
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

JAVAN PIRES DOS SANTOS

RASCUNHOS IMPRESSOS EM VERDE: 
REFLEXÕES SOBRE A CHEGADA DO AMBIENTALISMO EM PACOTI – CE

FORTALEZA
2008



JAVAN PIRES DOS SANTOS

RASCUNHOS IMPRESSOS EM VERDE: 
REFLEXÕES SOBRE A CHEGADA DO AMBIENTALISMO EM PACOTI – CE

Dissertação submetida à Coordenação do Curso 
de  Pós-Graduação  em  Educação  Brasileira,  da 
Universidade Federal  do Ceará,  como requisito 
parcial  para  a obtenção do grau de Mestre  em 
Educação Brasileira.

Área  de  Concentração:  Movimentos  Sociais, 
Educação Popular e Escola

Orientador: Profª. Drª. Bernadete Beserra

FORTALEZA
2008



JAVAN PIRES DOS SANTOS

RASCUNHOS IMPRESSOS EM VERDE: 
REFLEXÕES SOBRE A CHEGADA DO AMBIENTALISMO EM PACOTI – CE

Dissertação submetida à Coordenação do Curso de 
Pós-Graduação  em  Educação  Brasileira,  da 
Universidade  Federal  do  Ceará,  como  requisito 
parcial  para  a  obtenção  do  grau  de  Mestre  em 
Educação  Brasileira.  Área  de  Concentração: 
Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola

Aprovada em: 15/12/2008

BANCA EXAMINADORA

_______________________________________
Profª. Drª. Bernadete Beserra (Orientador)

Universidade Federal do Ceará – UFC

_______________________________________
Prof. Dr. Rui Martinho Rodrigues 

Universidade Federal do Ceará – UFC

_______________________________________
Prof. Dr. José da Silva Bozzarchielo 

Universidade Federal do Ceará – UFC

______________________________________
Prof. Dra. Tânia Leal

Universidade Estadual do Ceará



À  minha  família,  que  cultivou  a  parte  mais 
imutável do meu habitus.



AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha família, pela manutenção da minha vida, material e existencialmente e pela 

herança cultural que compartilharam e compartilham comigo: José Ivan, Maria Ângela e Ivan 

Filho;

Aos amigos-irmãos que surgiram durante minha vida e fizeram com que eu fosse um pouco 

“eles” também, aumentando minha pluralidade de sentimentos e pensamentos;

A minha companheira nestes dois últimos anos que eu admiro pela inteligência e praticidade, 

Luisa Amanda, que em certas horas dificultou, mas sempre que eu precisei ajudou de todas as 

formas para a elaboração desse trabalho;

A  minha  orientadora  Bernadete  Beserra,  pela  orientação  teórica,  pela  cumplicidade 

estabelecida, e pela paciência que quase sempre oferecia durante minha mudança de habitus 

científico;

A Pierre Bourdieu, por ter me mostrado outra forma de enxergar o mundo;

À FUNCAP pelo apoio financeiro, que viabilizou toda a pesquisa;

Ao meu pai que depois de saber que eu estava escrevendo sobre ambientalismo, passou a 

guardar todas as matérias que saiam no jornal sobre o assunto;

E finalmente aos agentes desta pesquisa que mesmo com a vida atribulada na tentativa de 

garantir sua sobrevivência, sempre arrumavam um tempinho para com muito zelo, me contar 

os imbróglios que o contato com o ambientalismo trouxe a cidade. Este trabalho, e outros que 

possam  derivar  dele,  têm  como  principal  função  levar  suas  alegrias  e  sofrimentos  ao 

conhecimento do público.



RESUMO

Este trabalho apresenta algumas relações surgidas ou reforçadas pelo contato entre moradores 

do município cearense de Pacoti  e o ambientalismo originado após o decreto que torna a 

cidade parte da Área de Proteção Ambiental (APA) de Baturité. A perspectiva adotada utiliza, 

principalmente, algumas  categorias  da  sociologia  de  Pierre  Bourdieu  –  habitus,  campo, 

arbitrário  cultural  e  ação  pedagógica  -  e  a  noção  de  “modernidade  sem  racionalidade 

moderna” em que José de Souza Martins inscreve alguns elementos das culturas brasileiras. O 

estudo empírico foi feito em Pacoti e contém o material registrado pela observação direta no 

campo e entrevistas abertas com 14 pessoas que moram ou trabalham na cidade. As viagens 

para pesquisa aconteceram em dois momentos: março a outubro de 2005 – ainda como parte 

de outra pesquisa – e setembro de 2007 a abril de 2008. A discussão deste trabalho divide-se 

em duas etapas: primeiro uma breve reflexão sobre como o pensamento e a ação ambientalista 

tornaram-se  um fenômeno  moderno  e  gerador  de  conflitos  sociais;  no  segundo momento 

discute-se  como  este  ambientalismo  é  apropriado  ou  rejeitado  pelos  entrevistados,  o  que 

também serve como um instrumento de diagnóstico preliminar das possibilidades concretas 

de funcionamento de uma Unidade Conservação (UC) de Uso Sustentável, como é o caso da 

APA  de  Baturité.  Por  fim  foi  possível  perceber  que  além  da  riqueza  de  apropriações  e 

derivações do ambientalismo na cidade, há uma clara ligação entre o mesmo e a substituição 

do sistema sócio-cultural local baseado na produção rural, por outro sistema que se baseia no 

lazer do veranista.  

Palavras-chave: Ambientalismo, Pacoti, Habitus, Unidade de Conservação



ABSTRACT

This  paper  presents  some  relationships  emerge  or  reinforced  through  contact  between 

residents of the city Pacoti, Ceará state, and the environmentalism originated after the law 

which turns the city part of the Environment Protection Area of Baturité.  The perspective 

adopted  uses,  mainly,  some  terms  from the  Pierre  Bourdieu’s  sociology –  habitus,  field, 

arbitrary  cultural  and  pedagogic  action  –  and  the  notion  of  “modernity  without  modern 

rationality” in which José de Souza Martins writes some elements for Brazilian cultures. The 

empiric  study  was  done  in  Pacoti  and  contains  the  material  recorded  through  direct 

observation on field and open interviews with 14 people who live or work in the city. The 

trips for the research occurred in two moments: from March to October, 2005 – still as part of 

another research – and from September, 2007 to April, 2008. The discussion of this paper is 

divided in two steps: first a brief reflection about how the thought and the environmentalism 

action turned into a modern phenomenon and creator of social conflicts; in the second step is 

discussed how this environmentalism is appropriated or rejected by the interviewee, which 

also works like an preliminary diagnostic instrument of the concrete possibilities of operating 

a Conservation Unit of Supportable Use, as is the case of the Baturité’s APA. In the end was 

possible  to  notice  that  beyond  the  large  amount  of  appropriation  and  derivations  from 

environmentalism in the city, there is a clear connection between it and the replacement of the 

social-cultural local system based on the rural production, for another system which is based 

in the tourist leisure. 

Key-words: Environmentalism, Pacoti, Habitus, Conservation Unit
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INTRODUÇÃO

Por que “impresso em verde”?

Inicio este estudo explanando com a ajuda do Aurélio1, alguns dos significados mais 

usuais para os verbetes que compõem o título do trabalho:  verde e  impresso. Todos eles se 

relacionam de alguma maneira com o objeto de estudo desta dissertação: o ambientalismo em 

uma unidade de conservação, mais especificamente na cidade de Pacoti2, pertencente à Área 

de Proteção Ambiental (APA) do maciço de Baturité. 

Começo com o verde,  porque a  frase “preserve o verde” já estampava a  porta  do 

ônibus que sempre me levava de Fortaleza até Pacoti, ainda que os ônibus não sejam, por 

excelência, instrumentos de preservação do verde. Muito pelo contrário, a queima do diesel, 

entre  outros  combustíveis  usados  nos  motores  de  combustão,  é  um dos  mais  conhecidos 

poluentes atmosféricos.  Inclusive estas e outras apropriações aparentemente contraditórias, 

mas que possuem sua razão de ser dentro da proposta ambientalista originária do capitalismo 

contemporâneo3, estarão sempre presentes nas discussões que se seguirão. 

É verde também porque se esta é a cor mais comum nas folhas das ervas e das árvores, 

são elas que, cultivadas ou não, ainda compõe em grande parte o visual do maciço. E este 

verde  nos  aparece  tanto  na  estrada,  quando  avistamos  àquele  relevo  que  se  distingue 

maciçamente dos sertões próximos, quanto de dentro da própria cidade, enclausurada entre 

morros verdejantes, casas e prédios – inclusive a própria prefeitura – pintados de verde. 

Nas fazendas antigas é pouco comum encontrar o verde como cor predominante em 

quaisquer de seus componentes (moendas, estalagens, casa grande etc.), talvez pela distinção 

que  se  acreditava  necessária  em  relação  ao  espaço  “selvagem”,  tanto  visual  quanto 

simbolicamente: algo como “aqui existe a ordem, lá fora o caos”. A preferência atual pela 

tinta  verde nas  fachadas  então,  não seria  só ocasional.  Como princípio  estético,  ele  pode 

também derivar de outros sentidos e sentimentos: a contemplação da natureza, por exemplo, 

mesmo que seja a natureza calculada, modificada e controlada das fazendas, sítios e trilhas 

ecológicas.  E  é  para  este  verde  que  surge  um novo  tom.  Além do  usufruto  material  ou 
1 Trata-se da versão eletrônica do conhecido dicionário Aurélio da língua portuguesa (FERREIRA, 1999).   

2 Apesar de o trabalho ter sido realizado principalmente em Pacoti, foram necessárias algumas idas e vindas aos 
municípios vizinhos de Mulungu e Guaramiranga, ambos integrantes da APA de Baturité.

3 Para uma leitura mais aprofundada desta relação conferir Mariana (2008). 
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espiritual,  agora  são necessárias  idéias,  ações  políticas  e  administrativas  para  preservar  o 

verde. E assim dois tons que poderiam ser confundidos de tão próximos, disputam o mesmo 

espaço, querem ser o mesmo verde. Isso nos leva para outro sentido de verde que se aplica ao 

ambientalismo: a pouca maturidade desta forma de ação e pensamento se comparada a outras 

práticas culturais humanas.  

Não  seria  incorreto  pensar  que  a  humanidade  desde  que  se  estabeleceu  em 

comunidades  agrícolas  esteve  preocupada  na  manutenção  da  boa  produtividade.  Assim, 

diversos povos pelo mundo desenvolveram técnicas,  tecnologias  e,  paralelamente,  mitos  e 

estratégias de proteção dos recursos que lhes eram mais caros4. Entretanto se pensarmos no 

ambientalismo  como  arbitrário  cultural5 que  é  conseqüência  da  modernidade  capitalista 

predatória – não exclusivamente, mas principalmente industrial – delimitamos esta discussão 

nos últimos quarenta anos.

Em  Pacoti  a  idade  da  empreitada  ambientalista  é  ainda  mais  tenra  e  frágil  se 

comparada  aos séculos  de diferentes  ocupações  humanas  na região6,  das quais  é  possível 

encontrar contribuições culturais mesmo dos grupos já extintos. Como será explicado mais à 

frente, o único instrumento de gestão que possui algum tipo de continuidade nestes poucos 

anos tem sido o processo de fiscalização/punição das infrações ambientais. Qualquer outra 

atividade  teve caráter  esporádico e  os próprios gestores  locais  (gerente  da APA e demais 

técnicos)  além  de  poucos,  são  constantemente  substituídos.  Esta  debilidade  na  esfera 

administrativa, no entanto é um dos alicerces de um ambientalismo todo particular, que vai 

mesclando os modo de vida e as compreensões  dos moradores locais  com os desejos dos 

veranistas em encontrar um tipo de verde que ainda não está nos dicionários: “qualidade de 

vida” para os veranistas oriundos dos grandes centros urbanos. 

4  Os próprios mitos relacionados à coleta, à caça e a agricultura, das primitivas às mais modernas, podem ser 
pensados como estratégia de manutenção não só da cultura que as criou, mas também das condições materiais de 
existência dos seus seguidores.

5 Arbitrário cultural, termo cunhado por Pierre Bourdieu (1992, p. 23), foi a categoria utilizada neste trabalho 
para lembrar que todo elemento ou princípio cultural não é universal como as leis físicas, químicas e biológicas.  
Ele está, portanto, intimamente relacionado com o percurso histórico que uma comunidade humana teve que 
traçar  para  suprir  suas  necessidades  espirituais,  materiais,  sociais  e  econômicas.  Uma  discussão  mais 
aprofundada  será  feita  no  tópico  “Lentes  para  fotografar  o  verde”  onde  eu  apresento  as  categorias  que 
contribuíram para o trabalho. 

6 APA de Baturité foi a primeira Área de Proteção Ambiental criada pelo governo cearense em 18 de setembro 
de 1990 pelo Decreto Estadual de nº 20.956, alterado pelo decreto 27.290 de 15 de dezembro de 2003.
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Neste momento surge espaço para se explicar o segundo verbete: por que impresso? 

Bastaria dizer que existe a tentativa, não só dos gestores da APA, mas também dos novos 

agentes que vieram atraídos – e são beneficiados – pelo verde ambientalista, de imprimir em 

todos os seus sentidos – ou seja, produzir, transmitir, fixar ou deixar marcado sob pressão – 

um novo modo de vida para cidade. E se esta impressão não sai como o desejado – e os que 

tentam imprimir vêm percebendo isso à duras penas – é por que eles não imprimem em tabula 

rasa. A cultura local já tem suas marcas que assimilam do seu próprio jeito o verde que neles é 

derramado. 

Enfim  é  também  impresso  por  um  motivo  mais  pragmático,  mas  não  menos 

importante como fato social: o diário de campo, minhas notas para não esquecer o ocorrido do 

dia,  sempre  que possível,  eram digitadas  em uma  lan-house próxima a pousada onde me 

hospedei.  Este fato além de ter sido o primeiro inspirador para o título da dissertação me 

chamou a atenção também para a convivência entre novas tecnologias e velhos costumes que 

vão produzindo a modernidade em mosaicos da realidade brasileira.  Naquele momento eu 

começaria  a  perceber  que  este  ambientalismo  não  deixa  de  ser  um  produto  da  reflexão 

moderna de determinadas sociedades, mas quando assimilado por outra comunidade ele será 

apreendido de acordo com a cultura local anterior à sua chegada.

E é dessa própria mudança de tom, que já se faz necessário falar.  Da evolução do 

sujeito pesquisador que modificou sua percepção de verde. Ela que nunca foi simplesmente 

verde e menos verde ficou depois das leituras e vivências com que me deparei durante estes 

anos  de  pesquisa  em Pacoti.  Portanto  o  primeiro  capítulo,  Conversas  para  entender  o 

escritor, trata-se da exposição da “cozinha deste trabalho”, pois afinal “o conhecimento das 

condições  da  produção  do  produto  faz  parte  rigorosamente  das  condições  de  uma 

comunicação racional, do resultado da ciência social” (BOURDIEU 1980, p. 01). E assim, 

mesmo que essa cozinha apareça mais limpa e organizada do que ela foi de costume, a sua 

imagem polida serve ao menos para mostrar que o resultado da pesquisa brotou de processos 

geralmente  não-lineares,  e  que  necessitaram  de  trabalho,  inclusive,  para  serem  polidos. 

Constituem o primeiro capítulo uma pequena auto-objetivação a fim de esclarecer, teórica e 

empiricamente as motivações para a pesquisa, assim como suas idas e vindas; o conjunto de 

categorias  que constituem a  visão ampliada  de realidade  que me acompanhou  durante  as 

etapas finais do estudo em campo; e os procedimentos que foram realizados na pesquisa de 

campo.
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O segundo capítulo, chamado de Verdes Campos, traz a discussão sobre o que seria o 

campo ambientalista e alguns pontos de consenso sobre o contexto de sua origem e expansão 

no Brasil e no mundo. Na sua segunda seção é apresentado o espaço onde se deu a etapa 

empírica deste trabalho, e por se tratar de uma região predominantemente rural, fez do campo, 

espaço que se opõem à cidade, o lugar da pesquisa de campo.

Finalmente encerrando estes rascunhos é a hora de dar voz aos que querem falar. O 

terceiro capítulo, O que o verde esconde: reflexões e entrevistas em Pacoti, como o próprio 

título  sugere,  traz  os  depoimentos  dos  entrevistados  e  algumas  reflexões  que  foram 

desenvolvidas nestes anos de pesquisa sobre a chegada do ambientalismo em Pacoti. Tudo 

sempre feito como me proponho a partir de agora. Apresentar os fatos não como uma verdade 

definitiva a ser apreciada, e sim como um rascunho que pode ser mexido, revisto, ampliado e 

que deixa os vestígios de trabalho visíveis, para que outros possam sentir-se encorajados a 

rascunhar  também,  continuando  de  onde  ele  parou  ou  tomando  outro  rumo.  Não  tenho 

pretensões de fazer como certos artistas e apagar as possibilidades e diversas inspirações que 

aparecem nos seus mais belos rascunhos, mas que são “sacrificados pelo seu gosto professoral 

pelo acabado” (DESAULT 2005a, p. 187).   
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1. CONVERSAS PARA ENTENDER O ESCRITOR

1.1  Auto-objetivação do sujeito: a trajetória que dá o tom do verde

Expor  honestamente,  nos  termos  de  Malinowski  (1976,  p.  23),  que  proposições 

teóricas  me  acompanharam durante  o  trabalho  de  campo,  ou  indo  além,  objetivar  minha 

própria  história  de modo a avaliar  criticamente  meus posicionamentos  políticos,  sociais  e 

teóricos (BOURDIEU e WACQUANT 1992, apud. BESERRA 2007, p. 34) é talvez a melhor 

maneira de situar a dinâmica desta pesquisa. É também compartilhar minha crença com o 

leitor de que a honestidade científica pode ser conseguida também através deste exercício, 

onde as impressões sobre o objeto de pesquisa estão relacionadas a um sujeito pesquisador 

que explicita sua própria construção sócio-histórica. 

Estas  minhas  primeiras  experiências  em  sociologia,  história  e  educação  foram 

suficientes para me ensinar que a neutralidade do discurso científico é um argumento que 

serve somente aos propósitos da dominação e da legitimação do sistema sócio-econômico 

dominante com o qual eu não concordo. Procurarei por isso mesmo, não deixar dúvidas para 

os leitores sobre o que foi feito, tanto teórica quanto empiricamente, para que eu chegasse a 

estas  percepções  que  serão  apresentadas  sobre  a  vida  em  Pacoti  no  contato  com  o 

ambientalismo. Aqueles que já passaram por uma situação parecida – de desmistificação de 

algum  fenômeno  social  –  perceberão  inclusive  que  isto  se  trata,  na  verdade,  de  uma 

necessidade de dizer “o que foi que me fez pensar assim”, pois no fim é isto, são fatos, autores 

e escritos que depois de lidos não nos deixam ver o mundo da mesma forma de antes.

Bourdieu é um claro retrato disso. Mesmo a contragosto da maioria dos estudantes e 

professores com quem tive a oportunidade de discutir minhas idéias nestes últimos dois anos, 

ele compõe desproporcionalmente meu panorama teórico, de maneira que espero não estar 

sendo vítima, como pensam Nogueira e Nogueira (2002, p. 16) de “uma avaliação apaixonada 

que pouco contribui para efetiva compreensão da obra do autor” resultante da grandiosidade 

do seu empreendimento científico. Digamos que seja o encantamento necessário e declarado 

que move meu interesse pelo desencantamento do mundo social. Para todo lugar que olho, as 

idéias e conceitos de Bourdieu conseguem fazer brotar a dominação que antes sequer era 

implícita. E assim, o que começou como uma leitura dolorosa e esforçada – característica que 

o  autor  sempre  gosta  de  associar  aos  estudantes  que  vêm  das  classes  subalternas  – 

rapidamente se transformou em uma incessante revisão do mundo.
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Mais que compreensão de suas idéias,  a identificação com a vida do autor,  com a 

sensação eterna de ser “um estranho no ninho” nos campos7 onde passei a freqüentar, quiçá 

tenha sido a principal razão para que eu persistisse em uma bibliografia tão custosa. Chego a 

pensar que essa familiaridade com a vida nos subúrbios de Fortaleza – e por conseqüência 

suas escolas, seus espaços de lazer, enfim a vida econômica, social e cultural possível aos de 

classe baixa – e o contato posterior  com a cultura  acadêmica que de maneira  nenhuma é 

continuidade da primeira, serviu de contrapeso nos meus primeiros contatos com o  habitus 

sociológico,  permitindo-me compreender  o que o autor  falava,  mesmo que ele  falasse do 

sistema de ensino francês8. 

Ênio Passiani (2005, p. 209) nota que em toda sua obra, Bourdieu delega a condição 

de exilado ao intelectual que deseja realizar um trabalho realmente crítico, pois ele estaria 

“constantemente insatisfeito e incomodado porque se encontra a uma distância suficiente para 

ver as coisas não apenas como elas são, mas como se tornaram o que são”. Foi isso que 

permitiu a Bourdieu “interrogar o mundo intelectual, escrutinar as engrenagens do poder, as 

contendas, as alianças, as estratégias de atuação que não poderiam deixar de afetar a produção 

dos bens culturais; enfim, desencantá-lo para melhor entendê-lo”(idem, ibdem.

Beserra  (2007)9 também  concorda  com  esta  hipótese,  quando  afirma  que 

diferentemente  daqueles  que  nascem  na  cultura  hegemônica  e  nela  permanecem,  os 

imigrantes, ou aqueles que mudam de posição social, diante do choque com a nova cultura 

percebem que “aquilo que achávamos natural, é de fato cultural e político” (p. 16). Isto faz 

com  que  tenhamos  que  observar,  conjecturar  e  aprender  novas  regras  de  convivência, 

proporcionando uma oportunidade que permite ao exilado social “compreender a dinâmica 

dos vários lugares sociais” (idem, ibdem).

7 Outra categoria retirada do pensamento Bourdieusiano que define espaços de relações objetivas, que possuem 
uma lógica própria, não reproduzida e irredutível à lógica que rege outros campos. O campo é tanto um “campo 
de forças”, uma estrutura que constrange os agentes nele envolvidos, quanto um “campo de lutas”, em que os 
agentes  atuam conforme  suas  posições  relativas  no campo de  forças,  conservando  ou  transformando a  sua 
estrutura (Bourdieu 2007b, p.50).

8 Naquela ocasião minha primeira e única leitura de Bourdieu tinha sido  A reprodução: elementos para uma 
teoria dos sistemas  de  ensino, escrito  em parceria  com Jeán-Claude  Passerón  (BOURDIEU  e  PASSERÓN 
1992). Este fato hoje celebrado, que na hora serviu mais como desestímulo, só foi possível graças a inexistência 
na biblioteca de humanidades do livro que havia sido recomendado para a seleção de mestrado da Faculdade de 
Educação.

9 Trata-se de uma etnografia sobre a vida de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, onde a própria autora, 
brasileira que cursa o doutorado nos EUA, “sente na pele” estes choques culturais. 
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O duplo desafio  de simultaneamente  cumprir  nossas  obrigações  e compreender  o  novo 
sistema  requer  um esforço  extraordinário.  Não  é,  portanto,  difícil  entender  por  que  a 
experiência  de  uma nova cultura  é  tão radical  e  dá  a  todos os  indivíduos  que  têm tal 
oportunidade uma habilidade analítica que não se adquire de outro modo (BESERRA, 2007 
p. 17)

Tivesse eu nascido perto da praia, filho de industriais, feito intercâmbio na Europa, ou 

nos EUA, àquelas proposições bourdieusianas me pareceriam pessimistas  e desmedidas,  e 

quem sabe, pelos descaminhos do destino, vindo a trabalhar com Bourdieu preferisse tratar de 

forma menos  polêmica  seus conceitos  através  de objetos de pesquisas mais  insossos,  tais 

como o “habitus literário de um grupo qualquer de poetas da idade média no País de Gales” 

ou “o campo esportivo-automobilístico como produtor de discurso”.  

a experiência do futuro escolar não pode ser a mesma para o filho de um executivo de nível 
superior que, tendo tido mais de uma chance sobre duas de ir para a faculdade, encontra 
necessariamente em seu entorno social,  e mesmo em sua família,  os estudos superiores 
como um destino banal e cotidiano, e para os filhos de um operário que, tendo menos de 
duas chances sobre cem de ascender, só conhece o estudos e os estudantes através de outras 
pessoas e por meios indiretos. (BOURDIEU e PASSERON 1964 apud CATANI 2002, p. 
65)

Esta percepção de familiaridade só se completaria  – tirando também um pouco do 

peso que sentia por tamanha parcialidade na leitura - quando li um artigo de Afrânio Catani 

(2002) tempos depois. Era um artigo sobre a importância de Bourdieu na sua vida pessoal e 

acadêmica. Ele dizia: 

Simultaneamente,  li  um  pequeno  livro  de  Bourdieu  &  Passeron  (Mitosociologia:  
Contributi a una sociologia del campo intelletuale, 1971), com dois ensaios provocativos 
(“Sociologia e Filosofia na França  desde 1945. Morte e ressurreição da Filosofia  sem 
sujeito”  e  “Sociologia  da  mitologia  e  mitologia  da  sociologia”),  que  me  abriu  em 
definitivo  a  mente  para  incorporar  o  autor  em  meu  regime  de  leituras,  tornando-se 
impossível  percorrer  outros  textos  sem ter  como referência  a  maneira  como Bourdieu 
desenvolvia (ou desenvolveria) seu métier de sociólogo (CATANI 2002, p. 70).

Não posso negar também que no meu trajeto escolar fui “favorecido” em relação a 

outros colegas que terminaram o ensino secundário e não chegaram a entrar na faculdade. 

Meu pai é professor de filosofia de um município próximo. E entre as minhas brincadeiras de 

infância eu sempre arrumava tempo para ler, quase como em um jogo de imitar o pai, alguns 

livros que iam da República de Platão, até as Dores do Mundo de Schoppenhauer e A Idade 

da Razão de Sartre.  Os livros de filosofia estavam sempre na estante. Não precisei, como os 

meus antigos colegas de colégio, pegar dois ônibus pra chegar à biblioteca mais próxima. 

Talvez por esse escopo de leituras, minha carreira como estudante de Biologia já tenha 

começado  enviesada.  É  comum,  atualmente,  entre  estudantes  recém-ingressos  nos  cursos 

ambientais – Biologia, Geografia, Ecologia – principalmente naqueles que têm menos contato 
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com a realidade profissional do curso que escolheram, um sentimento de “salvar o mundo” 

que  é  massivamente  divulgado  pela  mídia  moderna  como  algo  plenamente  possível  por 

qualquer um que tenha vontade. Essa talvez também tenha sido minha principal motivação. 

No entanto, meus novos colegas de faculdade que queriam salvar as baleias, os golfinhos etc. 

já liam e assistiam os documentários sobre estes assuntos, provavelmente, desde a época que 

eu lia sobre os gregos. 

Bastaram algumas idas a campo para que essas disposições internalizadas começassem 

a gerar princípios de ação diferentes. Eu começava a prestar mais atenção nas histórias do 

nativo que serve de guia nas expedições ou aulas de campo. No trabalho do ex-caçador que 

munido de suas roupas gastas, suas sandálias de borrachas e uma foice “limpava” a trilha, 

enquanto os pesquisadores com suas roupas camufladas e botas esperavam pelo serviço.  No 

morador que não se importava em seguir na caçamba do carro para ajudar na expedição e que 

parecia ao mesmo tempo desconfortável e orgulhoso quando estava na cabine do veículo, 

junto  com os  pesquisadores10.   Rapidamente  estas  relações  sociais  me  despertavam mais 

interesse do que as engenhocas tecnológicas  e estratégias  da biologia  da conservação que 

prometiam  salvar  espécies  em  extinção.  Isto  claro,  contando  com  a  “boa  vontade”  dos 

caçadores  em trocar  a  caça  pelo  serviço  de  guias  de  expedições  biológicas,  entre  outras 

atividades ambientalmente corretas. 

Estas  tensões  me  aproximaram  de  uma  corrente  metodológica  que  atualmente  se 

destaca  entre  as  ciências  exatas  e  da  natureza:  as  etnociências,  mas  especificamente  a 

etnobiologia11.  As  etnociências  investigam  o  conhecimento  popular  sobre  os  objetos  de 

pesquisa  de  cada  área  –  o  etnobotânico  estuda  o  conhecimento  popular  sobre  plantas,  o 

etnopedólogo sobre solo e assim por diante – especialmente aquele transmitido por gerações 

10  Atualmente vejo essas  relações  entre  o pesquisador ambiental  em campo e o seu guia local,  como uma 
reedição das relações entre os velhos bandeirantes e seus escravos, índios e negros. Os primeiros realizam um 
trabalho mais leve e “qualificado”, sendo melhor remunerado – quando  não exclusivamente –  enquanto os 
outros  realizam  o  trabalho  pesado,  e  quando  possuem  diária,  esta  é  significativamente  inferior  a  dos 
pesquisadores, ainda que seja significante dentro da sua realidade financeira.  Obviamente que em tempos de 
“paz e democracia” a coerção física é substituída pelos bens econômicos e simbólicos. Mesmo que a primeira 
vista pareça pouco, para os guias, é motivo de orgulho ser uma pessoa de confiança “que ajudou o doutor no 
trabalho dele”.

11 Apesar de variadas definições e aplicações a etnobiologia pode ser entendida como uma nova corrente de 
pensamento e ação que abrange não só os conhecimentos biológicos e todos os aspectos relacionados aos 
organismos vivos, ao ambiente e aos agroecossistemas, mas também os aspectos sociais, cognitivos, simbólicos 
e culturais ligados a natureza.  (BERÓN 2008, p. 06)
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em  agrupamentos  humanos  mais  isolados:  quilombolas,  caiçaras,  tribos  indígenas, 

comunidades rurais que ainda desenvolvem certos tipos de agricultura tradicional. 

Naquele momento investigar os conhecimentos sobre a fauna local entre os pequenos 

agricultores do município de Pacoti (SANTOS, 2006) parecia a melhor forma de valorizar o 

conhecimento  do  “homem  simples”.  E  foi  novamente  o  trabalho  de  campo  que  me 

possibilitou  enxergar  os  limites  das  “etno-proposições”12.  Um dos  meus  entrevistados  da 

época depois de listar dezenas de pássaros que existem na região, falou que estava com dor de 

cabeça e perguntou se eu ainda demoraria muito.  Meu ímpeto científico se esvaiu quando 

percebi que estava incomodando e prontamente disse estar satisfeito desligando o gravador. 

Bastou que isso acontecesse para que o ânimo do homem voltasse e ele continuasse a falar por 

mais  de uma hora sobre as dificuldades  da vida no maciço:  os preços altos,  os bandidos 

escondidos no mato tornando a serra perigosa, a dureza que é ser agricultor hoje em dia, a 

difícil condição do morador13. Este último assunto inclusive se repetiu com outro sitiante de 

forma mais dramática,  pois ele estava sempre em conflito com o dono do sítio que não o 

deixava criar nem plantar nada. Não havia espaço para estes fatos na minha monografia e isso 

começava a incomodar meu habitus original. 

Isto seria um primeiro ímpeto de superação da prática de extensionista/interventor de 

qual tanto fala Paulo Freire (1985) mesmo que naquele momento não imaginasse que todo 

processo  de  substituição  de  cultura,  e,  por  conseguinte,  aculturação,  é  uma  imposição 

simbólica violenta de um sistema cultural sobre outro, ainda que recoberta pelas mais macias 

plumas  da  emancipação  humanitária.  Foi  o  que percebeu  Beserra  (1996,  p.  137-139)  nas 

estratégias de relacionamento que os trabalhadores de um assentamento rural desenvolviam 

com os técnicos do estado, neste caso funcionários responsáveis pela implantação da reforma 

agrária.  Adotando  práticas  sociais  de  resistência,  tais  como  a  dissimulação,  aqueles 

agricultores sentiam-se obrigados a fingir aceitar  os modelos que lhes eram impostos pela 

burocracia estatal,  pois muitas vezes era essa a única maneira de conseguir financiamento 

para  sua  produção.  Ou  seja,  ao  invés  de  parceiros  do  empreendimento,  os  técnicos 

12 Hoje estou ciente de que estes etno-estudos além de auxiliarem na manutenção das “comunidades tradicionais” 
em áreas disputadas pela especulação imobiliária, agronegócio etc., servem também a propósitos prospectivos da 
indústria cosmética, alimentícia e farmacêutica. 

13 Martins (1981) define morador como o trabalhador agrícola que paga a moradia cedida dentro das terras do 
proprietário com o trabalho na e para a propriedade,  além de estar envolvido em uma série de prestações e 
contraprestações de favores, como a fidelidade política e a sujeição do trabalhador e de sua família ao patrão.
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funcionavam como uma espécie de patrão ausente e insensível à sua realidade e ritmos de 

vida.

 No projeto com o qual concorri ao mestrado resolvi priorizar aquilo que não cabia na 

monografia,  mas compunha boa parte  dos  depoimentos  dos  entrevistados:  as práticas  dos 

ambientalistas como que desprovidas da dialética e do amor que promoveriam a libertação 

dos  oprimidos  (FREIRE,  1987).  Acreditando  que  se  as  práticas  fossem  outras  e  se  os 

funcionários  gestores  da  APA  trabalhassem  como  educadores-educandos  haveria  uma 

mudança  de  consciência  favorável  aos  educandos-educadores  (idem,  ibidem).  Esta  crença 

conduzia a um primeiro objeto de pesquisa onde eu deveria pesquisar as práticas pedagógicas 

dos funcionários que tentavam inculcar um novo tipo de cultura frente ao meio ambiente. 

A escassez de práticas pedagógicas com um mínimo de continuidade – ainda que a 

fiscalização/punição possa ser entendida também com este sentido – contribuía para que o 

estudo caísse em um simples maniqueísmo do tipo “se isso fosse ensinado de uma maneira 

mais  cordial  através  de  práticas  pedagógicas  os  resultados  seriam  melhores”.  Foi  neste 

momento que a oportunidade de ler as afiadas colocações de Bourdieu em  A Reprodução, 

terminou por ceifar estas intenções intervencionistas, me conduzindo ao presente estudo, com 

uma pincelada autobiográfica, tendo em vista que eu já me considerei um ambientalista que 

intervia em Pacoti. Pude perceber através dele que a consciência dos educandos só poderia ser 

mudada  para  a  submissão.  A  mesma  submissão  que  dociliza  os  estudantes  diante  dos 

professores, ou os filhos diante dos pais. Percebi que mesmo os métodos suaves como os de 

co-responsabilidade,  só  camuflam  a  violência  da  imposição  de  um arbitrário.  Em outras 

palavras,  se  a  partir  de  agora  os  gestores  da  APA percebessem as  benesses  do  trabalho 

pedagógico suave,  formal,  desde a infância,  e começassem a inserir  temas sugeridos pelo 

Ministério do Meio Ambiente em escolas das regiões do Maciço, eles não estariam deixando 

de impor um arbitrário, só o fariam de outra maneira. 

Na infindável rede de coincidências que me foi proporcionada por esta dissertação 

pude ler também alguns dos primeiros trabalhos de campo realizados por Bourdieu. Eram 

trabalhos  desenvolvidos  na  sua  terra  natal  –  região  de  Béarn,  nos  Pirineus  franceses  –  e 

durante a ocupação francesa na Argélia, onde esteve alistado no exército francês e trabalhou 

posteriormente  como  pesquisador  e  professor  na  faculdade  de  Alger,  integrante  da 

Associacion de Recherche sur el Dévelopement Economique et Social (ARDES)14 .
14 Essa  experiência  teria  sido  fundamental  para  a  aproximação  entre  Bourdieu  e  a  pesquisa  estatística  que 
marcariam o seu habitus sociológico aliando a análise estatística à entrevista aberta e a observação participante. 
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Nos trabalhos realizados observando a questão agrária e a luta dos modos tradicionais 

de vida da Cabília – região argelina – e a disputa desigual que se apresentava para os jovens 

agricultores do Béarn em busca do casamento, Bourdieu descreveu com precisão – ainda sem 

o  refinamento  das  categorias  que  viria  a  desenvolver  mais  tarde,  mas  já  com  a  mesma 

robustez  intelectual  –  as  estratégias  sutis  ou declaradas  pelas  quais  se  impõe um sistema 

cultural em busca da dominação sobre outros sistemas culturais...

A  política  agrária  que  tendia  a  transformar  a  propriedade  comum  em  mercadoria 
contribuiu decisivamente para desintegrar as unidades sociais tradicionais, ao destruir 
um equilíbrio econômico em que a propriedade tribal ou clânica constituía a principal 
proteção.  Ao mesmo tempo, facilitou a concentração das melhores terras nas mãos dos 
colonos  europeus  através  do  artifício  de  concessões  e  vendas  indiscriminadas.  As 
grandes leis fundiárias tinham como função manifesta estabelecer condições favoráveis 
ao  desenvolvimento  de  uma  economia  moderna,  fundada  na  empresa  privada  e  na 
propriedade individual, sendo a incorporação jurídica a pré-condição indispensável da 
transformação  da  economia.  Mas  a  função  latente  dessa  política  era  outra.  Num 
primeiro nível, tratava-se de favorecer a usurpação dos argelinos ao proporcionar aos 
colonos meios de apropriação aparentemente legais,  ou seja, instaurando um sistema 
jurídico que pressupunha uma atitude econômica e, mais precisamente, uma atitude em 
relação  ao  tempo  completamente  estranhas  ao  espírito  da  sociedade  camponesa 
(BOURDIEU e SAYAD, 2006 p. 43). 

... de maneira que deixa impresso também nas disposições internalizadas dos agentes, 

nos seus sonhos e expectativas, a sensação de legitimidade que transforma o sistema cultural 

dominante em uma cultura estabilizada na hierarquia dos sistemas culturais: 

...por meio das revistas quinzenais femininas, dos folhetins, das estórias dos filmes, das 
canções da moda transmitidas pelo rádio, as moças emprestam também os modelos da 
relação  entre  os  sexos  e  um tipo  de  homem ideal,  totalmente  oposto  ao  camponês 
“rústico”.  Assim se  constitui  todo um sistema de  expectativas  que  o camponês não 
poderia preencher. Foi-se o tempo em que a pastorinha não pretendia nada mais que se 
casar com um “bom filho de camponês” [...] Em virtude da dualidade dos quadros de 
referência,  conseqüência  da  diferente  penetração  dos  modelos  culturais  urbanos  em 
ambos os sexos, as mulheres julgam seus conterrâneos camponeses segundo critérios 
que não lhes dão nenhuma chance. A partir daí, compreende-se que grande número de 
agricultores modernizados possa ficar solteiro. (Bourdieu 2006b, 89-90)

Lendo estes trabalhos iniciais de Bourdieu, e mesmo acessando os comentadores da 

sua biografia é possível ter um maior contato com as origens do seu pensamento e perceber 

como eles  estiveram sempre  atravessados  –  deixando  marcas  profundas  mesmo  nos  seus 

trabalhos futuros sobre arte, educação, distinção cultural e disputas de classe – pelas relações 

urbano/rural, moderno/tradicional que me são tão caras para a análise do meu próprio caso. 

As  possibilidades  desta  parceria  tão  incomum  nos  centros  da  elite  acadêmica  deram-se  justamente  pelas 
condições  exclusivas  de  um estado  colonial  em guerra,  onde a  necessidade  quebra  as  hierarquias  e  formas 
cristalizadas  de  reproduzir  a  ciência  daqueles  ambientes.  Para  uma  análise  profunda  da  influência  destes 
trabalhos ver Garcia-Parpet (2006). Já os primeiros esforços de Bourdieu em tentar empreender estas práticas 
empíricas  na França,  assim como o contexto no qual  ela  emerge,  podem ser  lidos  através  da  ótica  de  sua 
discípula Yvette Delsaut (2005b).
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Afinal o ambientalismo que disputa espaço na pequena cidade de Pacoti, nas mentes e corpos 

de seus pouco mais de 11.000 habitantes, não é o ambientalismo que se desenvolveu no Brasil 

nos fins do século XIX, muito menos é fruto das práticas dos nativos pré-cabralinos que lá 

habitavam antes da colonização portuguesa15. Ele é um modo de vida – teoria e prática, mas 

também anseio, sonho, expectativa – urbano e moderno16 que encontra oposição tanto no meio 

rural quanto na cidade, ainda que nesta última de forma menos declarada17. Oposição tanto de 

sistemas  culturais  que  se  encontravam  a  pouco  tempo  comodamente  estabelecidos  como 

dominantes nos seus espaços de influência (urbano-industrial e agronegócio) como daqueles 

que  já  estavam  penalizados  pela  condição  de  dominados  (cultura  popular,  agricultura 

tradicional, pesca artesanal etc.) e que agora estão novamente, mas de outra forma localizados 

como se diz popularmente “entre a cruz e a espada”.

Mais tarde, já com o trabalho de campo iniciado, a leitura de Durkheim foi importante 

para  lembrar  que  os  crimes  contra  o  meio  ambiente  –  um dos  principais  indicadores  de 

conflitos dentro da APA18 – não são meramente desvios comportamentais individuais.  Como 

propõe o pensador francês, os sentimentos coletivos aos quais eles ferem é que ainda não 

penetraram  profundamente  nas  consciências  daqueles  que  os  praticam.  “Para  que  os 

assassinos desapareçam é preciso que o horror pelo sangue vertido se acentue nas camadas de 

onde saem os assassinos” (DURKHEIM, 1983 p. 120). As atividades que pelos agricultores 

eram encaradas como essenciais para a produtividade, no outro sistema cultural já possuía a 

distinção de crime. 

15 Uma rápida discussão sobre que tipo de ambientalismo tornou-se hegemônico diante de outros modelos de 
ambientalismo será feita no capítulo II.

16  Na verdade talvez o mais correto seja pensar como Anthony Giddens (1991), que vê estas novas posturas 
como conseqüências da modernidade.  

17 Ironicamente, mas não por acaso, as grandes metrópoles, que são as maiores produtoras, direta e indiretamente 
de impactos ambientais, foram capazes de gerar e disseminar um discurso tão sensível as causas ambientais. 
Obviamente com isso não se pode dizer que o campo que produziu este discurso é o único, e tampouco, seu mais 
forte reprodutor. Ele pode ter sido produzido por cientistas, ou outras pessoas engajadas, que através das suas 
pesquisas constataram o dano que o modo de produção capitalista causava ao planeta. Hoje estados e indústrias 
que  foram  responsabilizados  por  este  processo  se  apropriam  do  mesmo  discurso  para  suas  práticas  que 
substancialmente  continuam  as  mesmas.  O  importante  é  observar  que  ambos  os  campos,  apesar  da  curva 
crescente da degradação ambiental têm conseguido êxito na conquista de bens simbólicos, tais como espaço 
junto à mídia e organismos intergovernamentais e mesmo na aquisição de novos seguidores.

18  Até por que, como foi dito, a fiscalização/punição dos crimes ambientais é o processo que tem mais 
continuidade na gestão da APA, fato este que somado a sugestão da minha orientadora, me fez focar durante 
algum tempo nos litígios ambientais existentes, como será explicado mais a frente. 
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Estudar  os  crimes  ambientais  ocorridos  na  cidade  de  Pacoti,  neste  momento,  se 

constituía como uma boa possibilidade de apreensão dos conflitos existentes na serra e, por 

sugestão da minha orientadora,  me detive neles por um momento, como será discutido no 

terceiro  tópico  deste  capítulo.  Entretanto  isto  não  abrangia  as  dimensões  encontradas  no 

campo.  Existiam apropriações  do  ambientalismo  igualmente  importantes  e  que  não  eram 

legalmente criminosas, como a multiplicação de reservas particulares de proteção da natureza 

(RPPNs). E mesmo que essa abrangência de temas resulte numa abordagem um tanto quanto 

superficial  do  problema,  minha  preocupação  atual  é  em  apresentar,  sem  a  pretensão  de 

esgotar,  os  vários  locais  onde  o  discurso  “do  meio  ambiente”  tenta  infiltrar-se,  quais  as 

estratégias  que  são  utilizadas  para  se  apropriar  ou  rejeitar  este  discurso,  assim  como  as 

possíveis causas para ambas as práticas. Uma delas nos é lembrada por Norbert Elias:

...dificilmente os  homens da sociedade  moderna  que divinizam a natureza,  o fariam se 
tivessem que viver na natureza ainda não domesticada pelos seres humanos Visto não terem 
plena  consciência  do  papel  que  o  trabalho  dos  homens,  tanto  físico  quanto  científico, 
desempenhou para lhes tornar  suportável  o processo da natureza,  no meio do qual  eles 
vivem, pensam segundo uma escala de valores invertida (ELIAS 1991, p. 16). 

Que  fique  claro  que  esta  forma  de  ver  o  mundo  não  se  alia  por  isso  ao 

desenvolvimento predatório que tenta se disseminar por todo o planeta, pelo contrário, esta 

visão de mundo percebe que em nome deste desenvolvimento, as necessidades do capitalismo 

globalizado, espezinham e esgotam da mesma maneira homem e natureza:

É certo que os homens também podem destruir a habitabilidade do seu planeta para os seres 
humanos,  e  talvez  já  estejam em vias  de  o  fazer.  Não  deixa,  porém de  ser  um tanto 
assustador ver que muitos homens tiram daí a conclusão de que a natureza ainda não tocada 
pelo homem é amiga e generosa, e de que só a intervenção dos homens nos processos da 
natureza é perceptível de provocar os perigos que ameaçam a humanidade. A verdade é que 
devido ao mal-estar que a natureza neles provoca, os homens vêm trabalhando , há muitos 
milhares de anos, com objetivos a curto prazo, no sentido de domesticarem a selvática, 
indômita  e  perigosa  natureza  da  Terra.  Eles  desbravaram  as  florestas  primitivas  e 
transformaram-nas  em campos  de  cultivo e  em jardins.  Em algumas  regiões,  lograram 
exterminar os lobos, os gatos selvagens as cobras venenosas, tudo o que lhes era hostil. 
Agora, nestas regiões, podem caminhar pacificamente e sem perigo pelos campos e achar 
bela a natureza, entretanto domesticada e pacificada pelos homens. Só os próprios homens, 
por exemplo, quando se encontram ao volante de um carro, constituem um perigo uns para 
os outros. Todavia, a ameaça indubitável que representam para os homens as modificações 
que eles involuntariamente provocam no seu habitat natural – em parte devido ao seu gosto 
pelos automóveis e a outras características sociais de nosso tempo – é apenas a última fase 
de um processo milenário de transformação do meio natural pelos homens. (ELIAS 1991, 
P. 19)

Os autores  citados  até  então  tiveram uma maior  presença  durante  a  realização  do 

trabalho, mas não foram os únicos, como se verá mais adiante. E é graças a estas formas tão 

apuradas de apreender a realidade, somadas a uma trajetória cheia de transformações que o 

objetivo da pesquisa passou também por tantas mudanças.  Entretanto para um julgamento 
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mais  apropriado  por  parte  dos  leitores,  explicito  novamente  que  com este  trabalho  meu 

objetivo  é  descrever  –  com  a  precisão  que  a  minha  trajetória  sócio-histórico-científica 

permitiu – algumas histórias do ambientalismo em uma unidade de conservação cearense. 

Estas histórias serão contadas através de seus agentes, oficiais ou não, e da cultura que eles 

pretendem imprimir. Mas serão principalmente contadas por aquelas pessoas que já viviam 

em Pacoti quando se deram conta da “chegada do estranho” que veio lhes dizer o que podiam 

e o que não podiam mais fazer. 

1.2. Lentes para fotografar o verde 

Antes de contar  como consegui coletar  as histórias a  que me refiro  na dissertação 

explicarei que lentes me ajudaram a enxergá-las melhor como fatos sociais. Não é demais 

lembrar  que  não  sendo  do  gosto  do  próprio  Bourdieu  virar  [ele  mesmo]  um  manual 

(DELSAUT 2005a, p.210), eu não faria isso com ele. O único objetivo que nunca tive durante 

a pesquisa foi o de desenvolver uma longa discussão teórica. Portanto o que farei agora não 

passa de uma exposição conceitual necessária pela formalidade da situação, pois como sugere 

Oliveira (2005, p. 530) “dizer que antes de tudo estes conceitos são operacionais é apontar 

para a imbricação destes com a pesquisa e a preocupação em descrever fenômenos sociais”. 

As categorias que aparecem durante o trabalho, assim como a interpretação que faço 

delas servem ao propósito de demonstrar uma visão ampliada do mundo. Visão surgida de 

uma biografia em meio a conflitos culturais externos, mas ao mesmo tempo internalizados – 

do camponês com o citadino, do soldado com o pesquisador, do etnólogo com o estatístico – e 

que por isso talvez transite tão bem nas dificultosas situações de fronteiras culturais – como 

ocorre em Pacoti – e também nas fronteiras entre a teoria e a prática, entre sujeito e estrutura. 

Visão por fim que  demonstra o quanto as estruturas e estratégias de dominação, apesar da 

roupagem suave das  ações  humanitárias  –  e  quem sabe ambientais  –  carregam o mesmo 

objetivo  violento  dos  centuriões  romanos:  ordenar,  conter,  reprimir,  coagir,  reeducar, 

aculturar, ou seja, dominar os demais (BOURDIEU e SAYAD, 2006 p. 49).

1.2.1 Bourdieu, uma biografia para contrastar o verde 

Como salienta Valle (2007, p. 121) em todo agente social,  e por conseqüência nos 

intelectuais,  é  possível  encontrar  em  sua  biografia,  através  de  uma  precisa  investigação 

sociológica, as origens de suas construções epistemológicas e tomadas de posições, mesmo as 

mais  dogmáticas  e  caricaturais.  Com  Bourdieu  não  é  diferente.  Tanto  os  antigos 
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colaboradores (DESAULT 2006a, 2006b; WACQUANT 2006), como os estudiosos que mais 

tarde  seguiram  suas  idéias  (GARCIA-PARPET  2004,  WOORTMAN  2004)  sublinham  o 

quanto a trajetória de Bourdieu foi importante para construção da sua obra intelectual. 

Estes trabalhos representam não só o início de uma trajetória intelectual sólida – que 

iria mais tarde se posicionar entre as formas de pensamento dominante dentro da sociologia 

francesa – mas também um primeiro ciclo de experiências que se completam.

Existia uma similitude de situações na violência sofrida em função da transformação do 
modo de “procura” da esposa (no Béarn) — dali por diante, submetida a uma competição 
pessoal, não delegada aos mediadores do grupo, e que privava os indivíduos do direito de 
se reproduzirem — na situação de violência experimentada pelos camponeses argelinos, 
brutalmente jogados em um mercado de trabalho que lhes era completamente estranho, e na 
violência sofrida pelo investigador, confrontado com o modo de funcionamento do mundo 
acadêmico para o qual sua trajetória não o havia preparado. Tantas as situações que, se elas 
não estivessem sempre presentes na ordem do consciente, levariam o autor a vivenciar e a 
se questionar a respeito da distância entre as disposições dos agentes e as estruturas nas 
quais eles se movem (Garcia-Parpet 2006, P.336).

Esta trajetória pode ser observada também pelo registro social  único que oferecem 

suas  categorias  mais  conhecidas,  quando  utilizadas  para  observação  de  um  espaço  de 

confronto  cultural.   Lembrando  que  no  meu  entender,  como  fazem  parte  de  uma  visão 

ampliada de mundo,  elas perderiam sua força analítica  se pensadas de modo separado ou 

destituídas do sentido de desmistificação das estratégias de dominação. 

a) A cultura como um princípio arbitrário

Esta  é  uma das  proposições  que fundamentam a teoria  da violência  simbólica  e a 

reprodução das relações de força entre os grupos de uma determinada formação social, através 

da reprodução das estruturas de comunicação pedagógica, sejam elas a família, a escola, ou 

qualquer  outra  instituição  com legitimidade  para  produzir  e  reproduzir  um modo  de  ser, 

pensar e agir que será mais tarde definido por Bourdieu como habitus.

Sua  definição  surge  logo nas  primeiras  páginas  de  A reprodução (BOURDIEU E 

PASSERON,  1992),  onde  fica  claro  sua  descrença  na  idéia  da  “universalidade”  como 

argumento para legitimar a dominação de uma forma de cultura sobre outra:  

A seleção de significações que define objetivamente a cultura de um grupo, originárias de 
estruturas e funções não dedutíveis de nenhum princípio físico, biológico ou espiritual é 
assim determinada como arbitrária, o que não a torna desnecessária visto que essa cultura 
deve sua existência às condições sociais das quais ela é produto e sua inteligibilidade à 
coerência  e  as  funções  da  estrutura  das  relações  que  a  constituem.  (BOURDIEU  e 
PASSERON, 1992 p. 23). 
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O que poderia levar a pensar no seguinte ponto: se a conservação ambiental é deduzida 

de princípios biológicos, ela então não poderia ser caracterizada como um elemento arbitrário 

de  cultura?  Como  já  foi  dito  anteriormente,  diversos  agrupamentos  humanos  sempre 

trabalharam  para  equilibrar  a  produção  da  suas  condições  materiais  de  existência  com a 

preservação dos recursos necessários para a produção. Os agricultores sabem que a terra se 

esgota depois de determinado tempo,  isso é um fato.  Recorro novamente a Norbert  Elias 

quando digo que a produtividade rural também é uma necessidade não só do capital, mas da 

condição humana. 

Durante  séculos  os  agricultores  brasileiros  teriam  crescido  em  um  meio  rural  de 

produção mista19. De um lado, as técnicas sobreviventes das culturas africanas e indígenas, 

geralmente produzindo a subsistência do trabalhador em uma pequena parcela de terra onde 

lhe é “dado o direito de plantar”. De outro lado a produção em larga escala para o mercado, 

sempre recheada de novidades tecnológicas,  das quais  os agrotóxicos foram um dos mais 

controversos instrumentos já impostos.  Ou seja, o mesmo sistema que ajudou a criar  este 

sentido de produtividade agrícola pautado na necessidade de insumos químicos para fazer 

uma terra produzir além da sua capacidade,  agora pune os agentes que não conseguem se 

desvencilhar da cultura imposta, que a duras penas foi adquirida, e que agora já é parte de 

uma tradição.  

Se qualquer  ordem estabelecida  constitui  um obstáculo  à  nova ordem – e  isto tão 

intensamente quanto mais sólida é a ordem primitiva – (DURKHEIM, 1983 p. 121), este tipo 

de crime ambiental trata-se então de uma resistência da ordem estabelecida, uma ordem que 

outrora era preferida inclusive pelas instâncias oficiais, encontradas desde os planejamentos 

do  império,  passando  por  governos  democráticos  e  ditaduras:  a  ordem da  produtividade 

agrícola, que requer pessoas vivendo no campo, produzindo. Para produzir comida suficiente 

para abastecer campo e cidade, é preciso limpar terreno, caçar para subsistência,  desmatar 

áreas para criar animais etc. 

Como a nova ordem,  o sistema  de valores  ambientalistas,  vem de fora,  do centro 

urbano, ele pune somente aquilo que já não é mais necessidade para o homem urbano: a 

construção de casas sem licenciamento ambiental,  financeiramente inviável para quem não 

19  É muito comum no Brasil, principalmente entre os agricultores pobres, um duplo regime de trabalho. Para o 
patrão abastecendo o mercado, nas grandes monoculturas, ou policulturas com pesado investimento tecnológico. 
Na sua terra o plantio de subsistência, onde a mandioca divide seus esforços com a criação de galinhas e a pesca 
de cará no açude mais próximo. 
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tem dinheiro nem para conseguir a escritura; a retirada de lenha para abastecer cercas, casas e 

fogões – tendo em vista que estas pessoas não podem pagar R$ 40,00 em um botijão de gás, 

muito menos elas assimilariam a prática de importar madeira certificada de reflorestamento. 

Os grandes produtores podem encontrar meios de se adequar às novas práticas rapidamente, 

ou mesmo burlá-las com eficiência,  mas estas opções não são alternativas simples para a 

maioria das pessoas de Pacoti. Finalizando basta dizer que se o ambientalismo fosse centrado 

nos valores locais a punição recairia sobre os veranistas, que desmatam uma grande área para 

construir apenas uma casa grande, que não produzirá nada e será utilizada apenas algumas 

vezes ao ano. 

b) Habitus

Termo pinçado de dois textos de Erwin Panofsky20 em 1967 que Bourdieu aglutinaria 

às  suas  percepções  obtidas  como  etnólogo  –  assertivas  sobre  o  ethos,  os  esquemas  de 

julgamento, pensamento e ação – construindo a categoria que ganha repercussão mundo a fora 

dentro do seu sistema de pensamento sociológico:

Opor  a  individualidade  à  coletividade  para  resguardar  aos  direitos  da  individualidade 
criadora...  ...é  privar-se de descobrir  a  coletividade  no âmago da  individualidade  sob a 
forma de cultura...  ...ou para usar a linguagem de Erwin Panofsky, do  habitus que faz o 
criador  participar  de sua coletividade,  de sua época  e,  sem que este  tenha consciência, 
orienta e dirige seus atos de criação aparentemente singulares (Bourdieu 2007, p.342). 

É acompanhando o pensamento de Panofsky sobre como o monopólio da transmissão 

da cultura – detido no estudo em questão pela cultura escolástica – “é origem das afinidades 

profundas  que  unem  as  obras  humanas  e,  evidentemente,  as  condutas  e  os 

pensamentos” (idem p. 346) que a categoria ganha abrangência:

[as afinidades profundas...] tem seu princípio na instituição escolar investida da função de 
transmitir conscientemente e em certa medida inconscientemente ou de modo mais preciso, 
de produzir indivíduos dotados do sistema de esquemas inconscientes (ou profundamente 
internalizados), o qual constitui sua cultura, ou melhor, seu  habitus, ou seja, em suma de 
transformar a herança coletiva em inconsciente individual... Seria ingênuo suspender neste 
ponto a busca da explicação, como se a escola fosse um império num império, como se a 
cultura encontrasse nela seu começo absoluto; mas seria também ingênuo ignorar que, pela 
própria lógica de seu funcionamento, a escola modifica ou define o conteúdo e o espírito da 
cultura que transmite (idem, ibdem).

Neste momento ele resume tanto a abrangência quanto os limites da instituição escolar 

como produtora  e  reprodutora  de  um  habitus.  Mas  é  somente  quando ele  agrega  a  estas 

20  “Abbot Suger on the Abbey Church of Saint-Daniels” e “Gothic Architeture and Scholaticism”.  A resenha 
escrita  por  Bourdieu  e  traduzida  por  Wilson  Campos  Vieira  encontra-se  na  seleção  de  artigos  do  autor 
organizada por Sérgio Micelli (BOURDIEU 2007a, p. 335-361).
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proposições as idéias de Durkheim, Mauss e Chomsky que o termo chega a sua possibilidade 

mais polêmica, na medida em que: 

...os esquemas que organizam o pensamento de homens cultos, nas sociedades dotadas de 
uma  instituição  escolar,  desempenham  sem  dúvida  a  mesma  função  que  os  esquemas 
inconscientes  descobertos  pelo etnólogo,  quando analisa criações  de ritos  ou mitos  nos 
indivíduos  de  sociedades  desprovidas  de  tais  instituições,  a  mesma  função  que  essas 
“formas primitivas de classificação” - conforme a linguagem de Durkheim e Mauss – que 
não  podem  ser  percebidas  conscientemente,  nem  transmitidas  de  maneira  explícita  e 
metódica.  ...[o  habitus]  não  é  só  um  código  comum,  nem  mesmo  um  repertório  de 
pensamentos  comuns  e  particularizados;  é  sobretudo,  um  conjunto  de  esquemas 
fundamentais, previamente assimilados, a partir dos quais se engendram, segundo uma arte 
de  invenção  semelhante  à  da  escrita  musical,  uma infinitude  de  esquemas  particulares, 
diretamente  aplicados  a  situações  particulares  [ou  ainda]  o  sistema  de  esquemas 
interiorizados  que  permitem  engendrar  todos  os  pensamentos,  percepções  e  as  ações 
característicos de uma cultura, e somente esses (idem, p. 348-349).

Habitus enfim  é  um  conceito  útil  por  que  é  abrangente  e  desce  ao  nível  do 

inconsciente, daquilo que não dominamos, mas que se expressa através da nossa história, das 

nossas opções, do nosso corpo e da nossa mente. Como resumiu  Thirry-Cherques (2006, p. 

33) ele é formado: 1- pelos valores práticos que regem nossa moral cotidiana (ethos); 2 – 

pelos  princípios  interiorizados  pelo  corpo,  posturas,  expressões  e  uma  aptidão  corporal 

adquirida (héxis); e 3 – pela apreensão intelectual da realidade, fundada numa crença pré-

reflexiva na inquestionabilidade dos instrumentos de construção e dos objetos construídos 

(eidos). 

O ambientalismo não é mais um dom, talento ou uma construção individual. É sim 

uma herança,  ou um privilégio que é transmitido e compartilhado tanto menos por meios 

explícitos quanto pelos sutis, diariamente, através de gestos, censuras, discussões, viagens, 

círculo de amigos, programas de TV, músicas, livros. Pode ser transmitido por pais que não 

são ambientalistas, mas que possuem um sítio no interior, onde a criança passava as férias em 

contato com a natureza, ainda que domesticada. Segue no colégio, às vezes de forma menos 

incisiva que a anterior – por que as aulas de ciências e biologia nem sempre são das mais 

interessantes  –  mas  suficiente  para  orientar  as  primeiras  inclinações  intelectuais  do 

adolescente. Mais tarde na faculdade e no ambiente de trabalho este ambientalismo vai sendo 

reestruturado no contato com outras histórias de vida de outros agentes, que resultaram em 

habitus afins e distintos. Como esta impregnação cultural por meios indiretos e diretos se dá 

também no nível inconsciente – e não só no cálculo racional como eles gostam de pensar – é 
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possível  encontrar  convivendo  dentro  do  mesmo  agente,  elementos  culturais  que 

aparentemente contrariam a cultura conscientemente assumida.21 

Esta mesma análise serve para descrever como elementos aparentemente sutis em um 

habitus camponês, repetidos constantemente se extrapolam para outros momentos da relação 

do agente com seu mundo:

As normas culturais que regem a expressão dos sentimentos contribuem para dificultar o 
diálogo. Por exemplo, o afeto entre pais e crianças exprime-se muito mais por atitudes e 
gestos  concretos  que por palavras.  “Antigamente,  quando ainda se colhia com foice,  os 
ceifeiros avançavam em fileiras. Meu pai, que trabalhava ao meu lado, quando via que eu 
estava exausto, colhia na minha frente, sem dizer nada, para me aliviar” [AB, 60 anos]. Não 
faz muito tempo, pai e filho passavam por certo desconforto ao se verem juntos em um 
café,  sem dúvida  porque  podia  ser  o  caso  de  alguém contar  histórias  despudoradas  na 
presença  deles  ou  de  tocar  em  assuntos  licenciosos,  o  que  causava,  em  ambos,  um 
desconforto insuportável. O mesmo pudor dominava as relações entre irmãos e irmãs. Tudo 
que  é  da  ordem da  intimidade,  da  “natureza”,  é  banido  das  conversas.  Mesmo que  o 
camponês  goste  de  contar  ou  de  ouvir  as  anedotas  mais  picantes,  ele  é  extremamente 
discreto em relação a sua própria vida sexual e, sobretudo, afetiva (BOURDIEU, 2006b p. 
88, grifos do autor).

 
Não estou com isso limitando o  habitus do pacotiense a uma imitação tropical  do 

agricultor do Béarn. Existem autores brasileiros que já traçam uma genealogia da vida rural22 

e mesmo isso não me faria deixar de descrever os “filhos de Pacoti” que tive oportunidade de 

conhecer. Entretanto estarei olhando para estes mesmos entremeios percebidos por Bourdieu. 

Tanto as características da vida no roçado que resultam na negação da proposta ambientalista 

de apreensão da realidade assim como o outro lado da moeda: os jovens que não trabalham na 

agricultura – que se adensam pelo núcleo urbano do município – vêem no ambientalismo uma 

oportunidade salutar de adequação ao habitus forasteiro. 

c) Ação Pedagógica

A teoria bourdieusiana sobre o processo educativo trata toda Ação Pedagógica (AP) 

como  uma  violência  simbólica,  pois  a  mesma  impõe  significações,  e  as  impõe  como 

21 O que aparentemente contradiz um habitus ambientalista, como o constante consumo de novas tecnologias, 
por exemplo, na verdade pode ser entendido como parte do mesmo projeto econômico-cultural.  Ao mesmo 
tempo em que estas tecnologias tornam o homem cada vez mais dependente de suas possibilidades, a “paixão” 
ambientalista se engaja na defesa dos recursos  naturais que são necessários,  direta  ou indiretamente,  para a 
produção destas tecnologias. 

22 É possível começar a entender a persistência e transformação dos habitus brasileiros revisitando, acompanhado 
desta categoria de análise, a obra de alguns intérpretes do Brasil: como Gilberto Freyre (2000), Sérgio Buarque 
de Hollanda (2002), Roberto da Matta(1997, 2000 e 2007) dentre outros.
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legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base da sua força, omitindo que elas 

são oriundas de uma cultura cujo sistema simbólico é arbitrário (Bourdieu, 1992, p.19-23).

Esta ação é encontrada nos espaços formais ou institucionalizados de educação, mas 

também  tem  efeitos  tão  fortes  quanto,  nos  espaços  informais,  e  como  estes  precedem 

cronologicamente em qualquer agrupamento social,  através de família,  costumes,  tradição, 

relações  vicinais,  constituem-se como a ação pedagógica  primária  que segundo Bourdieu, 

produz  um  habitus  primário,  característico  de  um  grupo  ou  uma  classe,  e  que  está  na 

constituição ulterior de todo outro habitus (BOURDIEU 1992, p. 53), fazendo com que o 

habitus adquirido na família esteja no princípio da recepção  e da assimilação das mensagens 

posteriores (escolar, erudita, profissional, midiática etc.) (idem, p. 54).

A ação  pedagogia implica  dentre  outras  coisas em um Trabalho  Pedagógico (TP), 

como aquele trabalho de inculcação que deve durar o bastante para garantir a interiorização 

dos princípios e significações de uma cultura mesmo depois de encerrada a ação pedagógica, 

além de gerar práticas conforme a esses princípios fora de e para além de toda regulamentação 

e qualquer apelo à explicitação da regra. (idem, p. 47-48)

Este trabalho se realiza tanto de forma implícita quanto explícita,  no primeiro caso 

sendo mais eficaz quando se trata de transmitir conhecimentos tradicionais, indiferenciados e 

totais (aprendizagem das maneiras ou habilidades), na medida em que ele exige do discípulo 

ou do aprendiz a identificação à pessoa do “mestre” ou do “companheiro” mais experiente, ao 

preço de uma verdadeira entrega de si (idem, p. 57-58). Aprende-se tanto pelo exemplo como 

pela a repetição, daí a importância da rotina de atividades sem objetivos, que não a criação da 

necessidade  da  repetição,  de  modo  que  o  que  se  repete  se  torna  importante:  um  hábito 

interiorizado.

Se  um  trabalho  pedagógico  secundário  que  pretende  inculcar  práticas,  modos  de 

pensar e agir, pode tanto dar manutenção ou reforço ao trabalho pedagógico primário como 

recusá-lo:

O grau de produtividade específica de todo o TP diferente do TP primário (TP secundário) é 
função da distância que separa o habitus que ele tende a inculcar (isto é, o arbitrário cultural 
imposto) do habitus que foi inculcado pelos TP anteriores e, ao termo da regressão pelo TP 
primário (isto é, arbitrário cultural originário) (idem, p. 54).
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Logo, tão mais difícil será a tarefa dos ambientalistas em Pacoti – ou mais eles terão 

que utilizar de metodologias de convencimento explicitamente coercitivas – quanto maior for 

a distância entre os valores ambientalistas e os valores predominantes na cidade, em outras 

palavras, quanto menos sentido fizer para o “filho da terra”. 

É com estes conceitos que espero convencer sobre a existência de um diálogo possível 

entre o que foi observado em uma pequena cidade do interior cearense e as aparentemente 

distantes  teorias  do  sociólogo  francês.  Outro  autor  que  também  trás  um  ponto  de  vista 

interessante sobre esses conflitos nos meios rurais e que eu não poderia deixar de mencionar, 

inclusive por ser outra grande influência, é o sociólogo José de Souza Martins, produtor de 

algumas idéias que apresentarei neste e em outros capítulos.  

1.2.2 Outra lente para ver o verde: a contribuição de José de Souza Martins

Pesquisador  influente  e  polêmico,  o  sociólogo  José  de  Souza  Martins  é  sempre 

referência  para  os  debates  que  envolvam  a  ruralidade  brasileira.  Em  um  dos  seus  mais 

recentes  ensaios,  levado pelo  pensamento  de  Henri  Lefebvre,  ele  tenta  argumentar  que  a 

modernidade  só existe  quando além de  existir  o  moderno  como objeto,  existe  também a 

consciência crítica e a ponderação sobre o moderno (MARTINS 2000, p.17). Ou seja, existe 

uma modernidade que além dos signos e objetos produzidos não se separa da racionalidade 

moderna, que introduziu a ética capitalista na vida social e na moralidade, ética que fez do 

sujeito objeto de si mesmo (idem, ibdem). E existe outra “modernidade” que é a apropriação 

dos símbolos modernos – tecnologia, divisão do trabalho, leis – sem a racionalidade moderna, 

pois eles são “hibridizados” com a cultura popular e as formas de relações oriundas de outros 

tempos que ainda permanecem vivas: 

...a  conjunção  de  passado  e  presente,  do  inacabado  e  do  inconcluso,  do  recurso  ao 
tradicionalismo e  ao  conservadorismo  que  questionam a  realidade  social  moderna  e  as 
concepções que dela fazem parte  e a mediatizam... ...modernidade que não se completa 
produziu no Brasil uma consciência social dupla... [e que convivem ambas sem pudor] grifo 
meu. (idem, p. 24-25)

Como o autor faz questão de lembrar  esta não é  uma característica  pontual.  Levi-

Strauss teria feito o registro fotográfico deste “moderno sem modernidade” pelas ruas de São 

Paulo, considerado o centro cultural e econômico do país. Essa falta de pudor na apreensão de 

objetos modernos por uma racionalidade tradicional não estaria então só ligada a pequenos 

municípios e vilarejos – onde a mídia incita nossa curiosidade apresentando aldeias isoladas 

que começam a acessar a internet – ela caracterizaria a própria sociedade brasileira nos seus 



30

diversos espaços e culturas: na legislação e suas brechas, no nepotismo em detrimento da 

meritocracia, na privatização silenciosa de espaços públicos, ou seja, um país que consome 

objetos modernos com a sua própria racionalidade híbrida. 

E  é  através  desta  percepção,  de  um país  “moderno sem modernidade”  que eu me 

proponho a descrever Pacoti. E espero também que fique claro que não faço isso querendo 

diminuir sua gente, seus espaços, pois eu que no fundo ainda sou biólogo influenciado pelo 

ambientalismo,  não poderia  achar  lugar  melhor  para viver.  A mesma “modernidade”  que 

existe aqui em Fortaleza, ou em São Paulo, também pode ser encontrada lá, claro que em 

menor quantidade, mas também cercada de mais verde. Tenho certeza que não penso isso 

sozinho. Assim também pensam o número cada vez maior de famílias que constroem seus 

palacetes embrenhados na mata pacotiense, cercados de verde e tecnologia que pode vir de 

fora, mas também já pode ser comprada na cidade, inclusive através do débito automático em 

conta.  Cercam-se  de  bons  objetos  modernos,  tentando  ao  mesmo  tempo  se  isolar  dos 

problemas modernos.  E é por fazer conviver  carros 4x4 com andarilhos ou carroças,  lan-

houses e bodegas, onde se pode comprar fiado ou no débito, a única coisa que posso afirmar 

sobre Pacoti sem qualquer preconceito é que ela é uma cidade tão brasileira quanto qualquer 

outra. 

Não seria este próprio ambientalismo que tenta se universalizar, promovido por ONGs 

e  Instituições  Intergovernamentais,  mais  um  objeto  moderno  a  ser  consumido  e  que 

necessitaria  de  princípios  de  ação  calculados  e  coerentes  com esta  racionalidade?  O que 

aconteceria se ela fosse apropriada por uma racionalidade diferente? A meu ver não só em 

Pacoti,  mas  no  Brasil,  o  ambientalismo  é  também  mais  um  “objeto  moderno  sem 

modernidade”.

1.3. O verde em preto e branco – o que foi feito em campo

Achei  mais  sensato  e  honesto,  mesmo  sabendo  das  limitações  científicas  desta 

proposta, desenvolver a dissertação através da liberdade do estilo ensaístico, complementado 

pelos  depoimentos  e  entrevistas  realizadas  na  pesquisa  de  campo.  As  entrevistas  foram 

registradas através do gravador e duraram em torno de meia-hora cada. Das 14 pessoas que 

possuem suas falas expostas neste trabalho,  seis foram entrevistadas mais de uma vez em 

viagens mensais realizadas para produção da minha monografia nos meses de março, abril, 

maio,  setembro e outubro de 2005, mês onde permaneci  vinte dias no Maciço. Os outros 

depoimentos foram recolhidos nos anos de 2007 e 2008, e já versavam exclusivamente sobre 
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a presença do ambientalismo no Maciço23. Para manter o sigilo dos entrevistados seus nomes 

foram alterados.  Houve também conversas informais importantes e observações dos locais 

percorridos que induziram a entrevistas e reflexões aqui registradas graças a utilização do 

caderno de campo. 

Muitas  foram as  mudanças  ocorridas  durante  a  execução  do  projeto.  Inicialmente 

minha intenção era estudar a relação que surgia entre os moradores da APA e os funcionários 

da SEMACE que eram responsáveis  pela  sua gestão.  Isso significa  que eles  deveriam se 

envolver em processos pedagógicos formais e informais, além dos administrativos, científicos 

e da fiscalização exercida sobre os crimes ambientais. Bastou uma rápida visita a sede da 

APA  para  que  fosse  constatada  a  dificuldade  que  a  instituição  possuiria  se  pretendesse 

desenvolver projetos pedagógicos mais elaborados24.  Este fato somado à minha aproximação 

com as idéias sobre a força da ação pedagógica que é realizada pela coerção direta conduziu-

me juntamente com a minha orientadora, a optar pelo estudo dos litígios que a fiscalização 

promovia. 

Como  estes  casos  se  encontravam  devidamente  arquivados  na  própria  sede  da 

SEMACE em Pacoti, eu acreditava poder obter os nomes dos envolvidos com facilidade. Em 

setembro de 2007 viajei a fim de verificar estes arquivos e conhecer a nova gerente da APA25. 

Quem me recebeu foi a secretária da APA. Uma jovem “filha da terra”, como eles mesmos se 

denominam com orgulho. Além da receptividade e generosidade com que me forneceu os 

arquivos  dos  processos  dos  últimos  dois  anos,  eu  percebi  nela  uma  característica  que 

encontraria depois em outros “filhos da terra” que também ocupam cargos como o dela e que 

tive a oportunidade de conhecer:  o extremo zelo com que procuram reproduzir  os termos 

técnicos, mesmo quando eles não são necessários. Como se tentassem demonstrar a superação 

23  A última viagem para produção da minha monografia foi realizada entre 26 /09 a 15 /10 2005, nas primeiras 
viagens eu permanecia quatro dias seguidos em cada mês e, apesar delas terem o objetivo inicial de conhecer o 
local, foram feitos registros escritos e auditivos. Já na dissertação as viagens menores, a fim de conhecer os 
litígios, foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 2007 e janeiro de 2008. A viagem maior aconteceu 
também em 2008 quando fiquei do dia 06 ao dia 22 de abril.

24  A sede na época só contava com quatro funcionários, dentre os quais a gerente e a secretária. Mesmo que os 
outros dois fossem responsáveis pela parte pedagógica – e não são – seriam insuficientes para dar conta somente 
das reuniões com possíveis difusores nos outros sete municípios integrantes da APA. Outras reuniões, de caráter 
político e administrativas – que não deixam de ter seu valor pedagógico ainda que restrinjam o número de 
participantes – consomem quase integralmente o tempo de serviço da gerente segundo a mesma. 

25 Antes desta viagem, a APA já estava há quase um ano sem gerente. E a gerente que eu conheci nesta viagem 
não está mais atualmente no cargo. A própria rotatividades de agentes, e por conseqüência de projetos de gestão 
é só mais um dos fatores na lista infindável de contratempos existentes na organização da própria SEMACE. 
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da origem distante do local de produção destes termos através da sua dominação linguística26. 

É o mesmo que acontece na linguagem policial excessivamente ostentada pela mídia atual. 

Em  oposição  à  linguagem  que  esbanja  naturalidade  de  certos  delegados,  jornalistas, 

advogados e juízes têm-se o vocabulário que se esforça em repetir inúmeras vezes: “viatura”, 

“ocorrência”, “infrator”, “autos”. Nenhum dos dois jeitos de lidar com a mesma linguagem 

escondem sua origem, ambos são cultivados, só que o primeiro há mais tempo e por diversos 

meios de apropriação da linguagem culta.

O seu esforço em falar todos aqueles termos técnicos quase me fez esquecer que eu 

estava lá para ler os arquivos. Os casos são tratados como denúncias27, inclusive porque, com 

apenas um punhado de funcionários, a fiscalização de todo o território abrangido pela APA 

sem o auxílio dos moradores seria impossível. Na ficha de cadastro da denúncia consta um 

campo  para  o  denunciante  e  um para  o  denunciado,  além do tipo  de  ação  praticada  e  a 

localidade. Como os campos pessoais podem ser mantidos em sigilo, minha decisão inicial foi 

a de priorizar as denúncias que contivessem a identidade de ao menos um dos dois. Restaram-

me poucas, mas suficientes opções. 

As histórias sobre os conflitos ambientais dentro do município de Pacoti, e acredito 

que em todo o maciço, existem espalhadas nos mais inesperados recantos. Qualquer morador 

podia ter vivenciado uma história, ou ao menos conhecia alguém que tivesse. E estas histórias 

não  envolviam  só  a  SEMACE,  mas  também  outros  moradores,  veranistas,  proprietários, 

sitiantes e obviamente os políticos. Inclusive da idéia original de entrevistar denunciantes e 

denunciados,  somente um caso foi  levado à frente,  o de Inácio que me havia  chamado a 

atenção por dois motivos: o primeiro o de ter denunciado um vereador, demonstrando outras 

facetas  disponibilizadas  pela  denúncia  do  crime  ambiental,  e  o  mais  importante  naquele 

momento, nas observações do documento constava que ele teria dito que caso a SEMACE 

não  tomasse  nenhuma  providência,  ele  mesmo  iria  até  a  imprensa.  Ou  seja,  de  maneira 

nenhuma eu poderia descartar um potencial entrevistado que obviamente queria falar.

26 O domínio da língua culta ou técnica é caracterizado por Bourdieu (1992, p. 80-118) como bem simbólico 
distintivo. Distinção responsável não só por separar silenciosamente àqueles que convivem com elas desde a 
infância e os que se esforçaram para dominá-la tardiamente, mas que também interfere de maneira cruel  no 
destino dos últimos. Quem está implicitamente legitimado para julgar os valores implicitamente associados à 
linguagem, geralmente possuem uma afinidade de habitus com os primeiros, ou possuem uma herança cultural 
semelhante,  ou  empreenderam  tremendo  esforço  para  possuir  a  cultura  estranha  que  justamente  por  isso 
ratificam a sua legitimidade.

27  Esta própria prática de denúncia entre semelhantes já é por si só um método não só coercitivo, mas também 
gerador de novas dinâmicas nas relações entre os indivíduos.
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Ainda  sobre  estes  encontros  ao  acaso  que  guiaram boa  parte  da  minha  entrevista 

incluem-se alguns depoimentos que eu tentava memorizar para anotar depois, visto que eles 

me  eram,  confessados  ou  exaltados,  na  garupa  das  motos  que  me  conduziam  pelas 

peregrinações mal-sucedidas até as outras cidades.  Confesso que a operação apesar de ter 

rendido  boas  histórias,  era  um  pouco  complicada,  já  que  eu  tinha  que  memorizar  seus 

discursos  diante  de  uma  conjuntura  nada  favorável  de  curvas  sinuosas,  e  peripécias 

motociclísticas. É resultado também destas felizes coincidências a interessante entrevista que 

foi realizada com o dono de um destes complexos que envolvem bar, lanchonete e restaurante 

que havia sido multado pela SEMACE e me foi indicado pelo seu irmão, também dono de 

uma lanchonete, esta mais modesta, onde eu tomava meu café-com-leite de cada manhã. 

Como  nem  todos  poderiam  perder  nos  conflitos  ambientais,  tive  também  a 

oportunidade  de  conhecer:  um corretor  imobiliário  que transbordava satisfação,  quando o 

entrevistei no elegante e rústico escritório em que trabalhava para a imobiliária que mais lucra 

com a compra e venda de casas e condomínios “ambientalmente privilegiados”.  

Devo comentar que mesmo com estas novas possibilidades não deixei de lado a “voz 

oficial” de quem tenta implantar as políticas públicas que entram em contato direto com estes 

conflitos ambientais. Foi assim que entrevistei o secretário de agricultura e meio ambiente, o 

qual adianto estar ciente dos conflitos e oportunidades geradas pelo ambientalismo associado 

à cidade. Além da sobreposição de pastas é interessante notar a transição da secretaria de 

meio ambiente entre as cidades de Pacoti e Guaramiranga. Na primeira ela divide esforços 

com a  agricultura  enquanto  na  segunda  se  associa  ao  turismo.  Estariam estrategicamente 

dispostas  não  só  com o  setor  que  mais  interfere  no  meio-ambiente  de  cada  cidade,  mas 

também com aquela que gera mais renda.

Também  terão  voz  os  próprios  ambientalistas,  através  do  depoimento  de  um  ex-

gerente da APA, além da atual. Tentando contrapor o peso das instituições governamentais 

entrevistei uma integrante de uma ONG ambientalista que possui sede em Pacoti. Como já 

mencionei algumas das entrevistas que realizei ainda para minha monografia, e que na época 

foram postas de lado por fugirem do tema, terão seu espaço agora. Estes depoimentos são de 

caseiros, moradores e pequenos produtores, que mesclaram suas histórias sobre a fauna local 

com a revolta que sentiam no momento. Revolta contra reordenação que era imposta pela 

SEMACE nas suas vidas. Estes relatos atravessados completam o conjunto semi-homogêneo 



34

de histórias sobre o ambientalismo em Pacoti,  ou como eu venho chamado,  os rascunhos 

impressos em verde.
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2. VERDES CAMPOS

2.1. Três sentidos de campo

O  mesmo  jogo  proposto  na  introdução  serve  também  para  trabalhar  alguns  dos 

sinônimos do verbete  campo que foram mais explorados na pesquisa. O primeiro deles diz 

respeito à própria dinâmica do trabalho que prescindia de observações feitas diretamente no 

campo,  ou seja, é o sentido da superposição de entrevistas e observações diretas no local 

geográfico  onde  me  propus  a  entender  este  recorte  do  mundo  social.  Afinal,  o  estudo 

antropológico que tenta manter-se ligado, tanto quanto possível, aos acontecimentos sociais e 

ocasiões  concretas  é  feito  no  e  através  do  campo,  seja  ele  aldeia,  tribo,  cidades,  ou 

vizinhanças: “o mundo público da vida comum, superfícies duras da vida – com as realidades 

estratificadoras, políticas e econômicas, dentro das quais os homens são reprimidos em todos 

os  lados  –  apoiadas  sobre  as  necessidades  físicas,  biológicas,  sociais,  espirituais 

etc.” (GEERTZ 1989, p. 18-21,).

O segundo sentido de campo é aquele comumente oposto a cidade da mesma forma 

que rural se opõe a urbano, ainda que no caso específico de Pacoti, assim como de outras 

cidades  brasileiras,  eles se encontrem mais  misturados  que separados.  É o espaço onde o 

campesino, camponês, morador, trabalhador rural são, em termos gerais, os: 

...cultivadores rurais, cujos excedentes – quando não toda a produção – são transferidos 
para as mãos de um grupo dominante, constituídos pelos que governam, que os utilizam 
para assegurar seu próprio nível de vida, e para distribuir o restante entre os grupos da 
sociedade  que  não cultivam a  terra,  mas devem ser  alimentados,  dando em troca  bens 
específicos e serviços para designar seus habitantes. (WOLF 1970, p. 16)

Já o último sinônimo é o mais polêmico, talvez por tentar conectar teoria e prática de 

forma tão direta quanto as outras, sem a certeza de que isso possa ser feito. É o sentido que 

Bourdieu atribuiu à palavra campo como todo espaço social formador de habitus. Ele é tanto 

um campo de forças cuja necessidade induz a pessoa a ser, pensar e agir de determinada 

forma, como é um campo de disputas onde os diferentes agentes buscam aceitação, prestígio 

e,  conseqüentemente,  poder.  É uma estrutura  estruturante,  pois  ao mesmo tempo em que 

forma os agentes é alterada por eles,  mesmo que com uma freqüência  menor28.  O campo 

forma na medida em que os agentes sociais que nele entram ou pretendem entrar, incorporam 

– mesmo que parcialmente – o seu “modo de ser no mundo”. Ele é alterado quando estes 

agentes ao afirmarem-se, ou ganharem algum prestígio dentro do campo, se enfrentam ou se 

28  Não haveria sentido em falar de uma estrutura que não mantêm o mínimo de constância. 



36

ajudam, com meios e fins, idéias e formas de ação – esquemas interiorizados através dos 

outros  campos  pelos  quais  já  passaram  –  contribuindo  assim  para  a  conservação  ou  a 

transformação da estrutura do campo onde se encontram atualmente (BOURDIEU 2007b, p. 

50). 

É assim que temos na família o primeiro campo, gerador do primeiro  habitus, que 

segundo o autor, traz profundas contribuições para as futuras filiações. Círculos de amizade, 

partido,  trabalho,  sindicato,  associação  de  bairro,  grupos  religiosos;  todos  possuem  suas 

regras de convívio e de conduta, inclusive muitas implícitas, assim como estão mais ou menos 

sujeitos às modificações propostas pelos seus participantes.

Mesmo  que  haja  uma  significativa  distância  espacial  entre  o  agente  e  o  local  de 

origem e reformulação de determinado campo, aquilo que é produzido pelo primeiro pode se 

responsabilizar  pela  inculcação  dos  habitus  que  lhe  são  característicos.  Graças  a  esta 

possibilidade, jovens do mundo inteiro podem usar cabelos compridos e camisas de flanela ao 

simpatizarem com o movimento grunge. Ou ainda os pesquisadores que quiserem se engajar 

em alguma corrente de pensamento são orientados não só a usar as mesmas categorias ou 

métodos, como muitas vezes sentem-se constrangidos a reproduzir a mesma forma de escrita.

Nestes termos se é conveniente classificar o ambientalismo como um campo, com suas 

dinâmicas e capital específico, muito exagerado seria reduzir a cidade de Pacoti a outro. O 

primeiro  é  minimamente  disputado por  duas  correntes  principais  mundialmente  falando – 

aqueles que entendem as culturas humanas como parte integrante da natureza e aqueles que 

vêem  natureza  e  homem  como  entidades  distantes  –  isso  sem  contar  as  diversas 

particularizações  regionais.  Já  a  cidade  circunscreve  famílias  e  amigos,  comerciantes  e 

agricultores,  escolas e sindicatos, prefeitura e seus funcionários, nativos e veranistas, cada 

qual destes, um pequeno mundo formador e difusor de posturas, modos e idéias. Se ambos 

não podem ser reconhecidos diretamente como campos no sentido bourdieusiano, estão ao 

menos intimamente relacionados com esta idéia de espaço, social ou geográfico, de formação 

das posturas, expectativas, enfim, os esquemas de pensamento e ação que se definem como 

habitus.

Segue  agora  no  restante  do  capítulo  esta  intenção  de  demonstrar  como  o 

ambientalismo se constituiu no mundo e no Brasil, em uma tentativa de relacionar esta origem 

ao conjunto de conflitos e apropriações produzidos por este sistema de práticas e pensamentos 
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na sua chegada ao Maciço de Baturité, e mais especificamente em Pacoti, que é o local onde 

todos os sentidos de campo se encontram nesta pesquisa.
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2.2. Ambientalismo, campo de forças do movimento verde

Relatórios  mensais  do  IPCC29 sobre  o  aquecimento  global.  Execução  de  políticas 

públicas visando à acumulação de créditos de carbono. Conflitos envolvendo Unidades de 

Conservação,  latifundiários  e  populações  tradicionais.  Estrangeiros  que  com  o  pretexto 

conservacionista  usam meios  ilegais  para  adquirir  terras  na  Floresta  Amazônica  para  fins 

industriais. O desgaste político da Ministra do Meio Ambiente principalmente no diálogo com 

o Ministérios de Agricultura,  e o de Minas e Energia.  A construção de empreendimentos 

empresariais  em  áreas  de  preservação  permanente.   Borbulham  manchetes  diariamente, 

preenchendo  edições  completas  de  jornais  e  revistas  populares,  para  quem  tem  buscado 

compreender a relação entre ecologia e política em instâncias locais ou globais. 

José  Augusto  Pádua  (2004,  p.  12)  deixa  claro  que  nem  o  discurso  e  nem  a 

preocupação ambiental são exclusividades deste século, ou das sociedades modernas. O mais 

correto  então  seria  afirmar  que  o  que  distingue  esta  sociedade  moderna  das  outras  “é  o 

crescimento do interesse público pelos temas ambientais”,  ou como sugerem Cavalcanti  e 

Barros (2006, p. 218), “a sensibilização dos impasses ambientais que aumentou seu raio de 

alcance  midiático  e  conectou  o  interesse  de  cidadãos  do  mundo  inteiro  sobre  problemas 

diretamente sentidos por minúsculas comunidades”.

A própria existência de uma mídia especializada em questões ambientais significa que 

este  tipo  de  arbitrário  cultural  atualmente  possui  mais  força  nos  sistemas  de  arbitrários 

culturais. É fácil imaginar como deve ter sido a reação da elite intelectual do século XVII, 

provavelmente  os  únicos  possuidores  dos  meios  subjetivos  e  objetivos  para  se  apropriar 

corretamente da discussão na época, ao ouvir falar da “teoria do ressecamento” e do impacto 

que ela teria sobre o modo de produção agrícola predominante30.  

É  um processo  visível  até  para  as  mentes  menos  atentas.  A  ambientalização  dos 

conflitos sociais como bem frisa Lopes et al. (2004, p. 17 - 19) trata das diferentes facetas de 

uma  nova  questão  pública:  a  questão  da  preservação  do  meio  ambiente.  Uma  tendência 

29  Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, entidade formada por cientistas do mundo todo que 
estudam os efeitos das atividades humanas sobre o aquecimento global, assim como os efeitos do aquecimento 
sobre as dinâmicas ambientais do planeta tanto em escalas locais quanto globais.

30 A teoria do ressecamento organizada por John Woodward e Stephen Hales em Cambridge no fim do século 
XVII, relacionava a destruição da vegetação nativa com a redução de umidade, das chuvas e dos mananciais de 
água.  É bem possível que além dos pensadores antigos ocidentais citados por José Augusto Pádua, Plínio e 
Teofrasto,  (2004 p. 46) outros povos em outros tempos, também teriam percebido essa relação, optando por 
formas menos agressivas de agricultura.
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histórica que se configura com suas apropriações específicas no Brasil e em outros países há 

quase  quarenta  anos  e,  como  qualquer  outro  processo  de  construção  social  de  novos 

fenômenos  –  proletarização,  burocratização,  esportificação  –,  está  atrelado  e  pode  ser 

percebido  pela  “incorporação  e  interiorização  de  novas  posturas  pelas  pessoas  e  grupos 

sociais,  pela  transformação  na  forma  e  na  linguagem  dos  conflitos  sociais  e  na  sua 

institucionalização  parcial”  (idem,  p.  17).  A  ambientalização  “implica  simultaneamente 

transformações no Estado31 e no comportamento das pessoas (no trabalho, na vida cotidiana, 

no lazer)” (idem, p. 19).

Como campo a ser estudado vale a pena tentar agrupar algumas das inúmeras histórias 

que ajudaram a conduzir o ambientalismo a este estado de parcial instituição que ele atingiu 

em algumas sociedades. Esses trajetos que de maneira nenhuma são lineares – não se trata 

aqui de fazer uma “biografia do ambientalismo” que mesmo assim não deixaria de ser ilusória 

(BOURDIEU, 2007b p. 74 – 82) - têm sua cota de responsabilidade na efetivação de políticas 

ambientais como a que promoveu a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

no Brasil (MMA 2000). Este sistema é a base dos componentes ambientais da “mão frouxa e 

pesada do estado” que tenta intervir nas vidas das pessoas em Pacoti assim como em qualquer 

outra cidade brasileira que possua unidade de conservação.

2.2.1 As histórias que nos contaram sobre o ambientalismo

Depois  das  contribuições  que  a  nova  história  e  a  antropologia  trouxeram para  as 

ciências sociais - a história como um processo não-linear, tampouco universal, a história do 

cotidiano, a relativização do conceito de tempo - é demasiado infrutífero ficar procurando 

uma “data onde tudo começou” ou um acontecimento que influenciou a espécie humana a 
31  O Estado está sempre em disputa quando é entendido como um espaço de correlação de forças entre vários 
agentes e as estruturas do próprio estado. Os agentes de diferentes origens e que participam de outros diferentes 
campos tentam confirmar ou modificar a estrutura do Estado em que adentram de acordo com o habitus que lhes 
orienta. Estas estruturas são mais ou menos modificáveis de acordo com a correlação de força que elas mantêm 
com outros campos de força da sociedade. É muito mais complexo que isso, mas as transformações no Estado 
seriam produzidas quando os campos que se relacionam com ele geram tamanho atrito na inserção de novas 
práticas e pensamentos que as modificações são feitas pelos próprios agentes que já se encontram no Estado a 
fim de realizar a acomodação necessária que evitará maiores perturbações a própria constituição do Estado.  Isto 
se refere à criação de políticas e decretos decorrentes de demandas do setor industrial, ou como no caso dos 
ambientalistas,  de demandas em decorrência  da poluição industrial  que tornou insuportável  a conivência  do 
Estado com certas práticas industriais. A segunda forma pelas quais transformações acontecem no Estado é pela 
inserção de novos agentes oriundos de campos que já alcançaram um determinado patamar de capital simbólico 
mas não se sentem contemplados satisfatoriamente pelas políticas do estado. Novamente os pesquisadores e 
demais profissionais que se envolveram e se formaram dentro do campo ambientalista começam a entrar em 
diversos setores do Estado e, a partir daí, o modificam de duas formas: interferindo nas práticas e políticas sobre 
as quais tem algum poder, e abrindo espaço para que novos agentes do mesmo campo entre no Estado.  
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mudar sua postura frente à natureza. Mesmo em tempos de globalização e biologização, nesta 

perspectiva não existe um “destino humano”  32; existem trajetórias das diversas culturas. É 

assim que essa ambientalização ainda que venha a interferir em várias partes do planeta se 

liga principalmente a uma pretensa cultura “universal e global” que é a cultura imposta pelos 

centros  urbano-industriais  europeus  e  norte-americanos.  Ou  seja,  mesmo  já  sendo  uma 

generalização - que poderá ser melhor contextualizada para cada caso que se vá estudar – 

chamar este arbitrário cultural de ambientalismo moderno ocidental ao menos “não joga no 

mesmo saco” crítico as outras formas de pensar a relação homem-natureza que foram e vêm 

sendo desenvolvidas por outras culturas: 

Quando afirmamos que é o pensamento dominante no ocidente, queremos deixar claro que 
a afirmação deste pensamento – que opõe homem-natureza – constituiu-se contra outras 
formas de pensar... ...se deu no corpo da complexa história do Ocidente, em luta com outras 
formas  de  pensamento  e  práticas  sociais.  Ter  isso  em conta  é  importante  não  só  para 
compreender o processo histórico passado, mas, sobretudo, para compreender o momento 
presente.  Isso  por  que  o  movimento  ecológico  coloca  hoje  em questão  o  conceito  de 
natureza  que  tem vigorado  e,  como ele  perpassa  o  sentir,  o  pensar  e  o  agir  de  nossa 
sociedade,  no  fundo  coloca  em questão  o  modo  de  ser,  de  produzir  e  de  viver  dessa 
sociedade (GONÇALVES 2006, p. 28).

Se não há uma simples origem, há ao menos um consenso - perigoso e merecedor de 

uma séria  análise  como todo “bom consenso”– sobre alguns  fatos  e  fatores  da sociedade 

ocidental  moderna  que  convergiram  e  criaram  um  terreno  fértil  para  a  difusão  do 

ambientalismo em políticas, práticas sociais, mentes e corpos, ou como eu vinha me referindo 

ao processo de ambientalização dos conflitos sociais nesta sociedade. Estes fatos e fatores 

seriam:

o A crença em um conceito de natureza oposto ao conceito de cultura “a cultura 

é tomada como algo superior que conseguiu dominar controlar e dominar a 

natureza” (GONÇALVES 2006, p. 25). Isto viria ocorrendo desde a adoção do 

modelo de pensamento dos filósofos gregos - Sócrates, Platão e Aristóteles em 

oposição  aos  sofistas  que  desde  então  tiveram  suas  contribuições 

menosprezadas  – passando pelas  revoluções  científicas  proporcionadas  pelo 

método cartesiano e o positivismo,  culminando na coroação da física como 

legítima e principal ciência humana, ela que estava ligada ao desenvolvimento 

industrial que ocorria desde o século XIX (idem, p. 61; MARIANA 2008, p. 

23-24). Foi contra esta forma cristalizada pela civilização industrial de ver o 

32  Obviamente que me refiro a destino do ponto de vista histórico-cultural, tendo em vista que uma crise dos 
sistemas de produção globalizados ou mesmo as especuladas catástrofes ambientais que viriam a ocorrer por 
conseqüência destes mesmos sistemas trabalhariam por traçar um destino mais uniforme, ainda que trágico.  
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homem fora da natureza,  este arbitrário  cultural  formador de vários  habitus 

modernos, que o pensamento ambientalista se contrapôs, mesmo que a priori 

como a outra face da mesma moeda: agora não somos mais os dominadores da 

natureza e sim seus destruidores, jamais parte integrante da natureza. 

o A sucessão  de desastres  promovidos  por  essa mesma civilização  industrial: 

duas guerras mundiais, inclusive o massacre nuclear em Hiroshima e Nagasaki, 

a depressão de 1929, a guerra do Vietnã e a produção de novas armas químicas 

e biológicas, a produção de resíduos tóxicos contaminantes de toda a cadeia 

alimentar em que o homem, apesar de não ser natureza, se via dependente e 

muito  prejudicado33,  enfim a  constatação  de  que  o  modelo  de  pensamento 

hegemônico nas sociedades “desenvolvidas” agia também contra a sua própria 

sobrevivência.

o A legitimação científica alcançada pela Ecologia34 assim como a expansão do 

seu escopo de estudo através das suas ramificações: ecologia natural, ecologia 

humana,  ecologia  cultural,  etnoecologia,  ecologia  neofuncionalista,  ecologia 

processual, ecologia espiritual e ecologia política. Cada uma destas linhas de 

pesquisa  gerou  conceitos  questionadores  que  permitiram  entender  distintas 

dimensões da realidade ambiental (LITTLE 2006, p. 87), pondo em xeque o 

modelo de sociedade industrial que, contraditoriamente lhe garantia, não só as 

condições materiais, mas também as simbólicas de reprodução. Some-se a isto 

o fato de que, ao mesmo tempo em que estes estudos e conceitos elevavam a 

33 Alguns autores gostam de frisar a importância e o pioneirismo que o livro de Rachel Carson,  A primavera  
silenciosa, teve “ao desvelar os abusos do sistema industrial moderno” (ROBERT 2002, p. 15). Este livro foi o 
resultado de uma pesquisa feita, a pedido de uma amiga, com o objetivo de descobrir se havia alguma relação 
entre a morte de milhares de aves existentes em um “santuário ecológico” e o DDT que era utilizado para o 
controle de mosquitos nas proximidades. Os achados de Carson foram incisivos e polêmicos, despertando a ira 
da indústria química,  que por diversas  vezes tentou difamá-la,  e a  massiva adesão de cientistas,  políticos e 
criadores de políticas, além do público em geral que partiu em sua defesa (MILLER 2007, P. 257, grifos meus). 
Como José  Augusto  Pádua (PÁDUA 2002)  bem lembrou,  outros  visionários,  ou  pessoas  de  bom senso  se 
preferirem, tentaram alertar para a destruição dos ecossistemas naturais antes mesmo da revolução industrial. 
Entre  os  inúmeros  fatores  que  concorreram  para  arquivar  seus  trabalhos  ,  não  posso  deixar  de  pensar  na 
importância  que  tem  o  local  privilegiado  de  onde  o  locutor  se  expressa.  Havia  também  uma  terrível  e 
desnecessária  destruição  nas  colônias  sul-americanas,  mas certamente  elas  não tinham -  e  talvez  ainda  não 
tenham - o mesmo peso político dos EUA na segunda metade do século XX. 

34 “A palavra  ecologia foi  usada pela primeira vez em 1858, pelo naturalista  norte-americano  Henry David 
Thoreau, e ganhou uma acepção propriamente científica pelo biólogo alemão Ernst Haeckel em 1866 (LITTLE, 
2006, p. 86). Neste mesmo artigo de Paul Little também é possível conhecer algumas referências fundadoras de 
várias ramificações da ecologia. 
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ecologia  a  um patamar  mais  privilegiado dentro do campo acadêmico,  eles 

também se enraizaram dentro da sociedade civil  como um novo movimento 

social  (idem,  p.  86),  talvez  graças  à  própria  expansão  desenfreada  da 

industrialização e do consumo que tornaram seus rastros mais que evidentes. 

o Por fim, as tentativas de institucionalização, a criação de comitês específicos e 

os debates através de organismos supra-nacionais, como a ONU e a UNESCO, 

dos quais a primeira que se tem registro é a Conferência de Estocolmo35 em 

1972, de onde emergem a maioria das diretrizes de ação para os Estados e a 

sociedade civil.

Poderíamos ficar  elencando outros diversos fatores,  pensamentos  e pensadores  que 

contribuíram  para  o  surgimento  do  ambientalismo.  Pádua  (2002),  Diegues  (1996),  e  até 

mesmo  Gilberto  Freyre  (2000)  gostam  de  citar  os  filósofos  do  romantismo  naturalista 

americano e europeu que, ao se rebelarem contra a sociedade instituída, muito influenciaram 

na criação do sistema de parques e áreas protegidas que lá existem. Bem diferente era o caso 

do Brasil onde o romantismo naturalista e a preocupação com o meio ambiente ocuparam 

locais diferentes na sociedade. Segundo o próprio Pádua (2002, p. 25) a segunda ainda que 

“minoria da minoria”, arquivo morto dentro do cenário intelectual e político brasileiro, era 

pensada  como  estratégia  progressista  contra  a  devastação  irracional  dos  recursos  naturais 

brasileiros. Já o naturalismo romântico brasileiro,  segundo Freyre (apud PÁDUA 2002, p. 

26), era “um naturalismo morno e apenas literário, à sombra de mangueiras de sítio e macacos 

amestrados pelos negros da casa”. 

2.2.2 A Amazônia, o “el dorado” ambientalista

Mesmo com o espaço irrelevante que era ocupado até então pelo ambientalismo no 

cenário  nacional,  ao  menos  por  dois  motivos  o Brasil  não pode  ser  deixado  de  lado  em 

qualquer análise histórica do campo ambientalista internacional. O primeiro deles que ficou 

bastante conhecido pela produção de uma série de documentos sobre a questão ambiental36 foi 

a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  (Eco-92) 
35  Outra conseqüência direta da produção de acidentes industriais ampliados e da internalização dos seus efeitos 
simbólicos.  “Assim a  conferência  de  Estocolmo de  1972 teria  sido proposta  pela  Suécia,  incomodada  pela 
poluição no mar Báltico, por chuva ácida, por pesticidas e metais pesados encontrados nos peixes. Tal poluição 
seria  causada  não  só  por  indústrias  nacionais,  mas  também por  aquelas  de  países  vizinhos.  Os  problemas 
ambientais contribuem então para o surgimento de questões globais” (LOPES et al. 2004, grifos do autor)

36  A Agenda 21, principal documento produzido na ECO-92 se trata de um conjunto de iniciativas que deveriam 
ser tomadas para tornar o século XXI viável para todos. Estas iniciativas tinham propostas que deveriam atuar 
em diferentes níveis: desde o indivíduo, passando por municípios, estados e nações, até ao setor privado. Diga-se 
de passagem, foi e é um documento muito debatido e pouco implementado. 
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realizada no Rio de Janeiro em 1992. Eu tenho algumas recordações do burburinho que esta 

conferência causou no Brasil, mesmo que na época, ainda criança não a percebesse como um 

conjunto de fenômenos de difusão ideológica. Lembro-me também que os cadernos escolares 

meus  e  dos  meus  amigos,  naquele  e  nos  anos  seguintes,  tinham  imagens  de  animais 

ameaçados ou fotografias da mata atlântica e da floresta amazônica. 

Já o segundo motivo, que talvez seja a principal causa do primeiro, é de dimensões 

agigantadas, rico cenário de possibilidades e recursos, que tem atraído a cobiça e a defesa 

apaixonada de diversos agentes e instituições, como bem descreve Domingos Leonelli:

 Divida-se  um  globo  terrestre  em  20  partes,  separe  uma  dessas  partes  e  você  tem  a 
Amazônia.  Agora  vamos  ao  mapa  da  América  do  sul.  Aplique  sobre  ele  o  mapa  da 
Amazônia e você verá que essa região compreende dois terços da América do Sul. Junte 
todas as fontes, rios e lagos do planeta. A bacia hidrográfica da Amazônia representa um 
quinto de toda a água doce. E, de todas as florestas latifoliadas do mundo, uma terça parte é 
a Amazônia. Agora divida por três a Amazônia que, aliás, se estende por sete países. Separe 
dois pedaços e você terá o Brasil amazônico. Finalmente pegue o Brasil e o divida por dois: 
mais da metade do território nacional é a Amazônia (LEONELLI 2000, p. 19).

Com  qualidades  tão  gigantescas,  não  é  a  toa  que  os  esforços  científicos,  tanto 

ecológicos  como  antropológicos,  dos  últimos  séculos  tenham  se  voltado  de  maneira 

expressiva para a Amazônia. Inclusive para a análise do campo ambientalista ela tem uma 

interessante relevância: os estudos desenvolvidos na Amazônia revelam como certas forças – 

idéias, ideologias e mesmo descobertas científicas – se aliam em determinado momento para 

garantir  suas  condições  simbólicas  e  materiais  de  reprodução,  ao  passo  que  outras  são 

rejeitadas por se oporem ao pensamento dominante e ficam de molho, esperando uma melhor 

conjuntura, onde encontrarão aliados para disputar a hegemonia no campo de forças. 

Às  vezes,  uma  proposição  se  entende  melhor  através  de  exemplos.  A  floresta 

amazônica tem sido palco de uma polêmica científica há pelo menos 60 anos: o povoamento e 

a sustentabilidade da floresta. Betty Meggers e Clifford J. Evans depois de seus trabalhos de 

campo  na  ilha  de  Marajó  “concluíram  que  a  escassez  de  vestígios  e  de  uma  cultura 

estabelecida  na  ilha  de  Marajó  implicava  que  os  primeiros  amazônidas  eram 

nômades” (KELLY e LONDON 2007, p. 30). Não satisfeitos com esta conclusão eles foram 

além afirmando que “o potencial ambiental da floresta tropical é suficiente para permitir a 
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evolução cultural  até  o nível  representado pela agricultura  de coivara37,  a  evolução nativa 

além deste estágio é impossível” (idem, p. 31). 

Em um campo  de  forças,  uma  força  puxa outra  que  pode reforçá-la,  sendo assim 

trabalhos como o de P. Richards sobre a infertilidade do solo amazônico e da fragilidade da 

camada orgânica que, com o solo exposto, seria carreada pela chuva em alguns anos (KELLY 

e LONDON 2007, p. 31), rapidamente encontraram espaço dentro da academia e da sociedade 

em geral. Juntaram-se ao coro que vinha sendo construído, ou nas palavras de Mark London e 

Brian  Kelly  (idem,  p.  32)  “tratava-se  da  mensagem  certa  na  hora  certa,  justamente  no 

momento em que o movimento ambientalista internacional estava em formação e procurava 

uma  boa  causa.  A Amazônia  passou a  ser  intocável  do  ponto  de  vista  ético”.  O campo 

científico  não  era  o  único  a  reforçar  a  relação  entre  o  ambientalismo  e  a  proteção  da 

Amazônia: a abertura de gigantescas clareiras que deram lugar a fazendas improdutivas de 

criações de gado, o fracasso da Transamazônica e dos assentamentos ao longo do seu percurso 

eram as provas cabais que a Amazônia devia ser deixada em paz (idem, p. 32-33).

Produzir  e  divulgar  pesquisas  dentro  do  movimento  ambientalista  que  poderiam 

refutar estes dogmas da intocabilidade da Amazônia, era entendido como algo extremamente 

perigoso  para  os  propósitos  do  movimento.  No  entanto  as  teorias  que  surgiam  sobre  a 

existência de grandes assentamentos humanos que viveram na Amazônia e eram capazes de 

realizar uma agricultura sustentável, que a floresta havia sido extensamente modificada desde 

então, e que o ecossistema amazônico não inibia a fertilidade do solo (KELLY e LONDON 

2007, p. 33), não profetizavam nem aos desenvolvimentistas nem aos ambientalistas de então. 

Por dar subsídios para uma proposta de ocupação da floresta, era intervencionista demais para 

ser considerada ambientalista e, apesar disso, nem de longe estas atividades garantiriam o 

37  A coivara é  o  tipo de agricultura  onde após a  limpeza do terreno com o corte  e  a  queima das plantas  
existentes, se reúne os restos de madeiras em montículos queimando-os novamente, efetuando-se em seguida a 
limpeza final do terreno. Tamanha é a relevância da agricultura de coivara que ela é praticada desde tempos pré-
coloniais até hoje, inclusive em Pacoti e outras unidades de conservação brasileiras. Ela é uma das mais antigas 
heranças  das  civilizações  americanas  nativas  e  constitui-se  hoje  como  um  dos  maiores  problemas  para  a 
conservação de florestas. O fogo que para os conservacionistas é um problema, é para os agricultores, desde os 
tempos indígenas, “eficaz para limpar a área, fertilizar a terra com cinzas e eliminar as cobras... ao fim de duas 
ou três colheitas, o que ocorre geralmente em um ano e meio, a clareira é abandonada, permitindo que a floresta 
volte a crescer” (DEL PRIORE e VENÂNCIO 2006, p. 16-17). Embora para o agricultor as serpentes ainda 
representem um perigo, só o fato de intencionar a morte delas é motivo suficiente para o conflito com a maioria 
dos ambientalistaa, pois isto estaria pondo em risco a biodiversidade local.
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fluxo de dividendos direcionado aos desenvolvimentistas. Foi assim que os seus precursores 

sentiram na pele o que significa a expressão “estar do outro lado da força”.38 

É importante salientar que “profetizar” não cabe aqui só como metáfora. É exatamente 

assim que um discurso ganha espaço e público, trabalhando com a predisposição dos seus 

alvos: 

O poder de manipular senão de criar as opiniões, essas ações simbólicas só podem exercer-
se na medida e na medida somente em que elas encontram e reforçam predisposições... ...o 
profeta que logra êxito é aquele que formula, para uso dos grupos ou classes aos quais ele 
se dirige, uma mensagem cujas condições objetivas sejam determinadas pelos interesses, 
materiais e simbólicos desses grupos ou classes, predispondo-os a escutar e compreender 
(BOURDIEU e PASSERON 1992, p. 38).

Isto  vale  tanto  para  a  assimilação  de  duas  vertentes  hegemônicas  no  pensamento 

ambientalista  atual  como para  minha  própria  assimilação  das  idéias  de Bourdieu.  Se  não 

houvesse  uma  propensão,  uma  estrutura  receptiva  onde  estas  novas  idéias  pudessem  se 

acomodar,  não  haveria  acomodação.  O  mais  comum  é  que  elas  fossem  rejeitadas, 

incompreendidas,  ou  como  nada  é  tão  determinável,  poderiam  provocar  algum  tipo  de 

revolução. 

Obviamente a Amazônia não foi o único lugar de onde surgiram novos fôlegos para o 

discurso  ambientalista.  Geralmente  os  comentadores  deste  recente  fenômeno  apontam 

também  para  outros  países  –  China,  Índia,  México  –  que  precisavam  equilibrar  o 

desenvolvimento desejado pelas elites locais, com as novas pressões internacionais oriundas 

da institucionalização dos primeiros discursos ambientalistas. Surgem então muitos trabalhos 

que  vão  questionar  tanto  estas  propostas  desenvolvimentistas,  como  as  pressões 

ambientalistas, e muitas vezes vão percebê-las como facetas do mesmo projeto de dominação. 

Para evitar maiores confusões e concluir com o cenário atual do ambientalismo no mundo, 

farei uma rápida contextualização deste modelo de ambientalismo que predomina no campo 

ambientalista.

38  Donald Lathrap, antropólogo da Universidade de Illinois morreu em 1990 antes que seus trabalhos sobre a 
ocupação  sedentária  na  Amazônia  fossem aceitos.  Já  Anna Roosevelt,  antropóloga  da  mesma  universidade 
entrou em repetidos conflitos com a própria Meggers, nos quais, apesar do conteúdo científico como pano de 
fundo, terminavam em polêmicas difamações pessoais de parte a parte. Roosevelt trabalhou na mesma área que 
Meggers  – a ilha de Marajó – e chegou a conclusão de que lá assentou-se, durante mais de mil anos, uma 
civilização com mais de 100 mil pessoas (KELLY e LONDON 2007, P. 34)
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2.2.3 Ambientalismos no cenário atual, modelos e institucionalidade

Como já foi dito a Conferência de Estocolmo foi a primeira referência de grande porte 

na tentativa de institucionalização do que vinha sendo discutido sobre a questão ambiental até 

então.  Depois  de  anos  de  debates  científicos  e  intervenção  junto  a  outros  movimentos 

populares da sociedade civil, os “ingênuos e românticos opositores do progresso” 39, tiveram a 

oportunidade de sentar e discutir com líderes políticos de vários países, possíveis saídas para a 

crise que começava a incomodar, dada o estado de poluição em que estavam imersas não só a 

Suécia, mas quase toda Europa. 

Muita coisa aconteceu entre os vinte anos que separam as conferências de Estocolmo e 

do Rio de Janeiro, dentre elas vale ressaltar: 

o o fortalecimento dos partidos políticos que priorizam a questão ambiental na 

elaboração  de seus  projetos  e  práticas  políticas  na Europa  – os  conhecidos 

partidos verdes que hoje se distribuem mundialmente; 

o a criação de uma legislação direcionada à proteção do meio ambiente, assim 

como das instituições governamentais responsáveis por produzir e fiscalizar o 

cumprimento  desta  legislação  em  todos  os  níveis  de  gestão  nos  países 

participantes da conferência. Veremos mais adiante que no Brasil, e acredito 

que em outros países, esta criação foi motivada principalmente pelo interesse 

em continuar recebendo investimentos internacionais; 

o a multiplicação das ONGs que trabalham com – é importante frisar que nem 

sempre em defesa do – meio ambiente faz com que elas se tornem a principal 

referência junto à sociedade civil.  Algumas como o Green Peace e a WWF 

(World  Wild  Foundation)  vão  colocar  filiais  em  várias  partes  do  mundo, 

trabalhando para disseminar e uniformizar um habitus ambiental ao redor do 

mundo;

o o surgimento de um modelo ambiental para a educação, que deveria utilizar o 

espaço  sócio-ambiental  onde  o  estudante  está  inserido  como  ferramenta 

didática a fim de formar um agente social responsável e atuante na recuperação 

e  proteção  deste  espaço.  A  Enviromental  Education tem  como  proposta 

39  Sinônimo para o ambientalista na linguagem industrial (ZHOURI et al. 2007, p. 13). Termos hoje já fora de 
moda na medida em que os ambientalistas passam a ser idealizados como técnicos, elemento funcional que deve 
ser cooptado para trabalhar em qualquer indústria séria, dando respaldo técnico às suas atividades, “resultado do 
projeto reformador no bojo da perspectiva economicista hegemônica” (idem, p. 14). Inventa-se aí o analista 
ambiental. 
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exatamente a formação humana em todas as disciplinas conhecidas (línguas, 

matemáticas,  ciências)  desde  que  trespassadas  pela  lógica  ambiental,  com 

enfoque  contextualizado  no  local  do  estudante  e  da  escola,  obviamente  as 

questões globais estariam contempladas,  mas o foco está no ambiente local. 

Como esta postura pedagógica interdisciplinar ganhou ares de nova disciplina - 

“manual de etiquetas” – no Brasil será comentada no sub-capítulo seguinte.

o A  valorização  de  profissões  ligadas  ao  meio  ambiente  que  podiam  ser 

incorporadas  ao  processo  produtivo  –  biólogos,  geógrafos,  engenheiros 

sanitaristas – assim como a criação de especializações e outras profissões uma 

vez que somente os primeiros não supriam a demanda – engenharia florestal, 

engenharia  ambiental,  jurista  ambiental,  economista  ambiental,  analista 

ambiental.  Notem  que  o  simples  fato  de  criar  estas  novas  profissões  e 

especializações  contribui  para  deslocar  a  crítica  ecológica  do  debate 

desenvolvimentista, na medida em que um engenheiro ambiental é também um 

engenheiro,  e  um  economista  ambiental  é  antes  de  tudo  um  economista, 

excluem-se  os  elementos  “estranhos”  ao  processo  produtivo  que  pudessem 

representar  maior  perigo  a  manutenção  do  sistema  (biólogos,  ecólogos, 

geógrafos etc.).

o a corrida empresarial  para a adequação do seu  modos operandi à legislação 

ambiental  implementada.  O  que  contraditoriamente,  mas  infelizmente  não 

surpreende é que nas esferas de elaboração da legislação ambiental, muito mais 

as  leis  têm  se  adaptado  ao  peso  da  participação  de  empresários,  tanto  do 

agronegócio quanto da indústria, do que o contrário. 

No clima  de  tensão  entre  o  “regime  econômico”  representado  pela  OMC e  o  “regime 
ambiental”  no âmbito das  Nações  Unidas,  somente os  instrumentos  compatíveis  com a 
ideologia  da  “auto-regulação  pelo  mercado”,  tais  como  a  certificação  de  produtos 
“ecologicamente  corretos”  e  o  “Comércio  de  Carbono40”,  passaram a  ter  relevância  na 
política mundial (ZHOURI et al. 2007, p 14-15).

Estes  inúmeros  fatores  contribuíram para a  edificação  de um verdadeiro  “mercado 

ambiental”  que  atualmente  é  a  postura  hegemônica  dentro  do  campo  ambientalista. 
40  “Durante a terceira conferência das Partes, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, 
em Kyoto, no Japão, em 1997, 36 países industrializados comprometeram-se a reduzir até 2012 suas emissões de 
gases  do efeito  estufa em 5, 2% em relações  aos níveis de 1990. Nesse contexto,  foi  criado o  mercado de 
carbono, que permite a comercialização do direito de emitir certas quantidades de CO2 em troca de investimentos 
em projetos para implementar técnicas limpas de redução de tais emissões. Este é o famoso protocolo de Kyoto 
que entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, sem a assinatura dos EUA” (ZHOURI et al. 2005, p. 15, grifos 
do autor)
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Observando a relação de força que existe entre o campo ambiental e outros campos sociais, 

este resultado já seria esperado porque no sistema de campos, este tipo de ambientalismo é o 

que  melhor  reforça  as  estruturas  de  outros  sistemas  hegemônicos  em  seus  campos 

relacionados,  como  o  campo  econômico,  onde  predomina  o  capitalismo  neo-liberal,  e  o 

político, que é dominado pela democracia representativa liberal. Zhouri et al. (2007, p. 16) 

acertam em cheio  ao  denominar  esta  prática  ambiental  de  “ambientalismo de  resultados” 

quando expõem o contexto que incluiu os ambientalistas dentro da prática da governança41 e 

os levou a substituir a “confrontação por práticas de cooperação com a indústria e o mercado 

em geral”:

Os convidados para essa governança são geralmente os representantes da sociedade civil 
organizada,  aí  se  incluindo  as  ONGs  e  os  movimentos  ambientalistas  –  alguns,  antes 
portadores  de  um  contra-discurso  ao  desenvolvimento  –  institucional  e  culturalmente 
preparados para esse jogo político. Ou seja, são participantes qualificados, sobretudo por 
meio  da  profissionalização  técnica,  com  habilitações  [cada  vez  mais  avançadas]  na 
linguagem computacional  e  no acesso  à  internet,  bem como no domínio idiomático  da 
língua inglesa. Assim é que, várias ONGs, diante do seu crescente peso político, parecem 
ter acomodado seus discursos e práticas no bojo dessa formação englobante, celebrando a 
nova tendência como uma vitória do ambientalismo de resultados. (ZHOURI 2007, p. 16, 
grifos meus)

Atualmente este “ambientalismo de resultados” é formado por uma rede de ONGs e 

órgãos públicos repletos de especialistas ambientais42, limitados a trabalhar com os temas de 

seu domínio particular, cumprindo a função de operacionalizar “os saberes fragmentados, a 

partir da lógica hegemônica do desenvolvimento”, em outras palavras “é o perito técnico na 

arte da resolução de conflitos” (ZHOURI et al. 2007, p. 17) causados pelos seus contratantes. 

Focando nos estudos ambientais que se prestam a adequar projetos às normas instituídas, eles 

41  Apesar de na teoria o que se desejava expressar com governança seria uma “gestão livre de validação por 
ideologias dominantes, para melhor divisão de poder entre as parcerias” (ZHOURI 2005, P. 16) na prática é mais 
um conceito que pode ser enquadrado no que Dagnino (apud. ZHOURI et al. 2007 p. 16; SANTIS 2004, p. 28) 
chama de convergência “perversa” entre projetos políticos que fazem uso das mesmas categorias polítcas, tais 
como  cidadania,  participação  social  e  sociedade  civil,  porém  com  finalidades  opostas,  confundindo  a 
identificação das referências políticas por parte dos agentes sociais envolvidos. 

42 O  domínio  de  programas  de  computação  gráfica  avançada,  assim  como da  língua  inglesa  é  um capital 
específico do campo ambientalista. Essas “moedas” permitem o contato mais rápido com a cultura hegemônica 
que produz estes valores de ambientalismo, assim como despertam o desejo nos jovens estudantes de conhecer 
os centros de excelência que produzem a ciência que eles lêem em inglês. A partir de então estes conhecimentos 
passam a ser essenciais não só na redação de relatórios, projetos e aquisição de financiamento, mas possibilitam 
as experiências de intercâmbio que são o golpe final de uma Ação Pedagógica tão bem formulada: proporcionam 
ao mesmo tempo o deslumbre dos técnicos envolvidos com a possibilidade de viver durante algum tempo em 
uma “civilização avançada” onde a “nata” do conhecimento científico que eles tanto leram foi produzido, como 
permite aos difusores do habitus “ambientalista de resultados” formar novos seguidores, que serão valorizados - 
e que se valorizarão – no seu local de origem justamente por terem participado deste intercâmbio. Beserra (2007, 
p. 73) também percebe o mesmo fenômeno entre os universitários e intelectuais que estiveram no seu círculo de 
convivência durante sua pesquisa sobre imigração brasileira nos EUA.
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tem a dupla função de legitimar o projeto junto às instituições e fazer com que “outros olhares 

e  saberes  não-enquadrados  pelo  discurso  técnico-científico  sejam,  assim,  excluídos  dos 

processos de classificação e de definição sobre os destinos dos espaços” (idem, ibdem).

Não  poderia  encerra  este  tópico  sem mencionar  o  paradigma  ao  qual  se  atrela  o 

“ambientalismo de resultados” em um processo de retroalimentação  tão característico  das 

relações  entre  campos:  o  já  desgastado  desenvolvimento  sustentável,  ou  seja,  o 

“desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

das gerações futuras,  de atenderem suas próprias necessidades”.  Aliados em busca de um 

“gerenciamento  científico”  e  de  uma  “administração  racional”  que  visa  diminuir  as 

desigualdades sociais e preservar os recursos naturais (CARNEIRO 2007, p. 65).

Este desenvolvimento sustentável aparece “oficializado” no famoso Relatório  Nosso 

Futuro Comum – também conhecido como Relatório Brundtland – e é mais um destes termos 

da “convergência perversa” de diferentes apropriações políticas que mais confundem do que 

ajudam os agentes na escolha de posturas realmente críticas. Lima (2003)  demonstra como 

dependendo dos atores envolvidos, e dos objetivos dos mesmos, o jargão da sustentabilidade 

pode assumir pelo menos quatro posturas semânticas efetivas, escondendo atrás do mesmo 

manto divergentes intenções. “Esta polissemia revela o curioso paradoxo de reunir, ao mesmo 

tempo a força e a fraqueza do discurso, a depender do olhar de quem observa” (LIMA, 2003, 

p. 106).

Fernando  Mariana  (2008)  exemplifica  duas  das  mais  “refinadas  e  perigosas” 

apropriações  da  idéia  de  sustentabilidade,  principalmente  porque  são  as  que  se 

hegemonizaram dentro  do  campo  ambientalista,  isso  significa  dizer  que  conquistaram de 

maneira mais estável os bens simbólicos e materiais que estão em disputa no campo (agentes 

trabalhando apaixonadamente e recursos financeiros para execução dos seus projetos entre 

outros). O primeiro... 

...imprime um explícito distanciamento entre homem e natureza. É o discurso em que a 
preservação da natureza significa a preservação das espécies vegetais e animais nas ações 
de expansão produtiva, procurando excluir o ser humano de seu meio ambiente. Isso porque 
imprime nesta dinâmica de expansão do capital transnacional formas de exploração sobre a 
classe  trabalhadora  que  poderiam  colocar  em  risco  a  própria  legitimidade  de  suas 
atividades.  (MARIANA 2008, p. 71)

Este tipo de apropriação em pouco tempo foi perdendo muito espaço, ao menos no 

Brasil e em outros países em desenvolvimento, graças à resistência organizada por populações 

locais e movimentos sociais que eram excluídos de qualquer processo decisório nos projetos 
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que intervinham diretamente na suas dinâmicas espaciais e sócio-culturais. O que parecia uma 

derrota  dos  setores  hegemônicos  dos  campos  ambientais  e  econômicos,  rapidamente  foi 

reestruturado em uma segunda forma de apropriação ainda mais cruel e refinada, pois “inclui 

o  ser  humano  nas  atividades  de  produção  e  serviços  das  grandes  corporações 

transnacionais” (MARIANA, 2008 p. 72):

Em geral, nesta segunda vertente analisada, o papel das ONGs é fundamental, pois realiza 
as  estratégias  de  aproximação,  diálogo  e  negociação  de  uso  dos  saberes  populares 
tradicionais ou de utilização dos recursos naturais do território.  Um dos exemplos mais 
conhecidos é a exploração do saber indígena na manufatura de produtos fitoterápicos pelos 
grandes laboratórios farmacêuticos, cujo discurso pseudo-científico camufla os propósitos 
de lucros financeiros exorbitantes (idem, ibdem).

E ainda:

É  uma  etapa  que  não  exclui  a  sociedade  civil  na  implementação  do  projeto  de 
mercadorização e privatização sócio-ambiental,  e compartilha com uma pequena gorjeta 
financeira  os  novos  colaboradores  do  objetivo  primordial  de  transnacionalização 
desenfreada  do  capital.  A  gorjeta  satisfaz  a  condição  miserável  de  alguns  líderes  de 
populações  locais,  a  ânsia  de ação  contra a  pobreza de ONGs,  os projetos culturais de 
músicos alternativos, os programas científicos de professores universitários (idem, p. 36).

O ambientalismo, por se tratar de um campo, passa por suas disputas internas, e assim 

a contribuição crítica à ecologia política – corrente de pensamento a qual se filiam a maioria 

dos autores citados nesta dissertação – começa a se expandir junto ao campo acadêmico. É o 

lento recomeço de quem reconhece sua posição desvantajosa dentro do campo, entretanto se 

os primeiros ambientalistas modernos e ocidentais, aqueles mais radicais que se acorrentavam 

às árvores e invadiam laboratórios estiverem corretos, pode não haver tempo suficiente para 

alertar a sociedade sobre esta verdadeira “pirataria ambiental”. 

2.2.4 O Verde e o amarelo: Brasil não-Amazônico e o ambientalismo

Aproveitando  a  brincadeira  realizada  por  Domingos  Leonelli  com  as  proporções 

amazônicas em relação ao Brasil e o mundo (2000, p. 19) faço de início, uma ressalva para 

afirmar que não irei a partir de agora, segregar mais da metade do país da questão ambiental e 

sim trazer as nossas apropriações do ambientalismo enquanto agentes sociais e não só como 

“objeto de  desejo” científico  e  político  para o  mundo.  Afinal  se  esta  história  de como a 

Amazônia virou bandeira de preservação mundial já foi contada, resta agora contar como o 

Brasil internalizou e institucionalizou o ambientalismo.

Mesmo  que  perdida  em arquivos,  o  Brasil,  assim como  outras  colônias  mundiais 

possuiu uma tradição de pensamento que se preocupava com as questões ambientais, antes 

desta se tornar um “novo produto e fetiche da sociedade de consumo” (BAUDRILLARD 
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1995, p. 15). Foi um pequeno grupo de intelectuais,  minoria  da minoria,  que visionava a 

preservação ambiental como um artifício essencial ao progresso brasileiro. Exatamente por 

acreditarem no progresso não podem ser agrupados com os românticos naturalistas europeus e 

norte-americanos que mais ou menos na mesma época defendiam a natureza em seus países. 

Infelizmente os pensamentos de Baltasar da Silva Lisboa, José Bonifácio, André Rebouças e 

Joaquim Nabuco dentre outros, nunca foram levados a sério por seus colegas políticos que 

estavam  mais  preocupados  em  sugar  ao  máximo  os  produtos  do  tripé  monocultura-

escravismo-latifúndio. Isto fez com que estes trabalhos teóricos não obtivessem nenhum tipo 

de  concretização,  diferente  do  que  acontecia  nos  EUA e  Europa,  onde  mesmo antes  das 

grandes políticas de preservação que lá surgiriam, o pensamento daqueles românticos já tinha 

influenciado  outras  mentes  (PÁDUA,  2004  10-23).  O  mais  interessante  é  que  passado 

duzentos anos destes primeiros trabalhos, quando o Brasil vai se integrar à onda ambientalista 

ele o faz de forma semelhante – mesmo que apenas no discurso já seja possível perceber 

diferentes intenções – tentando viabilizar desenvolvimento e preservação ambiental. Se houve 

um  hiato  nestes  quase  duzentos  anos,  e  o  fenômeno  atual  trata-se  de  uma  coincidência 

estrutural43, ou se existe um processo de continuidade desta tradição de pensamento que ainda 

se mantém obscurecido é algo a se verificar. O que se tem de mais concreto até o momento é 

que enquanto o ambientalismo começava a se institucionalizar mundo a fora, o Brasil tomado 

pela ausência democrática que a ditadura militar propiciou, só pôde assimilar o pensamento 

ambientalista de duas formas, ambas conseqüências diretas da ditadura:

o A primeira  através  da  adoção de  políticas  e  resoluções  que estavam sendo 

elaboradas nas conferências internacionais sobre meio ambiente. Obviamente 

os  generais  e  políticos  brasileiros  de  então,  desesperados  por  cumprir  o 

prometido  “milagre  econômico”,  assinariam qualquer  tratado que permitisse 

não  interromper  o  fluxo  de  divisas  internacionais.  No  ano  seguinte  à 

conferência  de  Estocolmo  o  governo brasileiro  já  criaria  uma  secretaria  de 

meio ambiente. Subordinada ao Ministério do Interior...

...a  Sema  refletia,  por  um lado,  a  demanda  de  controles  ambientais  por  parte  de  uma 
minoria advertida de técnicos governamentais e, por outro, a chancela institucional para a 

43 A pobreza estrutural brasileira, composta de milionários e miseráveis, é responsável dentre outras coisas por 
produzir  e  reproduzir  um campo de intelectuais,  militantes  e  movimentos  sociais sempre  dispostos a  tentar 
resolvê-la. Talvez esta seja uma das razões porque no Brasil, um ambientalismo que não atente para as demandas 
sociais, não alcance a hegemonia dentro do campo ambientalista  com a mesma tranqüilidade com que ele se 
estabilizou nos EUA e na Europa.
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captação  de  financiamentos  internacionais,  para  os  quais  as  garantias  ambientais  eram 
necessárias (LOPES et al 2004, p. 20). 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

surge nesta época em substituição ao antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF)  como  resultado  da  lei  de  1981  que  dispõe  “sobre  a  Política  Nacional  do  Meio 

Ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de  formulação  e  aplicação,  e  dá  outras 

providências”  (LOPES 2004,  p.  22).  O país  a  partir  de  agora  incorpora  as  políticas  que 

vinham sendo elaboradas separadamente por alguns estados, principalmente Rio Grande do 

Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e elabora um sistema federal envolvendo além 

das instituições destes estados, o IBAMA, a Sema e o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA),  órgão  consultivo  e  deliberativo.  Com  tantos  espaços  a  serem  ocupados  a 

demanda por técnicos que possam se envolver na administração ambiental ganha força. Isso 

nos leva a outra forma de assimilação ambiental que se deu:

o através do contato que os exilados brasileiros pela ditadura tiveram nos seus 

locais  de  exílio  com  o  movimento  ambientalista  que  geralmente  estava 

associado a outros movimentos sociais de cunho democrático. Inclusive estes 

intelectuais exilados, juntamente com os cientistas que após a pressão inicial do 

estado ditatorial aproveitaram os incentivos científicos e tecnológicos para o 

aperfeiçoamento técnico da questão ambiental no Brasil, irão possibilitar não 

só  a  fundação  do  partido  verde  brasileiro,  como  a  difusão  dos  ideais 

ambientalistas junto aos outros movimentos sociais existentes e a população 

em geral, além de ocupar os cargos da administração ambiental com o fim da 

ditadura.

Em resumo são estes os espaços e agentes que irão “dar as cartas” no ambientalismo 

nacional. É possível perceber entre as décadas de reabertura democráticas – anos 1980 e 1990 

– como estes fatores influenciaram as políticas públicas e ocuparam certos espaços cedidos 

pelo campo econômico e a sociedade civil organizada. Dentro das instituições do governo, os 

agentes do ambientalismo tentarão implementar as políticas de licenciamento de atividades 

potencialmente poluidoras,  ou como são conhecidos atualmente,  as licenças  ambientais.  É 

através  destas  regulações  que  os  agentes  do  setor  privado  –  agronegócios  e  indústrias  – 

pautarão  sua  agenda  de  reformas  internas  no  processo  produtivo.  Esta  etapa  de 
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estabelecimento de mecanismos de controle pelo Estado é concluída através da criação dos 

famosos Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de Impactos ambientais (EIAs/RIMAs) 

que se constituem em mais uma etapa legal a ser cumprida para a realização de qualquer novo 

empreendimento,  e  que  indiretamente  abre  espaço  para  o  enquadramento  dos  novos 

profissionais  ambientais:  “peritos  técnicos”  em meio  ambiente,  especialistas  que  deverão 

quantificar,  relatar e esclarecer,  os impactos ambientais  causados pelos chefes, se possível 

propondo atividades reparadoras, de maneira que, mesmo encarecendo, não inviabilize a obra, 

pois  o  preço  talvez  nunca  tenha  importado,  afinal  quem  irá  pagar  por  ela  será  o  seu 

consumidor final.

Entretanto,  deve  haver  também  uma  preocupação  com  a  mínima  preparação  das 

pessoas para esta nova realidade – afinal dentre outras coisas é destas pessoas que sairão os 

futuros “peritos técnicos”. Seguindo as recomendações da UNESCO e do Programa Nacional 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) o governo brasileiro rapidamente se 

propõem a  introduzir  os  pressupostos  teóricos  da  Enviromental  Education,  ou  Educação 

Ambiental  (EA)  como  ficou  aqui  conhecida.  As  primeiras  tentativas  foram  totalmente 

enviesadas e acabaram marcando profundamente  até  hoje a concepção sobre EA entre  os 

educadores  e  todo aquele  que  se  propõe a  trabalhar  com ela.  Ao invés  de repensar  toda 

educação formal brasileira através de uma epistemologia ambiental, que se referisse ao ensino 

de  todas  as  disciplinas  contextualizadas  pela  realidade  ambiental  e  local  da  escola  e  dos 

estudantes, como previam os pressupostas teóricos iniciais da EA, o governo brasileiro tentou 

aprovar um projeto de lei - 253/91 – criando uma disciplina de EA, fato que contradiria a 

proposta do modelo pedagógico original (DIAS 1998, p. 23). 

Existe atualmente um esforço realizado por ONGs ambientalistas e programas de Pós-

Graduações na tentativa de formar especialistas em EA, de maneira que erros como esses não 

se repitam. Entretanto o que alguns autores questionam, é que estas propostas baseadas em 

discussões puramente técnicas e naturais,  disseminadas através de folhetos, propagandas e 

projetos pontuais, são uma concepção de educação totalmente instrumentalizada que mais se 

aproximaria  do  conceito  de  adestramento  ambiental  (BRÜGGER 2004,  p.  36).  Isso  vale 

mesmo para as disciplinas sistematizadas que reduzem a questão ambiental, deixando de tocar 

em pontos fundamentais dos sistemas de exploração do homem pelo homem e da natureza 

pelo  homem,  pretendendo  apenas  ensinar  um  novo  manual  de  etiquetas  do  bem  viver, 

transferindo  para  o  plano  das  ações  individuais  as  responsabilidades  de  todo  o  sistema 
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produtivo capitalista, afinal qual o alcance real de uma proposta do tipo “consuma menos, 

compartilhe mais, aproveite a vida” se ela...  

...é  válida  somente  para  uma  pequena  fração  da  população  humana  do  nosso  planeta, 
principalmente  para  as  elites,  sejam elas  do  Primeiro  ou  do Terceiro  Mundo.  Por  isso 
mesmo essa resposta é utópica por várias razões. Vou apontar apenas uma: cerca de um 
quinto  da  humanidade  não  tem sequer  o  que  comer,  ficando  portanto  difícil  consumir 
menos  (ainda)  ou compartilhar  mais  (o  quê?).  Automaticamente,  gozar  a  vida  é  quase 
impossível (BRÜGGER 2004, p. 111).

2.2.5 As Unidades de Conservação no Brasil e no Ceará, chegando ao campo empírico

A discussão das ações ambientalistas brasileiras prossegue agora pela elaboração de 

políticas que estão mais diretamente relacionadas a este trabalho, a criação de reservas legais 

atualmente  definidas  no  Brasil  como Unidades  de  Conservação  (UC).  Desde  o  início  do 

século  XX  parques  nacionais,  santuários  ecológicos,  reservas  florestais  e  outros  espaços 

legalmente protegidos vêm sendo criados com diferentes propósitos. Na verdade poderemos 

encarar  os  Jardins  Botânicos  do  século  XIX,  como  as  primeiras  UCs,  destinadas 

principalmente ao lazer das classes mais afortunadas (PEREIRA 2007, p. 122).  As sucessivas 

redações de Códigos Florestais que instituíam as reservas foram feitas de forma aleatória, 

“com bases em critérios confusos, sem a participação da sociedade, desconsiderando grande 

parte  dos  interessados  e  seus  interesses”  (idem,  p.  123),  eram quase  feitas  por  capricho. 

Somente em 1976, novamente durante a ditadura – graças aos fins que ela almejava – é que se 

inicia o planejamento de um Sistema de Unidades de Conservação (SNUC).

Muitas pesquisas foram realizadas, parcerias estabelecidas e depois de outros tantos 

recuos e avanços, somente em 1992 entra em cena o projeto de Lei que definiria os objetivos 

nacionais de conservação, assim como a instituição do SNUC. Entre as suas definições mais 

importantes estão:

A Conservação da natureza: 

o manejo do uso humano da natureza,  compreendendo a preservação,  a  manutenção,  a 
utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 
produzir  o  maior  benefício,  em  bases  sustentáveis,  às  atuais  gerações,  mantendo  seu 
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 
sobrevivência dos seres vivos em geral (MMA 2000, p. 01).

A Unidade de conservação:

espaço  territorial  e  seus  recursos  ambientais,  incluindo  as  águas  jurisdicionais,  com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 
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de  conservação  e  limites  definidos,  sob  regime  especial  de  administração,  ao  qual  se 
aplicam garantias adequadas de proteção (idem, idem).

No documento também se encontram os objetivos do SNUC, os órgãos responsáveis 

pela sua gestão e os tipos e finalidades de cada Unidade de Conservação. Os trâmites para sua 

aprovação levaram mais alguns anos, e somente em 2002 o SNUC foi finalmente aprovado. 

Lembro-me  que  naquela  época  eu  participava  do  meu  primeiro  congresso  nacional  –  III 

Congresso Brasileiro  de Unidades  de Conservação,  realizado  em Fortaleza,  no Centro de 

Convenções do Estado, em outubro de 2002, dois anos após ter entrado na graduação em 

Ciências Biológicas – e ainda não compreendia o porquê de tantos embates e comemorações 

ocorridas durante às palestras e conferências do evento. 

A verdade é que o SNUC desde seu nascimento é um projeto polêmico, e uma das 

principais razões para tal neste primeiro momento, mas que continua se perpetuando até hoje, 

é o fato de colocar em lados opostos setores que deveriam estar unidos contra a exploração da 

natureza pelo sistema capitalista: ambientalistas e comunidades locais que dependem da terra 

para viver: quilombolas, índios, caiçaras, sertanejos, comunidades tradicionais, praticantes da 

agricultura de subsistência. Depois de certa idade é difícil acreditar em simples coincidências. 

Afinal é no mínimo estranho que os territórios de uso de populações tradicionais sejam as 

mesmas  áreas  prioritárias  para  a  conservação  por  possuir  uma  rica  biodiversidade. 

Minimamente é possível imaginar que esta biodiversidade não tenha se mantido só através do 

acaso. 

Enquanto ambientalistas buscam apoio de entidades internacionais para financiar seus 

estudos que justifiquem a exclusão destas populações humanas de seus antigos habitats, estas 

populações vêm se aliando a alguns setores dos governos de esquerda e outros movimentos 

sociais em busca de garantias da posse da terra. Pouca tolerância há de parte a parte e ambos 

os segmentos buscam desqualificar seus adversários com uma sensível vantagem simbólica 

para os primeiros, já que eles sempre aparecem para a população leiga como “cientistas”, 

“ambientalistas”, “amantes da natureza” enquanto os outros são os “arruaceiros”, “invasores”, 

“aproveitadores”. Enquanto isso os “senhores do capital” se deleitam assistindo à briga de 

“galos”. Escondidos em suas mansões e coberturas, viajando em seus aviões particulares, eles 

calculam prazerosamente  os  dividendos  que  vão  conseguir  através  dos  novos  direitos  de 

propriedade das substâncias  encontradas  nestes “territórios em disputa” graças ao irrisório 
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investimento  que  fizeram  em  pesquisas  exploratórias,  ou  que  se  apropriavam  do 

conhecimento tradicional.

No geral Leonelli (2000, p. 41) faz uma boa síntese do ambientalismo no Brasil:

Entre  a  deslumbrada  retórica  naturalista  e  a  prática  da  devastação,  há  um meio  termo 
histórico jurídico administrativo de certa resistência institucional ao crime ecológico. Mas, 
tal como os bandidos dos filmes norte-americanos, a natureza morre no fim. Embora não se 
possa  negar  a  existência  de  um certo  contencioso  entre  o  Estado  brasileiro  e  a  lógica 
predatória  do capitalismo ao longo de nossa história,  há que se reconhecer  a  marca  da 
fragilidade nessa eventual  resistência e a freqüente cumplicidade com a devastação e a 
desigualdade (LEONELLI 2000, p. 41).

Triste coincidência é perceber que ele poderia estar falando da recente descoberta da 

“natureza” da política ambiental cearense. Sempre correu “a boca-miúda” nos prédios, casas e 

fazendas do estado que os setores governamentais de proteção do meio ambiente – SEMAM, 

SEMACE44 e  o  escritório  regional  do  IBAMA  –  estavam  aliados  aos  mais  diversos 

empresários  devastadores  da  natureza.  A operação  Marambaia  (SAMPAIO 2008a,  p.  05; 

2008c,  p.  19-23)  45 finalmente  expôs  os  abusos  e  aflições  aos  quais  os  cearenses  são 

submetidos  em  nome  de  uma  falácia  ambiental  que  esconde  estratégias  criminosas  de 

apropriação  e  exploração  das  terras  e  da  força  de  trabalho  justamente  daqueles  que  se 

encontram  em  uma  situação  sócio-ambiental  mais  delicada  –  índios,  agricultores  e 

comunidades de pescadores. 

Os advogados desta suposta quadrilha, que se encontram tão comprometidos com os 

interesses dissimulados do capital quanto os seus clientes, já esbravejam que não há justiça e 

que a Polícia Federal não apresenta as provas para executar as prisões dos quatro primeiros 

envolvidos: Daniela Valente (secretária do Meio Ambiente de Fortaleza-CE), Herbert Rocha 

(Superintendente Estadual do Meio Ambiente), Raimundo Bonfim Braga (Superintendente do 

IBAMA no Ceará) e Antônio César Rebouças (chefe do escritório do IBAMA em Aracati-

CE). Obviamente as investigações correm em sigilo, por que estes são apenas os primeiros 
44  Respectivamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza e a Superintendência Estadual do 
Meio Ambiente.

45   As investigações que a Polícia Federal vem realizando sobre os setores responsáveis pelo meio ambiente no 
Ceará relatam uma série de crimes ambientais – desmatamento de dunas fixas, descaracterização de paisagem 
por edificações em área de preservação permanente, descaracterização de falésias pela implantação de resorts e 
campos de golfe entre outros – em pelo menos seis municípios do estado – Aracati, Crateús, Guaramiranga, 
Fortaleza, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Minimamente esta operação conseguiu fazer com que outros 
funcionários do IBAMA na mesma semana, acompanhados pela Polícia Federal, embargassem quatro obras em 
Guaramiranga que estavam com as licenças indevidamente liberadas (SAMPAIO 2008b, O POVO 08/11/2008, 
p. 10).
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envolvidos, acusados provavelmente de corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo 

funcional e crimes ambientais  (SAMPAIO 2008c,  p.  19). Falta  ainda a outra banda desta 

podridão,  a  que  deverá  ser  enquadrada  por  corrupção  ativa  e  tráfico  de  influência,  os 

empresários que há décadas vêm lucrando com a destruição do meio ambiente e de homens e 

mulheres do estado. 

As provas que estes advogados pedem são monumentais e infelizmente, não só para 

eles, mas também para as comunidades afetadas, não podem ser apagadas tão facilmente. Em 

uma rápida viagem pelo nosso litoral “saltam aos olhos” as comunidades de pescadores que 

há anos se organizam e participam de audiências infrutíferas, denunciando a deterioração de 

suas condições de vida, de seu ambiente e de suas atividades de subsistência pela ação de 

hoteleiros e carcinicultores46. Ou se preferirem é possível fazer como eu fiz: ir ao maciço de 

Baturité  e  ver  a  revolta  dos  agricultores  que  quando  tentam  dar  prosseguimento  à  suas 

colheitas  são oprimidos  pela  política  ambiental  da SEMACE e têm que assistir  calados  a 

edificação licenciada de “castelos modernos” produtos da especulação imobiliária na região.

2.3 Antes de chegar à Pacoti o caminho se faz pelo Maciço de Baturité: aspectos naturais 

e breve histórico de ocupação

Preserve a serra. Assim começaram todas as minhas viagens até Pacoti. Esta frase 

adorna a porta do ônibus da empresa Viação Pinheiro, uma das empresas que transporta as 

pessoas  de  Fortaleza  às  cidades  do  Maciço  de  Baturité  e  vice-versa.  Viagem curta,  mas 

acompanhada em parte do percurso por um zigue-zague nas curvas da serra que deixam os 

passageiros menos acostumados com o estômago embrulhado. Entretanto aqueles que podem 

olhar pela janela contemplam mosaicos de vegetação nativa, morros, abismos, casas-grandes, 

plantações, criações de gado e carneiro, pessoas vendendo frutas em barraquinhas à beira da 

estrada,  grandes  açudes.  Tudo  que  está  disponível  em  qualquer  cenário  rural  com  a 

peculiaridade de ser o Maciço Cristalino, um paredão repleto de verde e de águas com quase 

46  Criadores de camarões. Eles vêm sendo expulsos sistematicamente de toda comunidade que se instalam desde 
a que aportaram na América Central. A criação de camarão para gerar mais lucro aos seus produtores, é feita de 
forma a aproveitar a água e o movimento das marés em regiões de manguezal. Para construção dos tanques são 
desmatadas grandes quantidades de vegetação e em seguida abertas uma série de valas que serão preenchidas 
com a água oriunda da subida da maré e do estuário dos rios. Todo o efluente dos tanques cai diretamente no rio 
ou  é  levado  pela  maré.   Geralmente  os  empresários  deste  ramo  conseguem captar  os  poucos  funcionários 
necessários após a construção dos tanques – um para cada três hectares ou mais – nas próprias comunidades 
onde se instalarão graças a promessa de enriquecimento fácil e desenvolvimento local, o que pela quantidade de 
mão-de-obra utilizada é um engodo descabido.  
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900m de altitude, brotando dos castanhos sertões próximos. Isto influenciou no seu processo 

de ocupação que desde os  tempos  em que se  têm registro  levou o sertanejo – mesmo o 

indígena  –  a  buscar  na  serra  um  recanto  de  alívio  nos  tempos  de  seca  (ALVES  apud. 

LACERDA 2004, p. 11).

O Maciço  de Baturité  dista  90 km de Fortaleza  e  destaca-se por  possuir  em seus 

pontos mais altos uma cobertura vegetacional complexa e exuberante, refúgio ecológico para 

a  fauna  e  condição  indispensável  na  formação  e  manutenção  da  bacia  hidrográfica,  cuja 

importância é definitiva tanto para região como para o abastecimento da área metropolitana de 

Fortaleza (IBAMA 2002, p. 12). Situa-se na porção Nordeste do estado do Ceará, abrangendo 

cerca de 3.580 Km² equivalente a pouco mais de 2,4% do território estadual. É composto 

pelos municípios circunscritos a área serrana – Aratuba, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti e 

Palmácia – e aos sertões periféricos – Aracoiaba, Baturité, Capistrano, Itapiúna, Redenção, 

Acarape, Canindé e Caridade (CERQUEIRA, 2000).

Este maciço denominado também de ilha úmida, brejo de altitude ou enclave de mata 

destaca-se por contrastar com as condições climáticas dominantes da região típica de clima 

semi-árido, possuindo ainda as nascentes de dois dos principais sistemas fluviais cearenses: a 

nascente do rio Pacoti  e a do rio Ceará.  A pluralidade de nomenclaturas e de atributos  é 

conseqüência do aumento da pluviosidade e das temperaturas amenas – ação combinada da 

altitude e da orientação do relevo face aos deslocamentos das massas úmidas (SALES, 1997). 

Em localidades como Guaramiranga e Pacoti, os índices pluviométricos comumente superam 

120 mm, registrando-se excepcionalmente alguns extremos como 374,0 mm em 1974 e 37,1 

mm  em  1983,  ambos  em  Guaramiranga.  Estas  características  ambientais  ironicamente 

favorecem tanto à agricultura quanto à erosão do solo na ausência da cobertura vegetal. O 

Maciço de Baturité ao mesmo tempo em que assume o posto de importante centro para a 

agricultura e o turismo do estado, passa a ser percebido como local que deve ser protegido 

destas mesmas práticas. 

Vinícius Barros Leal (1981) apresentará uma visão dos anos coloniais de ocupação do 

maciço. Começando pela conturbada escravidão indígena que tanto lá como em boa parte do 

Brasil  rendeu diversas  disputas  e  retratações  entre  representantes  jesuítas,  governadores  e 

colonos.  No  maciço  a  constante  apelação  à  “boa  vontade  da  coroa”  para  com as  partes 

reclamantes – ora os jesuítas, ora os colonos e interventores – acabou como de costume na 

época  em  um  conjunto  de  contradições  que  arrebentaram  o  elo  mais  fraco:  decretos 
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recomendando o bom tratamento ao “selvagem”; alvarás e cartas régias que eregiam vilas e 

determinavam  quando  se  podia  escravizar  o  índio;  guerra  declarada  aos  que  fizeram 

resistência  à ocupação dos colonos:  Tapuias anassés e Jaguaribaras,  extinção  dos Trairius 

inclusive  com  a  participação  de  indígenas  inimigos  (LEAL  1981,  p.  28;  ALVES  apud. 

LACERDA 2004, p. 12)

Ainda  segundo  Lacerda  (2004,  p.  12),  o  primeiro  colono  a  chegar  na  região  foi 

Estevão Velho de Moura, juntamente com outros seis norte-rio-grandenses subindo pelo rio 

choró, 180 anos após a chegada oficial dos portugueses ao Brasil. 

As atividades agrícolas tiveram início e maior incentivo a partir de 1764, com a ereção 

da antiga aldeia dos índios Canindé e Jenipapo à categoria de vila com nome de Montemor-o-

Novo da América. Neste momento a área serrana teria sido menos ocupada que a sertaneja, 

pois esta última oferecia melhores condições de acesso para o gado, principal produção ao 

lado do algodão que era comercializado com a Inglaterra  (IBAMA 2002, p.  21).  Mas foi 

somente no século XIX, principalmente com a introdução do café em 1824 e a chegada de 

algumas famílias transplantadas de Quixadá, que houve uma expressiva ocupação do maciço 

(LACERDA 2004, p. 09). Os senhores do sertão compravam sítios nas serras onde construíam 

casas provisórias para se refugiarem das secas. Subiam em picadas, com uns poucos animais 

de cargas e algumas vacas para o leite, pois se hoje a subida em asfalto impecável é feita 

lentamente, imagine-se em épocas onde a umidade constante tornava o barro escorregadiço e 

quase  intransponível.  Bastava  passar  a  estiagem,  não  suportando  o  frio  serrano  muitos 

voltavam para o sertão (IBGE, 2008a). Hoje os proprietários de muitos sítios em Aratuba, 

Guaramiranga, Mulungu e Pacoti são quintos e sextos netos dos seguintes pioneiros: irmãos 

Arnaú, Sebastião e Cristóvão Holanda (1740); Manuel Ferreira da Silva (1740); Teodósio de 

Pina e Inácio Loiola Leitão (1738).  (COSTA FILHO 2004, p. 21).

2.3.1 Chegando à Pacoti, onde todos os campos se encontram

Como é possível  observar  em na  Pacoti  atual,  outros  agentes  sempre  ocuparam e 

produziram  estes  espaços,  mas  a  história  tradicional  dos  grandes  feitos,  dos  grandes 

personagens,  dos  grandes  eventos  nunca  deixou  muito  espaço  para  os  trabalhadores  que 

viviam nos sistemas de morada com seus coronéis, tampouco para os escravos que deixaram a 

melanina de herança para os “filhos de Pacoti” antes de morrerem na edificação de sítios e 

estradas. Inclusive no Ceará durante muito tempo tentaram-nos vender a idéia de que não 

houve negros,  muito  menos  escravidão.  Os indígenas  que  se  refugiaram no alto  da  serra 
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enquanto os colonos ocupavam o sertão foram outras vítimas do esquecimento oficial. Apesar 

de sua descendência  estar  no rosto dos  pacotienses,  ou nos  próprios  significados  para  os 

nomes da cidade – José de Alencar e Barão de Studart acreditam que o sentido seja a “Rio das 

Bananas”, enquanto há quem diga vir da combinação de Ipa (lagoa) e Acoti (cutia), “Lagoa 

das cutias” –  das localidades e das paisagens. Ainda que a tradição da agricultura de coivara 

ainda esteja tão presente, que existam lendas locais sobre a Caipora (SANTOS 2006, p. 58) e 

índias que se banhavam em cachoeiras da região, os livros resumem-se a comentar sobre uma 

ou outra tribo que teria sucumbido mais uma vez quando aqueles exploradores que ocupavam 

o sertão e o litoral decidiram que era hora de investir no café, cujo cultivo durante muitas 

décadas teria sido o principal devastador da parte serrana do Maciço. Mesmo na biblioteca da 

cidade de Pacoti, onde pude encher meu caderno de campo com várias dessas informações 

sobre a história da cidade, o que se encontrava na maioria dos documentos eram histórias 

sobre seus fundadores: eventos, coronéis e colonos destemidos que fundaram sítios e vilas47. 

Histórias  como  a  confusão  em  torno  do  Sítio  Pendência,  que  dependendo  do 

documento é chamado de “Povoado que passou a condição de Vila em 1838”, e que mesmo 

com esta categoria ainda era tratado como propriedade privada, passando por várias mãos até 

ser vendido, em 1864, a Luis Ribeiro da Cunha por sete contos e seiscentos mil réis. Sua 

emancipação  definitiva  como  cidade  de  Pacoti  aconteceu  em  1938,  depois  de  vários 

momentos de emancipação e reintegração à cidade de Baturité. Existem ainda histórias sobre 

a expedição científica do Império composta por Freire Alemão (botânico), Gonçalves Dias 

(Poeta e etnólogo), Reis Carvalho (pintor) e Guilherme Capanema (geólogo) que passou por 

estas  terras  em 1859,  e  da  visita  do  Conde  D’eu  em dias  próximos  da  proclamação  da 

república. 

Como  me  propus  a  contar  histórias  sobre  o  ambientalismo  de  Pacoti  é  mais 

interessante que eu passe aos meus relatos mais pertinentes e cheios de vida – já que não sou 

historiador e sim um jovem estudante que flerta com a etnografia – e eles só podem ser feitos 

depois que o ônibus chega à cidade. Existem duas maneiras de se chegar a Pacoti de ônibus, a 

primeira é via Baturité, pela CE-060, pegando a Rodovia Carlos Jereissati,  passando pelas 

entradas de Mulungu e Guaramiranga – que antes já foram distritos de Pacoti.  A segunda 

forma,  que eu geralmente  faço,  é  via Maranguape e Palmácia,  cidade do Maciço que faz 

47  As referências sobre a história do Maciço e de Pacoti que existem na biblioteca municipal são (CAMPOS 
1998),  (CAMPOS,  2002),  (FALCÃO,  1999),  (IBAMA,  2002),  (SEMACE,  2001)  e  o  mais  completo  que 
geralmente é citado pelos outros (LEAL, 1981).
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fronteira  com Pacoti  pelo  norte48.  No momento  estamos  a  732 metros  acima do mar  e  a 

entrada  de  Pacoti  pode  ser  observada  quando  o  asfalto  cede  lugar  a  um  bem  cuidado 

pavimento de paralelepípedos que recobre quase todas as ruas da sede da cidade. Estamos 

entrando na Rua 13 de Maio, passando por cima do rio Pacoti e por baixo do Arco de Nossa 

Senhora  de  Fátima,  edificado  em  1953,  após  a  visita  de  sua  imagem  à  cidade.  Ele  foi 

recentemente  reconstruído  após  ter  sido  demolido  ano  passado  por  um  caminhão 

desgovernado que não foi forte o suficiente para “demolir a fé do Pacotiense” 49. 

Pelas proporções da cidade50 – apenas 112 km² envolvendo a zona rural e a urbana - 

são necessários dois quarteirões para que a rua de entrada se converta em rua Paulo Sarasate. 

Aliás, como a maioria das cidades cearenses, Pacoti não foge à regra em permitir que seus 

vereadores batizem as principais ruas da cidade com os nomes dos heróis locais: intelectuais, 

padres, freiras, políticos e coronéis que, com algumas exceções, tiveram como grande mérito 

administrar a fortuna dos pais, freqüentar boas escolas, conseguir uma boa posição social, e 

viver da exploração do trabalho do seus moradores, escravos e homens livres. E assim a cada 

novo quarteirão a rua Paulo Sarasate é cortada pelas ruas Irmã Rosallie, Raimundo Lobato 

Sampaio,  e pelos “parentes” Neuza e Duarte Holanda. 

Já chegamos ao “centro do centro” de Pacoti. Aqui já não é mais o conhecido político 

e ex-governador cearense quem dá as cartas. A honra de nomear a principal avenida e a praça 

48  Aparentemente existe uma clara divisão dos freqüentadores de ambas as rotas. Enquanto para os moradores de 
Pacoti que trabalham em outras cidades, ou vice-versa, os trabalhadores de Pacoti que moram em outras cidades 
pegam a via que passar  pela cidade de trabalho e morada,  os turistas sempre chegam pela Rodovia Carlos 
Jereissati, que está em condições de preservação bem superiores a estrada que chega por Palmácea. E isto talvez 
não só por que ela é preterida pelos turistas, nem talvez por que nela se encontrem um dos “castelos” da família 
cujo patriarca nomeia a rodovia, ou uma das principais engarrafadoras de água natural do estado. É pela dialética 
do espaço, já que, como forças que se reforçam, o fluxo de agentes e atividades “importantes” orientam os gastos 
com  a  manutenção  dos  acessos  viários,  que  por  sua  vez  acabam  atraindo  mais  agentes  e  atividades 
“importantes”.

49  A placa de reinauguração possui um interessante frase que caracteriza tão bem o espírito criativo dos filhos de 
Pacoti : O caminhão demoliu nosso monumento mas não a fé do Pacotiense. A religiosidade como não poderia 
deixar de ser, atravessa também o pensamento local sobre a natureza. Nas minhas primeiras viagens a Pacoti, 
ainda em 2005, um dos meus primeiros entrevistados depois de algumas conversas, quando já se sentia à vontade 
com a minha presença, me revelou que não entendia por que de tanta preocupação com o desaparecimento de 
algumas espécies, por que enfim “se os bichos acabarem é por que Deus quer” (João Carlos, caseiro, Sede de 
Pacoti,  22-01-2005).  A  crença  na  regência  divina  sobre  a  natureza  se  opõe  totalmente  aos  desejos  dos 
ambientalistas, que entendem este pensamento como uma justificativa para a preservação de práticas danosas ao 
meio ambiente.

50 Todos  os  dados  demográficos  sobre  a  cidade  são  retirados  dos  últimos  censos  do  IBGE:  Populações  e 
domicílios em 2000 (IBGE 2004), Censo Agropecuário em 2006 (IBGE 2006), e Estimativas para a população 
em 2008 (IBGE 2008b).



62

central da cidade fica em casa, com o Coronel José Cícero Sampaio. As casas com as paredes 

conjugadas,  as mercearias e bodegas que predominavam até então cedem lugar a lojas de 

roupas, outra de lingerie, uma de eletrodomésticos, e muitos restaurantes, padarias e bares. 

São ao todo dez restaurantes, duas churrascarias, duas pizzarias, cinco padarias e ao menos 

uma  dezena  de  bares,  a  maioria  destes  espaços  tinha  ao  menos  mais  uma  “identidade 

comercial”:  bar  e  restaurante,  restaurante  e  pizzaria,  padaria  e  mercadinho.  Nunca  havia 

parado pra pensar antes de freqüentar Pacoti o quanto é mais fácil, quando se pensa em abrir 

um ponto comercial, optar por um restaurante ou um bar. Afinal, não é todo dia que você 

precisa  comprar  um  liquidificador.  Mesmo  sabendo  que  as  leis  do  mercado  sempre 

trabalharão  pelo  contrário  –  diminuindo  a  durabilidade  dos  produtos,  por  exemplo  –  a 

impressão  que eu tive  é que se  houvesse mais  uma loja  de eletrodomésticos  não haveria 

compradores suficientes e uma das duas iria a falência, voltando ao estado de equilíbrio atual 

com apenas uma loja. 

Eu não podia afirmar  o mesmo dos restaurantes e bares.  Através deles já se pode 

visualizar  a  “racionalidade  moderna  sendo  interiorizada  pela  estrutura  pré-

existente”  (MARTINS,  2000,  p.  17-18)  que  caracteriza  tão  bem vários  aspectos  da  vida 

pública e privada brasileira.  Os restaurantes  que deviam ser conseqüência  do tempo e do 

trabalho na modernidade cativam um público fiel de pessoas que incorporaram o hábito de 

comer fora. E fazem isso com tanta freqüência, cada qual no seu local favorito que acabam se 

sentindo e sendo tratados como se estivessem em casa51. Era bastante comum quando eu ia 

almoçar ou jantar, encontrar as mesmas pessoas nos mesmos restaurantes, sendo chamadas e 

chamando os garçons e balconistas pelo nome. O gerente e o dono em restaurantes maiores 

também não fugiam à regra e completavam esta miscelânea de família e negócio com sorrisos 

e pequenos agrados de quem sabe que não pode esbanjar seus poucos clientes fixos – apesar 

de  estimada  em  11.  473  para  o  ano  de  2008  (IBGE  2008b)  os  dados  mais  completos 

disponíveis são do censo de 2000 (IBGE, 2004), onde são contadas 10.929 pessoas, sendo que 

apenas 3. 809 destes moram na área urbana. Sofás e televisões completam o cenário que à 

primeira vista é estranho, mas com uma semana já é tão “de casa” que poderia escapar à 

51  O mesmo não pode ser estendido aos bares sem que se faça outra reflexão: a da manutenção social do viciado. 
Entre seis e sete da manhã, horário em que a maioria dos adultos se dirigia ao trabalho enquanto as crianças iam 
para as escolas, um grupo muito particular de pessoas já estava de pé, em frente aos bares, esperando pela sua 
abertura. A assiduidade quase diária não conduzia a um tratamento familiar, mas sim a um familiar tratamento de 
rejeição e um ou outro leve xingamento. E este xingamento tinha que ser leve por que mesmo esta sensação de 
incômodo não fazia com que o dono do bar deixasse de vender a “cachaça diária do cidadão”, afinal ele também 
era um cliente e assíduo.
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observação de um caderno de campo. Eu mesmo acabei escolhendo meus dois favoritos por 

estas “estranhas familiaridades”, de maneira que podia assistir os telejornais enquanto comia, 

um hábito moderno do qual dificilmente consigo me desvencilhar, mas que ao menos durante 

o  tempo  de  campo  foi  justificado,  pois  estes  eram os  únicos  momentos  em que  obtinha 

alguma informação do que acontecia fora de Pacoti, já que a pousada onde me hospedei nas 

viagens de 2007 e 2008 e a casa que me serviu de abrigo nas viagens de 2005 não possuíam 

televisão. 

Tudo o mais  na cidade  faz lembrar  a  teoria  de José de  Souza Martins  de que  as 

culturas brasileiras, e em geral as latino-americanas, têm a incrível capacidade de hibridizar o 

novo e o antigo, melhor dizendo, não vivem a modernidade propriamente dita, aquela regida 

pelo cálculo frio das ações, vivem a aquisição de símbolos modernos sem a reflexão própria 

da  modernidade.  (MARTINS  2000,  p.  21-22).  Foi  possível  ver  isso  no  vai-e-vem  de 

motoqueiros sem capacete. Na lan-house que volta e meia se encontra totalmente ocupada em 

horário comercial para que vários amigos do dono se divirtam jogando em rede, sem limite de 

tempo previsto, enquanto os demais usuários esperam. Nos sanduíches que estão no cardápio, 

e que podem ser livremente modificados pelo cliente com o preço a combinar. 

Outro exemplo que me deixou mais espantado com a velocidade com que símbolos 

modernos são rapidamente assimilados foi o do pagamento com débito em conta corrente. Em 

três meses praticamente todas as pequenas lojas, armazéns e farmácias da cidade possuíam 

não só máquinas para fazer o pagamento, como estampavam orgulhosos, os cartazes nas suas 

fachadas, estes em tamanha quantidade para muros tão conjugados que você não sabe a quem 

pertencem com clareza. A operadora de cartões ficaria orgulhosa do trabalho pedagógico que 

desenvolveu nos comerciantes locais, ajudada obviamente pelo fluxo contínuo de turistas que 

inseguros em transportar dinheiro vivo, comemoram a rápida adesão da cidade ao serviço. Por 

que  este  exemplo  se  trata  de  uma  captura  dos  símbolos  modernos  e  não  da  entrada  na 

modernidade? Talvez por que sempre que vou à única agência bancária da cidade, também 

localizada na praça José Cícero Sampaio, encontro moradores ainda se familiarizando com o 

uso do cartão:  mesmo os mais  jovens engessam as filas,  pedem auxílio  aos funcionários, 

retiram todo o dinheiro que possuem na conta de uma única vez e preferem sacar no caixa 

convencional. Ou quem sabe porque para comprar com o débito em conta o limite mínimo, 

não  mais  existente  na  capital,  seja  de  R$  10,00,  mesmo  que  os  vendedores  não  saibam 

explicar o motivo. 
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A pousada onde me hospedo é outra mostra desta vontade de possuir  o novo sem 

abdicar do tradicionalismo. Da primeira vez que vim a Pacoti tive dificuldade de encontrá-la 

porque na verdade ela é o primeiro andar do Salão Paroquial, ao lado da Igreja Matriz, na rua 

que dá prosseguimento à Av. Coronel Cícero Sampaio, a saber rua Padre Constantino.  Minha 

mãe, muito religiosa que é, ficaria satisfeita ao saber que geralmente quando vou a campo 

durmo ao “lado de Deus”, olhando para a estátua de Nossa Senhora pela janela à esquerda e 

acordando ao som do sino! Nos últimos meses, porém, vinha estranhando os ritmos musicais 

que tocavam freqüentemente enquanto eu tentava estudar um pouco entre uma entrevista e 

outra.  Eram músicas modernas, hip-hop, black music e diferentes tipos de música eletrônica. 

Eu neste momento já pensava o quão longe a igreja católica em Pacoti poderia ir para atrair 

novos membros.  Descendo as escadas descubro que se o primeiro andar tinha virado uma 

hospedaria, o térreo acabava de ser alugado para uma academia de musculação! Agora não só 

o agricultor pode ter o corpo forte e esguio de quem cedo madruga para trabalhar na enxada. 

Com esta última reapropriação de um espaço tradicional, a academia de musculação, mais 

este símbolo do moderno,  pode ser assimilado.  E com a despreocupação que uma cultura 

hibridizada pode proporcionar, não é necessário sequer alterar a fachada do prédio cujo estilo 

antigo ainda exibe em letras vermelhas as palavras “Salão Paroquial”.

As pracinhas, das quais me recordo de três, além da central, são espaços agradáveis, 

desenhados  como  manda  o  “último  grito  da  moda”:  muito  “verde”,  com  um  misto  de 

modernidade  das  estruturas  metálicas  e  a  rusticidade  de bancos  e  brinquedos infantis  em 

madeira. As crianças, que ainda não internalizaram comportamentos e crenças dos adultos, 

podem ser vistas nas quadras dos colégios, ou nas quadras abertas jogando basquete e futebol 

ou jogando bila nas ruas perto de casa, às vezes na roça ajudando os pais, mas dificilmente 

nas pracinhas e nos seus brinquedos. Geralmente as que estão lá são as menores, que sem 

muitas opções de recusa são levadas pelos pais, ou as que já começaram a paquerar e vão ficar 

sentadas nos bancos olhando umas para as outras entre sorrisos sem jeito e brincadeiras de 

parte a parte. Quem já observou uma criança brincando sabe que você pode construir um 

brinquedo para ela, mas não pode dizer como ela vai usá-lo. Brincar todo dia da mesma coisa 

não é brincar, é treinar e nem os aparelhos de exercício que lá foram colocados são usados. 

Assim os brinquedos da pracinha, podem até ser utilizados, devem ter sido mais usados logo 

após a inauguração, mas são limitados quanto às possibilidades de uso, até por que quebrá-los 

usando-os  de  uma  forma  não  “adequada”  pode  ser  entendido  como  vandalismo.  E  as 

pracinhas de Pacoti que aparentemente foram construídos para agradar aos olhos de turistas e 



65

“filhos da terra” devem permanecer tão preservadas para estes quanto as matas locais para os 

ambientalistas. 

É hora de voltar ao verde, afinal estou investigando como o ambientalismo aparece 

aos moradores como um símbolo moderno, quer seja nos conflitos ou nas reapropriações. O 

verde, além das praças, tinge muitos dos prédios importantes da cidade: prefeitura, o prédio da 

“ilha digital” – lan house de inciativa pública – o teatro que agrega também a secretaria de 

cultura e turismo, o sindicato dos agricultores. Tudo como se fosse uma reedição do barroco 

brasileiro, onde a opulência das fachadas escondia um interior pobre, estes prédios tingidos de 

verde  não  expressam o  mesmo  “verde”  da  ONG Agro-ecológica  Aroeira52,  este  tentando 

representar com mais fidelidade o ambientalismo a que se propõe, aqueles tentando ou não 

encaixar o ambientalismo nas suas estruturas pré-existentes. 

Nesta apresentação da cidade falta ainda falar do seu entorno. Entorno talvez não seja 

o termo apropriado por que geograficamente ele também pertence à cidade além de fazer a 

conexão entre os núcleos povoados. Mas a sensação é exatamente esta de estar cercado por 

um cinturão de morros verdejantes que deixam os visitantes de primeira viagem – e talvez 

alguns moradores antigos - impressionados. Inclusive existe uma fotografia aérea que está 

disponível, impressa e emoldurada, na praça da rua 13 de Maio demonstrando que a cidade 

está no centro da selva! Eu mesmo tentei tolamente, ainda em 2005, anotar a posição e o 

nome de todos os belos morros enquanto meu entrevistado os ditava e apontava. O desenho 

ficou inaproveitável, mas descobri depois, na biblioteca, que a maioria deles, juntamente com 

as partes planas que lhes são conectas, correspondiam às trinta e duas localidades dos quatro 

distritos de Pacoti. 

Os distritos além da sede da cidade são Colina, Santana e Vila de Fátima. Nas viagens 

em 2005 eu fazia constantemente percursos de 10 km a pé (cinco indo e cinco voltando) para 

chegar  nas  localidades  de  Monguba,  e  Sítio  São  Luiz,  onde  moravam  alguns  dos 

entrevistados. Também percorri algumas vezes a rodovia Carlos Jereissati –trecho da CE 065 

que liga Guamiranga a Mulungu e Pacoti - e a outra, CE 356,  que não tem nome de ninguém 

e corre em paralelo, ligando Pacoti à Mulungu passando por trás da sede de Guaramiranga53. 
52  O prédio da ONG onde realizei a entrevista com uma de suas fundadoras, também é verde e se localiza ao 
lado da câmara dos vereadores na praça José Cícero Sampaio. 

53  Talvez por passar por trás da cidade preferida pelos turistas, e mais ainda, por não constituir acesso para a 
propriedade da família cujo patriarca nomeia a rodovia vizinha, a CE 356 esteja em condições bem inferiores a 
essa que teve a sorte de ser “adotada” por uma das famílias que comandam o estado. Um exemplo de como o 
círculo privado se perpetua dentro do mundo público cearense.
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Mais ou menos 11km de percurso em cada uma. Mas talvez a maior distância percorrida a pé 

tenha sido até o sítio Florestinha54.  Por não ter anotado a localidade não posso precisar a 

distância certa, mas me custaram duas horas e meia de caminhada para chegar até lá. Ela fica 

bem depois do Sìtio São Luiz que já dista 06 km da sede. Na volta depois de metade do 

percurso, felizmente consegui uma carona de moto.  Estes momentos não eram totalmente 

perdidos, pois se eu não podia entrevistar ninguém, via muitas coisas com os próprios olhos. 

 E é olhando com mais cuidado que mesmo de dentro da cidade é possível entender as 

conseqüências  de  outros  fenômenos  ligados  ao  ambientalismo.  Várias  ruas  que  saem do 

centro indo morro a cima, derivando-se em ruas menores já sem os paralelepípedos que tão 

prontamente  cobrem o centro  e  as  saídas  da cidade.  Estas  ruas  de terra  não despertam o 

interesse turístico, mas estão perto o suficiente para quem quiser ver. São os subúrbios da 

cidade. Casas simples de alvenaria construídas pelos últimos moradores que chegaram dos 

distritos mais afastados e já não encontram espaço nem no pequeno centro nem nas terras que 

antes foram suas55, hoje formam um paredão que compete com a imagem verde dos morros, 

alertando o que o verde tem escondido nos últimos tempos: a especulação imobiliária.

E foram estes trajetos feitos fora e dentro da cidade, percorridos a pé ou de moto que 

me ajudaram a construir algumas das reflexões que completam esta dissertação na discussão 

sobre aquilo que, física ou metaforicamente, são escondidos pelo “verde”. 

 

54  Apesar do nome, lá não havia floresta e sim um descampado imenso, ficando a área de mata um pouco para o 
leste.  De cima do descampado,  onde ficava  a  casa do morador  era possível  contemplar  um desses  espaços 
cênicos que são muito usados em propagandas com aventura e natureza. Era a localidade de Areias que olhada 
com mais cuidado revelava os mesmo mosaicos de vegetação nativa e espaços ruralizados.

55 “Pode não. Por que o cara não vai  nem atrás  macho. Ele sabe que é uma taxa mais horrível  do mundo. 
Compensa se o cara fosse um barão e fosse fazer uma plantação né? Mas pro agricultor que não tem condições 
não compensa. O que é que ta acontecendo? O êxodo rural ta aumentando, muita gente saindo. Aqui de primeiro 
você podia dormir tranqüilo com a casa aberta que não existia roubo. Hoje já ta existindo. Aqui o nosso Pacoti 
terminava ali, depois da minha casa tinha mais umas seis até o fim da rua. Hoje arrodeia esse planalto aí pra tu 
ver a povoação. Hoje é muito mais povoado de uns três anos pra cá, aqui em cima desse alto, aqui em Pacoti por 
causa de que, o pessoal tudo sem serviço aí vem pra rua. Vem pedir um empreguinho aqui na prefeitura, varrer 
uma rua, fazer uma besteira” (Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor rural, sede de Pacoti, 
16 de abril de 2008). 
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3. O QUE O VERDE ESCONDE: REFLEXÕES E ENTREVISTAS EM PACOTI

Mesmo antes  da  criação  do  SNUC,  em 1990,  o  maciço  de  Baturité  já  tinha  sido 

decretado uma Área de Proteção Ambiental (APA) sob responsabilidade estadual (SEMACE) 

englobando  oito  dos  treze  municípios  do  maciço:  Aratuba,  Baturité,  Capistrano, 

Guaramiranga,  Mulungu,  Pacoti,  Palmácia  e  Redenção,  todos  aqueles  que  possuem áreas 

iguais ou superiores a 600m de altitude acima do nível do mar (IBAMA 2002, p. 13). Este 

projeto  teria  sido  oficialmente  motivado  por  uma “rica  biodiversidade  local”  e  pela 

preocupação “em conter os processos de degradação ambiental na região”. Ao menos é isso o 

que consta nos trabalhos feitos pelo IBAMA na região56. 

Segundo  o  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA) a  Área  de  Proteção  Ambiental 

(APA)  é  uma  Unidade  de  Conservação  (UCs)  de  “extenso  território  com  certo  grau  de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem estar das populações humanas”, e tem como 

objetivos básicos “proteger a biodiversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (MMA, 2000, p. 9).

Mesmo sem conhecer a APA, é de se imaginar que por conter áreas de oito municípios 

com qualidades tão apreciáveis à vida – um oásis no meio das paisagens mais severas do 

sertão  –  este  “certo  grau  de  ocupação  humana”  que  co-habita  com  a  fauna  e  flora  é 

desconcertantemente grande – as estimativas para 2008 superam 127.000 pessoas para os oito 

municípios (IBGE 2008b) – para ser “disciplinado” por quatro funcionários57: 

A gente ta com dois escritórios lá. Um em Mulungu e um em Pacoti. Agente tem dois 
fiscais que ficam se revezando, uma semana sim outra não. Eu como gerente que passo a 
semana, só de segunda e terça que venho despachar os processos, pegar processo, fazer 
ofício,  termos  de  audiência,  procedimentos  que  a  instituição  precisa.  A  gente  fica 
gerenciando as transações e monitoramento na parte de licenciamento. Os procedimentos 
de licenciamentos  a  gente  não faz,  quem faz é  outro setor,  mas a  gente  acompanha as 
pessoas pra ter conhecimento do que ta acontecendo na unidade (Carla, gerente da APA, 
Fortaleza, 12/11/2008).

56 Trata-se do Planejamento Biorregional realizado no Maciço onde foram realizados pequisas que colheram não 
somente dados ambientais, mas também sociais e econômicos da região.

57  Nas viagens de 2007 pertencentes ao trabalho de campo deste estudo, visitei a sede da SEMACE na cidade de 
Pacoti e descobri que nela trabalhavam apenas dois técnicos, a gerente da APA e um fiscal que só se dirige à 
região quando há alguma denúncia de práticas ilegais. Conversando com a gerente da APA na época, fiquei 
sabendo  de  possíveis  mudanças  na  quantidade  de  fiscais.  A  gerente  nestas  viagens  não  é  a  atual  que  eu 
entrevistei em Fortaleza.
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Além da legislação que ampara a UC58, são designados como outros “instrumentos de 

gestão”: a) conselho consultivo, formado por representantes do governo e da sociedade civil 

de  cada  município  integrante  da  APA;  b)  Plano  de  Manejo  e  Zoneamento,  instrumentos 

analíticos que dirão quais atividades podem ser realizadas tanto pela sociedade civil e estado, 

como  pelos  próprios  gestores  em  função  das  especificidades  da  UC  e  dos  objetivos 

pretendidos; c) diagnósticos de ordem científica. 

Ingenuamente eu pretendia no início dos meus trabalhos estudar a forma como estes 

componentes eram realizados, como eles pensavam a população e se a população interferia 

neles de alguma forma, no caso através do conselho consultivo.  Ingenuidade, pois o conselho 

somente começou a ser mobilizado em 2003, treze anos depois da implementação da APA, e 

até hoje não funciona. Quanto ao plano de manejo, já se passaram três gerentes da APA desde 

que foi sugerido um suposto convênio com a Universidade Federal do Ceará para produzi-lo. 

Isto porque esta possibilidade foi finalmente sugerida no final de 2007 (CAMPOS 2007, p. 

08), dezessete anos depois da criação da UC. 

No momento ainda não está acontecendo por conta do conselho não ter sido reestruturado 
ainda. Estamos com dificuldades até agora de organização por conta das gestões, que estão 
mudando mas  aí não tem como articular com a gestão anterior. Cada um vai querer fazer 
sua gestão, então a gente ta tentando montar, daqui pra janeiro, a previsão pra janeiro ta 
articulando e começar esse trabalho (Carla, gerente da APA, Fortaleza, 12/11/2008).

 

Em 2006  tive  a  oportunidade  de  participar  de  um evento  que  apresentava  alguns 

estudos que comporão o Zoneamento Econômico Ecológico59 (ZEE) do Ceará e lançava uma 

58  A legislação que rege a APA do Maciço de Baturité tem como principais componentes: o decreto do governo 
do estado, N.º 20.956 de 18 de setembro de 1990, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da 
Serra de Baturité,  neste Estado, e adota outras  providências;  o zoneamento ambiental  preliminar  da APA e 
instrução normativa n° 01/91-SEMACE; o decreto n° 002 da Prefeitura de Guaramiranga, de 19 de janeiro de 
2001, que regulamenta o art. 175 da Lei n° 073 de 12/12/1994, relativo á construção de prédios e a implantação 
de loteamentos no município de Guaramiranga, e dá outras providências; a lei estadual n° 12.521, de 15 de 
dezembro de 1995, que regulamenta o parcelamento urbano no estado do Ceará;  o Código Florestal;  a Lei 
Florestal Estadual; o Planejamento Biorregional do IBAMA; o PDR- Plano de Desenvolvimento Regional do 
Maciço;  o  PPA-  Plano  Pluri-Anual  para  região  do  Maciço  de  Baturité.  Em  minha  pesquisa  não  tive 
conhecimento deste PPA, o PDR além de um conjunto de belas e grandes fotografias impressas em um papel 
caro – mas com um conteúdo que caberia em uma cartilha de vinte páginas – não apresenta mais nada que 
algumas diretrizes e propostas de “desenvolvimento” aproveitando o “potencial histórico” de cada sub-região do 
maciço. Já o Planejamento Biorregional, como foi explicado trata-se de uma publicação do IBAMA onde foram 
compiladas várias informações – sociais e ambientais – dos municípios do Maciço além de sugerir medidas 
administrativas para a região. 

59 Outra  política  ecológica  atrelada  ao  “ambientalismo  de  resultados”,  onde  estudos  interdisciplinares  – 
geológicos, botânicos, faunísticos, econômicos etc. – tentam indicar potencialidades econômicas e precauções 
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nova UC no estado,  o  Parque Estadual  das  Carnaúbas  (SEMACE, 2006),  e  nele,  o  atual 

superintendente  da  SEMACE,  na  época  recém-chegado,  mencionava  que  uma  de  suas 

prioridades administrativas seria a APA de Baturité. Não bastasse a pequena quantidade de 

funcionários para realizar as atividades, é importante mencionar que poucos foram os gerentes 

que permanecem ao menos um ano no cargo: entre 2006 e 2008 cinco gerentes passaram pela 

APA, incluindo a atual que já completou nove meses. Os gerentes das UCs administradas pelo 

estado não são concursados e sim indicados pelo superintendente, o que permite dentre outras 

coisas  essa  alta  taxa  de  rotatividade60.  Qualquer  atividade  que  fosse  iniciada  de  forma 

individual  por  um gerente,  e  que  necessitasse  de  continuidade  para  produzir  seus  efeitos 

esbarraria  neste  primeiro  obstáculo.  Permanecem  então  a  fiscalização,  o  licenciamento 

ambiental e as palestras pontuais – classificadas como Educação Ambiental – todas detentoras 

de um protocolo institucional a ser seguido de forma tão mecânica, que se existissem foto-

sensores para detectar o crime ambiental como existem para o crime de trânsito, a presença de 

um fiscal ou mesmo do gerente seria quase desnecessária.

A gestão se baseava em três pilares:  Licenciamento ambiental,  fiscalização e Educação 
ambiental.  O  licenciamento  ambiental  era  realizado  através  de  processos,  que  eram 
protocolados na Semace sede em Fortaleza. a fiscalização era feita através de denuncias, 
ostensivamente no dia a dia, e em ações pensadas previamente em varredura, onde se fazia 
uma geral pegando tudo que já se sabia que estava errado e o que descobríamos na própria 
ação. Tinha também sobrevôos com helicópteros que eram bastante úteis na fiscalização. 
Fazíamos  duas  vezes  por  ano.  A EA era  feita  principalmente  por  meio de  campanhas 
educativas voltadas para o reflorestamento, divulgação da APA e suas normas e palestra 
em colégios. Também usamos o calendário de ações da SEMACE sede que se tinha uma 
campanha de limpeza de ruas, por exemplo, sempre fazíamos uma ação na APA. Fazíamos 
também acompanhamento de grupo, visitantes que também visitavam o escritório da APA. 
Muitos atendimentos eram feitos no Escritório, mas a maioria era feita em abordagens de 
campo  mesmo,  onde  visitávamos  as  comunidades  ou  sítios  e  conversávamos  com  as 
pessoas  sobre  a  APA e  suas  normas  (Armando,  ex-gerente  da  APA de  2003  a  2005, 
31/08/2008).

ecológicas de uma determinada área. Quanta informação sobre a política ambiental do estado pode ser entendida 
em uma reunião como esta!  Só para se ter  uma vaga  idéia do ambiente de seriedade duvidosa da reunião, 
prestando atenção nas apresentações vi o responsável pelos estudos florísticos chegar a estranhas conclusões de 
que apenas 3% do estado do Ceará estava desmatado. Mesmo ele, que em teoria tinha feito os gráficos e tabelas, 
olhou com uma cara tão assustada quanto a dos seus espectadores para a projeção que demonstrava algo tão 
irreal. Ainda na mesma reunião eu obtive uma informação de que o plano de manejo de todas as Unidades de 
Conservação da Administração Estadual que já tinha sido feitas, foram produzidas por uma única pessoa, sem 
equipe  multidisciplinar  e  obviamente  sem  o  amparo  técnico  necessário,  seria  impossível,  por  conseguinte, 
contemplar outras dimensões – culturais, sociais, geográficas, e econômicas – destes espaços. 

60 Agora  que  o  próprio  superintendente  está  envolvido  nos  crimes  ambientais  denunciados  pela  operação 
Marambaia, a alta rotatividade talvez seja a relação menos comprometedora da livre indicação de funcionários 
responsáveis por gerir uma Unidade de Conservação. 
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A gente atende os clientes nos escritórios, faz a fiscalização, fica fiscalizando. A gente tem 
também o monitoramento aéreo, de quinze em quinze dias a gente faz um sobrevôo na área. 
Tem gente  que  vai  por  terra  atuando,  fazendo a  fiscalização.  E a  gente  atende  muitos 
clientes no escritório. Tem duas secretárias lá que dão apoio e fazem os processos (Carla, 
gerente da APA, Fortaleza, 12/11/2008)

Notemos que a verba para sobrevôos de helicóptero aumentou,  pois  se antes eram 

feitos dois por ano, agora são mais de vinte. A falta de dinheiro não foi o que impediu a 

contratação ou remanejamento de funcionários, muito menos o investimento em programas de 

educação mais sólidos.   Aparentemente a prioridade estabelecida é o compromisso com a 

fiscalização,  com  o  estabelecimento  de  “varreduras  ostensivas”  em  busca  de  pessoas 

descumprindo suas normas. Quanto mais tecnologia melhor, pois a busca será mais eficiente e 

talvez em pouco tempo fotos por satélite substituam os helicópteros. Para os “clientes” resta 

certificar-se de que as normas estão sendo apresentadas. 

Mesmo que nos limitássemos minimamente a pensar e agir da mesma forma que estas 

instituições ambientais que propagam apenas um recorte da questão ambiental, reduzindo-a a 

uma administração de tragédias, operando com esta racionalidade gerencial de condução da 

vida (FELTRAN 2005, p. 102), que trata as pessoas como “clientes”, que legitima o emprego 

de categorias como “disciplina”, “fiscalização” e “contenção” quando se propõe a interferir 

em milhares de vidas humanas. Mesmo concordando com tudo isto, poderíamos atestar sem 

muito  esforço  um  estado  de  aparente  desleixo  com  a  sua  própria  causa,  doravante  a 

inexistência  de  muitos  dos  instrumentos  de  gestão.  Como  existe  um  deslocamento  da 

preocupação com a fiscalização – já que só através de um aumento de recursos um novo fiscal 

pode ser posto em serviço e o número de sobrevôos anuais consideravelmente aumentados – 

seria  ingenuidade  enxergar  desleixo  onde  pode  haver  uma  estratégia,  ao  menos  semi-

consciente, do campo ambientalista na relação com os campos político e econômico: envolver 

poucos funcionários, principalmente na fiscalização e em atividades burocráticas, que possam 

ser nomeados a qualquer momento, sem que a sociedade possa conhecer seus antecedentes. 

Desta  maneira  garante-se ao mesmo tempo  o cumprimento  destas  poucas  atividades  -  da 

forma  que  for  possível  com  esta  mão-de-obra  e  infra-estrutura  –  e  a  sua  negligencia 

justificada pela mesma falta de estrutura, quando isto se fizer necessário. 

Mas para as pessoas que moram nessas áreas e delas retiram suas condições materiais, 

sociais,  culturais  e  simbólicas  de existência,  a  situação  vai  além da eficiência  ou não da 

administração.  Quando  deixamos  de  enxergar  pontinhos  pelo  helicóptero,  ou  vultos 
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desfigurados  e  intimidados  pelas  janelas  de carros  4x4,  conhecemos  outras  dimensões  da 

interferência no Maciço,  não só de SEMACE e IBAMA, mas das exigências e produções 

desse “ambientalismo de resultados”. Elas vão além dos esperados litígios processuais, onde o 

agricultor é condenado a pagar uma multa por um crime que acredita não ser crime. Este 

próprio sentido de crime do indivíduo pode ser entendido como resistência da ordem anterior, 

ou do princípio cultural arbitrário que existia antes e que, pelo visto, ainda está interiorizado 

até nos agentes do ambientalismo. Esses novos agentes que trazem consigo novos habitus, e 

que já de imediato pretendem ser os habitus dominantes dentro do espaço onde acabaram de 

chegar, produzem novos sentimentos de inferioridade e de racismo, e geram também novas 

possibilidades de apropriação de práticas e discursos. E estas novas dinâmicas enfim também 

educam, talvez não para cumprir os objetivos do projeto ambientalista, mas para aprender a 

dissimulá-lo. Tudo isso só pode ser visto de baixo, percorrendo as trilhas que compõem o 

Maciço,  ocultas  no  meio  de  verdes  e  aparentemente  homogêneas  paisagens.  Espero  que 

mesmo não podendo agora contribuir com uma discussão aprofundada em todos os assuntos 

que compõem este estudo, o capítulo sirva para apresentar outras dinâmicas não tão visíveis 

em planos de manejos, relatórios estatísticos e fotografias aéreas.

3.1. Pelas verdes trilhas, castelos modernos?

Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar... (NILO e 

DOMINGUINHOS 1987)

Como eu já mencionei anteriormente durante minhas estadias em Pacoti, eu fiquei 

em uma pousada no centro da cidade – nas viagens entre 2006 e 2008 – e hospedado em um 

sítio um pouco afastado da mesma61 em 2005. Como não havia muita verba disponível para 

pesquisa, principalmente em 2005, onde eu só possuía uma bolsa de 300,00 R$ - bolsa do 

Programa de Educação Tutorial PET/ SESU/MEC/ - a única maneira de chegar às casas dos 

entrevistados era através de longas caminhadas, ou de fortuitas caronas em motos, seja por 

estradas principais ou trilhas escondidas. Mal sabia eu que isso me proporcionaria além de um 

61 Sítio olho d’água dos Tangarás, de propriedade do Professor Lima Verde, do Departamento de Biologia da 
UFC, que fica a mais ou menos 20 minutos de distância morro acima, pegando um pequeno atalho em uma trilha 
que começa nas ruas já sem nome e sem paralelepípedo, que ficam no morro a frente da rua Padre Constantino.
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excelente preparo físico na época, uma diversidade de informações que não teria conseguido 

de outra forma.

Através  dessas  caminhadas  pude  conhecer  com  meus  próprios  olhos  como 

aconteciam as famosas queimadas das coivaras que acinzentavam a paisagem ou visualizar 

várias etapas das principais colheitas do município de Pacoti, algo bastante enriquecedor para 

mim, que tinha crescido na cidade, sem quase nenhum contato com o meio rural: 

Além da banana nós temos o plantio do chuchu com bastante oscilação, tem época do ano 
que ta com um valor bem razoável, tem determinada época do ano que como diz aqui na 
serra “dá bambu”. Também temos a produção do arroz, que não é adequada pra serra. Por 
que o plantio de arroz é pra baixio alagado. Além do arroz, temos também hortas, a parte de 
horti-fruti-granjeiro  né?  Mas  o  que  destaca  mesmo é  banana,  chuchu,  arroz  (Emerson, 
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Pacoti, Sede de Pacoti, 23 de junho de 2008)

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE 2006) existem na cidade de 

Pacoti  6712  ha  de  área  dedicadas  a  atividades  agropecuárias,  das  quais  1769  ha  são  de 

lavouras  permanentes  enquanto  2053  ha  são  de  lavouras  temporárias,  ficando  os  demais 

divididos  entre  pastoreio  e  outras  atividades.   O plantio  da  banana  é  disparado  a  maior 

produção do município, ocupando 2300 ha, enquanto a área dedicada ao café é de 956 ha. O 

arroz que,  só é plantado em lavouras temporárias,  ocupa 650 ha. Mas o que chama mais 

atenção nessa pesquisa é que não constam nela dados sobre a produção de chuchu, ou de 

tangerina  para  qualquer  tipo  de  lavoura,  e  obviamente  nas  minhas  andanças  passei  por 

algumas plantações de ambas. Agora que começo a conhecer como são montadas as políticas 

e práticas intervencionistas de uma instituição do governo como a SEMACE, e me baseando 

também nos relatos de um amigo que trabalhou como pesquisador censitário do IBGE durante 

o senso agropecuário, eu compreendo melhor estas incompletudes amostrais. 

Em grandes  extensões  de  terra  não  urbanizadas,  além das  eventuais  paradas  para 

descanso, é necessário também parar quando se chega a uma cerca, e nos arredores de Pacoti 

elas são muitas. Às vezes você acha que está andando em uma área livre – hoje desacredito 

nesta possibilidade para o Maciço – e eis que de repente antes de voltar à trilha principal ou 

para a pista você se depara com uma cerca. “Tem gente que não gosta que a gente passe pelo 

terreno dele. Ora mais, o terreno já existia, a gente sempre passou por ele. Ele comprou o 

terreno mais são intrusos” (João Carlos, caseiro, localidade de Munguba, 28/09/2005). 

Voltar  ou pular?  Fiz  ambas  com certo  receio  do que me  aconteceria,  mas  o mais 

surpreendente se dava quando me propunha a acompanhá-la por algum tempo. Em algumas 
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delas, ao fim do percurso – ou começo, depende do ponto de partida – eu me deparava com 

cancelas por onde passaria um ou dois caminhões. Ingênuo, não imaginava que caminhões 

realmente precisaram passar por aquela via para construir os castelos que se ocultavam atrás 

delas: 

Por que a especulação imobiliária aqui é muito grande. Nós temos empresários aqui que 
tem imobiliárias aqui. E pra onde você anda, eu digo até nas veredas assim, nas pequenas 
veredas que você entra que você acha que nunca passou ninguém, você vê umas placas do 
Magno  Muniz.  Hoje  é  um  cara  que  cresceu.  Tá  ganhando  dinheiro  (Vera  Maria, 
representante de ONG abientalista, Sede de Pacoti, 13/04/2008).

Acompanhem comigo e entendam o espanto que senti: 

Casa duplex, duas varandas, três salas, cinco suítes, área constuída 235,00 m², terrenos com 
9.450, 80m² [e como se não bastasse toda esta imponência o pior ainda está por vir]  rio 
particular (Propaganda do Residencial Monte Flor, empreendimento da imobiliária Magno 
Muniz, registro 06/04/2008, grifos meus).

Tudo isso pela bagatela de R$ 360.000, 00, ou quem sabe um pouco menos já que o 

preço se encontrava riscado no panfleto. Mal sabe o comprador que realmente precisará da 

acessoria jurídica que a empresa oferece no outro panfleto, ou ao menos deveria precisar se as 

autoridades competentes fizessem seu serviço. A primeira mansão com a qual me deparei, no 

entanto, fazia desta um casebre. Na verdade já tinha visto tantas outras casas grandes, mas 

esta teria me despertado para o evidente problema da especulação imobiliária, o que reforça 

aquele pensamento científico que diz que os fenômenos estão dados, nós é que ainda não os 

vemos. Depois de hora e meia de caminhada na trilha, acreditando estar perdido achei melhor 

tentar a sorte e pular com receio a alargada cancela construída com espessas toras. O receio 

era justificado, afinal mesmo não estando no “paranóico” EUA de Michael Moore, sei da 

minha  condição  de  jovem  homem  negro  e  que  no  Brasil  nós  também  somos  a  maior 

representação  de  periculosidade  –  talvez  em  regiões  rurais  haja  uma  disputa  com  as 

serpentes62.  Alguns metros  depois  olho para a  clareira  a  direita  e  vejo um imenso prédio 

62  No documentário “Tiros em Columbine” (MOORE, 2002), Michael  Moore apresenta como na sociedade 
americana, a culpa de qualquer desordem, antes que a investigação comece, é sempre atribuída a um homem 
negro por volta dos trinta anos. Inclusive alguns casos onde a própria testemunha, ou aparente vítima branca, 
cometeu o crime, ela diz ter sido na verdade um  “jovem homem negro”quem o cometeu. Isto só é possível  
justamente porque os verdadeiros criminosos – e agora o mundo todo, graças ao filme – sabem  que boa parte da 
população norte-americana  acredita  que os negros  são potencialmente perigosos.  E isto é reforçado  de toda 
maneira  pela  mídia  através  de  programas  policiais  onde  sempre  estão  prendendo  algum negro  suspeito  de 
alguma coisa. No documentário até nas reportagens sobre abelhas o racismo é latente, pois as abelhas africanas 
são chamadas de “selvagens e agressivas” enquanto as européias são classificadas como “gentis”.
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branco e creme que não ouso mensurar o tamanho, mas o fato de ter heliporto e quadras de 

tênis ajuda a dimensionar a conta bancária do seu dono. E se ele tinha tanto dinheiro para 

construir tamanho palacete e mantê-lo escondido dos olhos alheios provavelmente também 

tinha para evitar que “intrusos perigosos” como eu ficassem de olho na sua propriedade. 

O pouco tempo que passei admirado com o tamanho daquela propriedade, e o fato dela 

ser maior que todos os terrenos cultivados com os quais eu tinha me deparado até então, 

sepultaram meu  interesse  no conhecimento  popular  sobre a  fauna  que era  meu objeto de 

pesquisa naquela época. Apesar da defesa da monografia se aproximar e não haver espaço 

para tal assunto no currículo, ou mesmo no caderno de campo de um Biólogo em formação, 

aquilo era muito mais urgente e me chamou mais atenção. Tanto que ao saber que dois dos 

meus entrevistados trabalhavam na época construindo uma nova mansão em Mulungu, eu não 

pensei duas vezes em pedir para acompanhar sua jornada de trabalho. 

Enquanto segui no antigo carro de Seu Moisés preocupado com a nossa segurança – 

ainda  não  havia  compreendido  que  o  importante  para  os  transportes  em regiões  não  tão 

fiscalizadas é que eles ainda se locomovam63 – conversava com ele e Seu Pedro tanto para não 

pensar nas condições do veículo como para obter mais informações para minha monografia. 

Eram cinco e meia da manhã quando partimos e quase sete quando chegamos à estrada de 

barro que em Mulungu nos levaria até a construção na qual Seu Moisés era o mestre de obras. 

Homem viajado e que já trabalhara em diversas funções Brasil a fora, era o tipo ideal para ser 

contratado como homem de confiança da obra, que poderia reger o contingente que estava a 

sua espera. 

O esquema é mais ou menos esse. Alguma das pessoas ricas que almejam ter um chalé 

na serra contratam uma empreiteira em Fortaleza para realizar a obra. Assim quando você 

passa  na  Rodovia  Carlos  Jereissati,  em  algumas  épocas  do  ano  você  pode  ver  algumas 

dezenas  de  homens  vestidos  de  macacão  azul,  fazendo  reformas  com máquinas  pesadas, 

desmatando mais um pouco de mata nativa, construindo próximo aos rios, tudo licenciado 

pela SEMACE comprovado em uma placa com o número da licença lado a lado com a placa 

63 Isso  vale  tanto  para  os  carros  antigos,  como para  o  uso  do  cinto  de  segurança  ou  do  capacete  para  os 
motociclistas. Principalmente entre 2007 e 2008, quando fiz mais uso do serviço de mototaxistas aprendi que 
eles  haviam  desenvolvido  todo  um  conjunto  de  estratégias  para  evitar  o  uso  do  capacete  ou  a  fuga  da 
fiscalização. Para mim foi outro exemplo do quanto é difícil impor uma prática nova para pessoas acostumadas a 
outro sistema de valores. Estas pessoas não eram fiscalizadas ou punidas ao trafegar sem o uso de equipamento 
de segurança,  em qualquer  outro tipo de veículo com que estavam habituadas:  cavalos,  bicicletas,  carroças. 
Mesmo a noite o capacete incomodava mais os motociclistas do que o vento frio que soprava em seus rostos, e 
quando estavam certos da ausência da fiscalização, penduravam os capacetes no cotovelo. 
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da construtora  – como se estivessem apertando as mãos  – já que geralmente  essas  obras 

maiores são de alguns famosos políticos do estado. Esse é um custo muito alto, não é qualquer 

um que pode contratar  uma grande empresa  e  propiciar  a  manutenção de uma equipe de 

pessoas trabalhando longe de casa e ainda cumprir com todos os encargos trabalhistas a que 

elas têm direito. Sendo assim em outras construções que estão escondidas no meio do verde, 

sem acesso fácil  para  curiosos  – e  neste  caso  que acompanhei  -  não há macacões  azuis, 

material de segurança ou qualquer outra indicação visível de que há uma empresa atuando por 

trás,  conforme as leis  trabalhistas.  A função de seu Moisés,  como homem mais  vivido e 

experiente é, portanto, a de cobrir esta lacuna da empreiteira formal no alistamento de um 

grupo de trabalhadores da região que estejam aptos a trabalhar na construção civil e na sua 

coordenação.  E a impressão que se tem é que toda região do Maciço e de outras cidades 

próximas contribuem com o fornecimento da mão-de-obra barata,  e mais barata  que a de 

Fortaleza. Só em Pacoti, segundo dados do IBGE (2006), são oito empresas de construção 

civil empregando 42 trabalhadores assalariados. 

Na  época  não  atentei  para  registrar  os  dados  sobre  as  condições  trabalhistas  dos 

homens  envolvidos  na  obra,  mas  dado  o  número  significativo  de  obras  que  transcorrem 

simultaneamente – se isso é visível nas beiras das rodovias, quem dirá nas entranhas de matas 

escondidas – e a quantidade de pessoas envolvidas em cada obra podemos encontrar pessoas 

sem os documentos necessários para adentrar ao mundo do trabalho formal64. E eles chegam 

em duplas nas motos, ou em grupos entre cinco e dez, dependendo do tamanho do carro que 

os trazem e logicamente da sua caçamba. 

Logo no início da estrada de barro, Seu Moisés conta a história do dono do restaurante 

– novamente  os donos de comércios  alimentícios  -  que está  localizado na parte  baixa do 

morro e que também é proprietário  das terras onde este  se localiza,  acreditando ser dono 

também da estrada que conduz até o topo onde está localizada a construção.  Este senhor 

estava em atrito com a pessoa que tinha comprado as terras no topo e estava construindo sua 

64  Com a pouca experiência que já obtive no espaço rural, percebi que a regularização das condições de trabalho 
é  uma  prática  que  ainda  depende  do  empregador  e  da  fiscalização  que  é  exercida  sobre  ele.  Muitos  dos 
trabalhadores rurais que por imposições sócio-econômicas foram obrigados a deixar a agricultura e tentar a sorte 
em  outras  atividades,  não  aprenderam  a  estabelecer  uma  relação  entre  a  documentação  básica  que  lhe  é 
atualmente fornecida – certidão de nascimento, casamento, identidade CPF, título de eleitor e carteira de trabalho 
–  e  sua  prática  laboral  que,  ao  menos  na  sua  lavoura  ou  na  de  seu  patrão,  nunca  foi  necessária.  Tão 
desnecessários  são  estes  documentos  na  sua  vida  prática  que  muitas  vezes,  mesmo  possuindo  todos  eles, 
costumam não lembrar onde os guardaram e esquecem-se de trazê-los quando lhes é requisitado. Quando impera 
a necessidade e esse grupo de trabalhadores têm de vender sua força de trabalho a qualquer valor para garantir  
sua sobrevivência, eles podem tornar-se vítimas do desleixo ou da vilania de seus empregadores.  
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“humilde residência” lá em cima. Portanto a preocupação de Seu Moisés era que o dono do 

restaurante viesse a proibir o acesso do veranista, já que aquela tortuosa estrada era o único 

meio de acesso. Se ele tivesse visto o heliporto que eu vi, talvez não ficasse tão preocupado. 

Esta inclusive é a mesma estratégia que os grandes empresários das metrópoles utilizam para 

não enfrentar qualquer problema relacionado ao trânsito.  De certa forma esse distanciamento 

proporcionado  pelos  helicópteros  permite  inclusive  que  estes  “grandes  patrões  atuais” 

minimizem  também  o  contato  com  outro  problema  que  seria  a  intimidade  com  seus 

funcionários mais diretos que estão no baixo escalão65, já que nem os corredores – que dão 

acesso aos andares superiores para os reles mortais que ainda usam carros – eles freqüentam 

se assim o desejarem. O que eu quero dizer com isso tudo é que o agente que dispõem de 

capital  para  realizar  tamanha  obra  não  deixaria  o  acesso  até  lá  se  transformar  em  um 

problema. De alguma maneira ele chegaria, quisesse ou não o comerciante. 

Lá em cima, durante a obra, me veio pela primeira vez a relação destas moradias com 

os castelos medievais. Primeiro a gigantesca clareira aberta, mostrando a que tipo de natureza 

estas pessoas querem ter acesso: a natureza dos jardins controlados, das gramas bem aparadas, 

e de ornamentações caras porém rústicas, que no afã de misturar imponência e simplicidade 

iludem somente aos seus “designers”, artesãos e compradores de que tal mistura é possível 

através destes objetos: “o luxo dos barões hoje aqui da serra é só móveis rústicos. Aí eles 

dizem: uma mesa dessa foi R$ 5.000 se roubarem aqui que é que vai fazer?” (Inácio, técnico 

de agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de Pacoti, 16 de abril de 2008).

O tamanho da construção também é alusivo às figuras medievais, a imensa casa que 

estava sendo construída tinha três andares, cada qual com mais de três metros de altura. Os 

trabalhadores, vindo de todas as localidades, inclusive da vizinhança, desenvolvem nas suas 

oito horas de jornada de trabalho – eles começaram a trabalhar por volta das oito horas e 

estava escurecendo quando os carros  partiram de volta  para suas cidades  – uma série  de 

trabalhos pesados e sem proteção além de se alimentarem de uma ração pouco nutritiva, mas 

65  A total falta de intimidade com seus funcionários é fundamental para os executivos de alto escalão que se 
adéquam ao paradigma moderno da racionalidade instrumental na administração. Este comportamento ajuda a 
reduzir a probabilidade dos segundos sentirem-se culpados ao demitir seus funcionários e conseqüentemente 
interferir  na vida  das  famílias  dos  mesmos.  Quando os  trabalhadores  não  são sequer  conhecidos e  não foi 
desenvolvido  qualquer  tipo  de  sentimento  ou  afinidade  entre  eles  e  os  seus  chefes,  somem até  os  termos 
“demissão” ou “dispensa de empregados”, e entram o “corte de contingente” ou “corte de despesas da empresa”, 
isso  pra  falar  nos  novos  termos  de  “reengenharia”,  onde  após  uma  avaliação  desenvolvida  por  alguma 
consultora, fica acordado que um funcionário já é suficiente para realizar o seu trabalho além daquele que era 
realizado pelo seu ex-colega. 
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muito energética, à qual eles tiveram a gentileza de compartilha comigo66, mais até do que era 

necessário  para  quem só  tinha  como  labor  a  escrita.  Senti-me  um pouco culpado  de  ter 

reduzido  a  comida  de  homens  que  realmente  precisavam  dela.  Muita  força  física  era 

empregada  para  levantar  as  imensas  toras  que  ajudariam  na  sustentação  da  casa.  E  é 

justamente neste momento que os castelos deixam de ser medievais e passam a ser modernos. 

Com as facilidades da globalização foi possível trazer as toras de eucalipto de São 

Paulo e as  estranhas  telhas  cor  de vinho do Chile.  Isto  só poderia  estar  presente  em um 

habitus cultivado  com  muitas  viagens  que  temperam  os  anseios  de  importação  de  bens 

simbólicos e materiais distantes, marca registrada das elites políticas brasileiras das quais o 

dono fazia parte: era médico, mas ocupava o cargo de deputado naquele ano de 2005, ou seja, 

apesar de “rei deste castelo” era ao mesmo tempo membro da “pequena nobreza” da república 

brasileira.  Seria  demasiado  simplista  e  perigoso  continuar  tentando  aproximar  épocas  e 

modelos de administração tão distintos, quanto os círculos de nobrezas medievais e o sistema 

político atual. 

Nesta descrição prefiro dar ênfase a coisas mais simples como aos antigos muros que 

eram erguidos com muitas pedras, sangue e suor dos trabalhadores e escravos, e que hoje 

foram  substituídos  por  cercas,  que  têm  sua  razão  de  ser  na  demarcação  de  grandes  ou 

pequenos latifúndios, barateando os custos que a utilização de tijolos ou pedras produziriam 

para evitar invasões de suas terras67. Mesmo esses espaços que não tem pretensões produtivas, 

até por que aquele em particular se instalou em uma área pouco rentável para a agricultura 

extensiva, enquanto propriedades privadas, costumam demarcar seus limites a fim de evitarem 

maiores  confusões,  mesmo  que  muitas  vezes  acabem  criando  mais  confusões  por  isto. 

Entretanto  as  cercas  repletas  de  trepadeiras  floridas,  ou  os  bambus  amarrados  que  eles 

costumam usar nestas construções modernas, representam de uma maneira que eu não consigo 

compreender  completamente,  práticas  de exibição quase edonista68,  que permitem aos que 

estão fora contemplar – e invejar – parcialmente o que existe de suntuoso e excêntrico dentro 

66 Era uma grande porção de baião de dois com uns poucos pedaços de gordura animal que deviam ser de porco. 
Não vi como ela foi preparada e nem por quem, pois saí por algumas horas para entrevistar alguns moradores da 
região que não estavam trabalhando na obra. Pude notar, no entanto, que os trabalhadores tinham muito mais 
ciúmes das suas garrafas térmicas que continham o seu café e sua água, do que desta comida partilhada. Muitos 
traziam sua própria garrafa e os que não traziam e bebiam dos outros eram taxados por Seu Pedro de “folgados”.

67  Se hoje é verdade que com exceção do MST, ao menos no nordeste brasileiro, não existem grandes investidas 
contra a perpetuação destes latifúndios, o mesmo não pode ser dito do tempo dos castelos medievais onde uma 
boa edificação de proteção era também um aumento nas chances de sobrevivência dos seus moradores contra a 
invasão inclusive de outros povos acastelados. 
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da propriedade, mesmo que não permita sua entrada69. Isto de certa forma misturado à confusa 

concepção  de  integração  parcial  ao  ambiente  natural  que  se  consegue  pelos  vazados  das 

cercas cobertos de plantas ou através das camuflagens dos bambus. Completamente destoante 

dos  castelos  medievais  europeus  que  se  encontram  registrados  em  livros,  ou  que  ainda 

existem como museus, que pretendiam demarcar claramente sua separação da natureza, apesar 

de usarem em suas construções, pedras obtidas na natureza e que, graças à opacidade das 

pedras, tornavam invisíveis os luxos e misérias que ocorriam lá dentro.

Moro aqui tá com mais de dez anos. O patrão num deixa a gente criar nada. A gente tentou 
criar galinhas uma vezes, mas quando a patroa viu, mandou dar fim. Tem um açude cheio 
de peixe mas foram pescar e ele não gostou aí mandou colocar uns bambus, uns garrancho 
pra  ninguém  mais  pescar  (Seu  Oscar  e  Dona  Elaine,  caseiro  e  esposa,  Monguba, 
05/03/2005)

Cessa por completo a comparação com os castelos medievais, tornando talvez inviável 

e  irresponsável  o  uso  do  próprio  termo  castelo  quando  este  está  concluído.  Quando  os 

trabalhadores vão embora da sua exaustiva jornada de trabalho, equilibrados uns em cima dos 

outros  nas  caçambas  de  carros  inseguros  é  que  cai  a  máscara  mais  sórdida  da  condição 

moderna desta propriedade. Aquilo não pode ser um castelo, pois ele não pretende proteger 

ninguém, porque lá não mora ninguém. Como não é um espaço produtivo que vai viver da 

exploração da terra e dos impostos dos seus servos, não há por que ter servos e muito menos 

deixá-los morar dentro. Não existe exército para defender as terras de nenhum invasor, pois 

quase eles não existem; os invasores já são pacificados diariamente nas extenuantes rotinas de 

68  Talvez a compreensão deste fenômeno perpasse pela sua caracterização como efeito de campo. Assim a 
principal  intenção  destes  caprichos  arquitetônicos  não  seria  o  de  despertar  qualquer  sentimento em pessoas 
despossuídas, como este pesquisador ou os habitantes do maciço que passam por lá indignados, e sim mostrar 
para os outros integrantes  dos campos onde o seu proprietário participa,  que ele detém capital  econômico e 
simbólico  para  merecer  mais  prestígio  perante  os  seus  companheiros  de  campo.  Para  os  despossuídos  são 
gerados  ao  menos  dois  efeitos  contraditórios:  ficamos  frustrados  com  tanta  concentração  de  renda  mal 
empregada  enquanto  conhecemos  outras  pessoas,  se  não  nós  mesmos,  que  têm  sérias  dificuldades  para 
sobreviver e ao mesmo tempo nos sentimos impotentes para confrontar um agente, ou grupos de agentes, que 
possuem tamanha quantidade de bens simbólicos e materiais legitimados pelo nosso sistema social.

69  Esta reedição do barroco brasileiro que se preocupava em mostrar suas luxuosas fachadas fica mais clara 
através de um outro delírio arquitetônico a beira da rodovia que liga Mulungu a Pacoti e que é conhecido por 
todos os moradores que já passaram na região, justamente por essa semi-visibilidade. Trata-se do sítio Tibagi, de 
propriedade  de  José  Carlos  Teixeira,  dono também da  empresa  Marquise,  com sede  em Fortaleza  e  que  é 
responsável  por  alguns  projetos  ambientais  que acontecem nesta  cidade.  Esta  propriedade  além da série  de 
pequenas mansões abriga um sem número de animais de todos os tipos, alojados em viveiros espaçosos e bem 
cuidados, com uma estrutura infinitamente superior ao do abandonado Zoológico Municipal Sargento Prata, cuja 
Marquise inclusive é responsável por sua administração. 
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trabalho  e  alienação  que  ainda  por  cima  são  fiscalizadas  pela  SEMACE  dentre  outras 

instituições modernas. Não existe sequer a corte dependente e bajuladora do “rei”, porque o 

“rei” e sua família moram em outro lugar e tudo o que eles não precisam quando optam por 

estar lá é de uma corja de sanguessugas atrapalhando sua “paz de espírito”. Tudo que existe é 

um imenso espaço vazio, totalmente improdutivo, poucas vezes habitado e onde só há vida no 

pequeno casebre destinado a  família  do caseiro,  esta  prova viva do homem pós-moderno 

multifuncional, que no teatro da globalização, mesmo contra a sua vontade, cumpre o papel 

do servo sem plantações, do exército sem inimigos, e da corte de um “rei” ausente, de um 

castelo moderno e quase sempre vazio.

 

3.2 Quando “o filho da terra” se transforma em “nativo”: a assimilação do discurso 

ambientalista e a vergonha de si

A minha gente hoje anda falando de lado
e olhando pro chão, viu? (HOLLANDA, C. B. 1978)

Quando  Bourdieu  se  refere  ao  sofrível  processo  de  assimilação  do  discurso 

dominante pelos grupos dominados, quando estes últimos estão passando por um processo 

qualquer de dominação simbólica ele o define como “a  forma suprema do desapossamento 

que é a vergonha de si mesmo” (Bourdieu, 2006c p. 95). O ambientalismo ainda não está 

estabelecido como arbitrário cultural dominante dentro do Maciço, mas está em vias de sê-lo. 

E isto pode ser percebido não apenas pela fácil  visualização das obras suntuosas que são 

construídas  graças  à  correlação  de  forças  que  existe  entre  a  especulação  imobiliária  e  o 

ambientalismo. As conseqüências deste processo também já podem ser observadas em seu 

curso  cruel  de  violência  no  sensível  universo  simbólico,  na  assimilação  do  discurso 

dominante pelos moradores de Pacoti: 

Os sítios grandes, aqui mesmo no Pau do Alho né? Aqui foi uma coisa que foi quase tudo 
destruído né? Nosso Sítio né que chama? Ali foi tudo destruído. Agora aqui as plantações 
de chuchu né? As plantações de banana tão acabando com a arborização. Quem desmata é o 
próprio dono. Agora o que é que tá acontecendo. Tá sendo bom o seguinte, por que os 
pequenos proprietários tão vendendo as propriedades à burguesia né? E a burguesia tá só 
conservando. E aí tá sendo melhor. Por que os próprios donos são pobres. O pobre, você 
sabe, precisa tirar lenha, aí cortava madeira, vendia lenha pra padaria, pra fazer carvão. E 
ele mesmo destruia o próprio ambiente dele mesmo. Aí hoje não acontece mais isso, por 
que a riqueza tá em cima da serra e tá é preservando, não tá desmatando. E tira o chão de 
uma casa,  mas em compensação  eles  preservam mais  do que destróem.  O nosso povo 
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mesmo é  que  destrói  a  nossa  serra.  Agora  não,  tá  melhor,  quer  dizer  a  SEMACE tá 
combatendo. Por isso que o povo as vezes diz: rapaz a SEMACE só dá em cima do pobre. 
Por que o pobre mesmo é que destrói. O rico faz mesmo é preservar, ele tá preservando. Ele 
faz uma casa de veraneio, aí num deixa tirar nenhum cipó. Pode deixar é mata mesmo. Ele 
só limpa o redor da casa mesmo e deixa a mata engrossar. Aí é que tá bem. Tem muita 
gente que diz assim: não rapaz a SEMACE persegue mais os pobres. Mas né não. Aqui 
acolá é que cai em cima de um pobre, mas aí atinge uma área que é muito grande né? A 
pobreza é maior, aí atinge todos. Mas quem tá preservando mesmo é esses veranistas a 
serra,  que  não  tá  deixando  desmatar.  O  nosso  povo  mesmo  se  puder  tirar  tudo,  tira! 
(Belmiro, dono de restaurante, sede de Pacoti, 11/04/2008).

Belmiro é dono de um dos bares-restaurantes-lanchonetes de Pacoti, que carrega o 

nome de “Fome Zero”, o que já de início demonstra a capacidade criativa do nosso agente de 

se apropriar das mal-fadadas idéias alheias e transformá-las em algo seu. Ele me foi indicado 

por seu irmão, que também é dono de uma lanchonete onde eu tomava meu café da manhã70, 

quando o mesmo soube que eu estava procurando pessoas que tivessem sido fiscalizadas e 

punidas pela SEMACE. A história é que ele teria feito um calçamento em frente à sua casa, 

onde pra sua infelicidade passava um córrego que se ligava mais à frente ao rio Pacoti. Ele foi 

denunciado e obrigado pela SEMACE a doar um determinado número de mudas71 e a retirar o 

calçamento que havia construído. 

A sua entrevista foi no local de trabalho, ele falava comigo enquanto terminava de 

fritar  seus  pastéis.  Mais um motivo  para aumentar  sua indignação,  eu pensei,  pois  afinal 

estava  atrapalhando  o  seu  trabalho.  E  que  surpresa  não  tenho  eu  quando  logo  após  me 

explicar porque tinha sido multado ele vem com o discurso acima citado. Confesso que se não 

tivesse acabado de ler “A Chegada do Estranho” de José de Sousa Martins, eu teria sido pego 

totalmente desprevenido e talvez esta entrevista me deixasse mais confuso acerca do que se 

passava  no  maciço.  Mas  a  capacidade  do entrevistado,  que  temendo  pela  sua  segurança, 

responde somente aquilo que ele acha que o entrevistador quer ouvir não foi a única pista 

para resolver a aparente contradição que viria a seguir:

70  Isso mostra que além da vocação da família – e da cidade como já foi dito – para o pequeno comércio de 
refeições, qualquer pessoa na serra, mesmo que não seja agricultor, além de ouvir falar da SEMACE, pode se 
envolver em problemas com a mesma.

71  Por mais que os ambientalistas da SEMACE pensem ser um ato de “generosidade” e “consciência social” a 
reversão  de  multas  pagas  em dinheiro  por  multas  pagas  através  da  plantação  de  mudas,  isto  não  reduz  a 
indignação do agente punido por dois motivos: o primeiro é que ele deixa de trabalhar nas suas atividades para 
cumprir a sua punição e isto continua “mexendo no seu bolso” mesmo que indiretamente; o segundo é que ele 
continua acreditando que não cometeu um crime e sim uma atividade necessária para sua vida e, mesmo assim, 
foi punido.
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Num tem incentivo né? A SEMACE?  A SEMACE só proíbe né? Ela num dá incentivo, 
num dá uma reunião. Olha é dessa maneira que você pode fazer, dessa maneira que você 
pode ganhar. Não ela só faz é proibir e coibir a coisa. Ela num chega e… é só repreensão 
mesmo. E pagou faz, o pior é isso. Eu tenho um pedaço de mata aqui, não pode [mexer] de 
jeito nenhum. Aí você chega lá e paga, aí pode derrubar. O pobre é que num pode fazer, o 
rico na hora que ele quiser derrubar ele derruba. E ela aceita propina, nós temos aqui prova 
disso aí72 (Belmiro, dono de restaurante, sede de Pacoti, 11/04/2008).

Qualquer psiquiatra que fosse não poderia atribuir esta mudança de discurso em 

menos de quinze minutos, a um processo de esquizofrenia sem antes seguir as recomendações 

de  José  de  Souza  Martins  sobre  a  duplicidade  de  códigos  a  que  as  populações  que 

historicamente vêm sendo marginalizadas tiveram que desenvolver para sobreviver ao contato 

com os grupos dominantes: a linguagem do silêncio ou da dissimulação. Isso faz com que o 

pesquisador tenha que prestar  atenção não só ao que o entrevistado diz com a boca,  mas 

também, nas suas longas pausas para tomar fôlego e recomeçar o discurso, naquilo que ele 

diz com o corpo,  na sua postura,  seus gestos e mesmo na sua entonação.  “É claro que é 

necessário  trabalhar  com a  informação  que  pode  ser  verbalizada.  Mas  é  necessário  estar 

atento a essas outras formas de expressão e a essas variações de linguagem” (MARTINS, 

1993, p. 36). 

Essa combinação de percepções ajudou a decifrar os códigos que o entrevistado 

estava querendo transmitir.  No primeiro momento quando ele diz que os pobres são quem 

destróem a serra, mesmo que por necessidade,  fortalecendo a idéia de que só pode haver 

conservação se  for  através  da  venda  dos  sítios  para  as  pessoas  de fora  –  burgueses  que 

utilizariam a terra somente para o lazer – ele o faz como um menino que acabou de decorar a 

tabuada e está tentando provar ao professor ou ao pai que sabe tudo de cor. Obviamente, por 

ser um adulto esperto e criativo, ele não gagueja, nem treme, somente seus olhos fogem de 

vez em quando, como que para buscar a nova sentença discursiva que foi assimilada para 

casos como esse, onde um estranho e suspeito chega e lhe pergunta sobre o que ele acha da 

72  Vale salientar que mesmo que se trate de um caso onde os processos ocorram de forma legal e que não haja 
propina envolvida, a quantidade de dinheiro necessária para se pagar um licenciamento – que pode variar de 
200,00 R$ a 3.000,00 R$ - dada a falta de clareza do processo e a participação enviesada por parte da SEMACE 
junto à comunidade local, induzem o leigo a crer que tudo se trata de um favorecimento ilícito a quem tem 
dinheiro. E apesar de lícito não deixa de ser um favorecimento, na medida em que somente eles têm esta quantia 
de dinheiro,  além da disposição de resolver  trâmites  burocráticos  nos quais  as  pessoas  mais pobres  não se 
envolvem nem para registrar seus filhos. “Os documentos variavam muito com a atividade. Mas o básico era o 
requerimento, taxa, publicação em jornal, memorial descritivo da atividade e planta do empreendimento. Quando 
a atividade era considerada de mais impacto ambiental eram pedidos estudos ambientais”. (Armando, ex-gerente 
da APA de 2003 a 2005, 31/08/2008).
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SEMACE. Tudo é feito sem muita emoção, sem aproximação com o que se diz, sem muita 

crença no próprio discurso. E eu só posso afirmar isso pela súbita transformação que viria em 

seguida.

No segundo trecho, talvez por ter percebido que eu não representava perigo – nunca 

me achei uma pessoa muito intimidadora – ou porque realmente acreditava no que dizia, seu 

semblante  muda  completamente.  Os  braços  que  até  então  estavam timidamente  junto  ao 

corpo agora balançavam para cima e para baixo, quase arremessando as mãos, que faziam um 

conjunto  de  movimentos  de  abre  e  fecha  alternando  com  exposições  individuais  de  um 

indicador  que  ora  apontava,  ora  sacudia.  Olhos  arregalados  e  sobrancelhas  franzidas 

ajudavam  a  formar  uma  expressão  severa  que  parecia  querer  me  condenar  ao  invés  da 

SEMACE.  Tudo  isso  com  a  voz  alterada,  que  agora  já  era  acompanhada  por  um  eco 

afirmativo e insistente de um já ébrio cliente, diga-se de passagem, por volta de dez horas da 

manhã.  Toda  esta  riqueza  de  movimentações  justamente  no  momento  em que  ele  muda 

completamente  de  tom  e,  a  dicotomia  entre  “o  rico  preserva”  e  o  “pobre  destrói”,  é 

substituída por outra: o rico pode pagar e o pobre não. 

Sem o auxílio das idéias de Martins eu poderia registrar que o impacto da SEMACE, 

no ponto de vista de Belmiro, envolve ricos e pobres, e por isso mesmo não haveria injustiça, 

pois como existem mais pobres e eles prejudicam mais o meio ambiente, seria normal que o 

infortúnio recaísse mais em cima dos pobres e causasse mais problema para eles. Mas como 

foi demonstrado, existia mais informação neste discurso do que podia se ouvir e, eu já tinha 

vivenciado situações semelhantes em meados de 2005 com João Carlos, Seu Moisés e Seu 

Pedro em trilhas e pequenas viagens que fiz com ambos:

Ele dizia que em suas andanças pelo Pacoti, comprava tudo que era passarinho dos meninos 
para  depois  soltá-los...  Apesar  de  ter  dito  que  não matava  nem mesmo cobras,  deixou 
escapar  que engordava  timbús alimentando-os e,  vez  por outra,  pegava  um pra  fritar  e 
comer com uma cachacinha. Também deixou escapar que a carne de tatu é muito boa: “bem 
preparada se assemelha a galinha”. (Trecho de caderno de campo, observações da entrevista 
com Seu Moisés, 26/09/2005).

O discurso  que  vem de  fora,  o  da  tecnicalidade,  que  já  foi  artifício  exclusivo  do 

desenvolvimentismo e agora é apropriado pelo ambientalismo, é portador “de um privilégio 

simbólico que o outro lhe reconhece” (Bourdieu, 2006a p. 76). É assim que mesmo que não se 

compreenda por completo, mesmo que não se domine ou se aceite como verdadeiro, ele está 

presente mesmo no discurso dos que são punidos por ele. Além da evidente desconfiança que 
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me  é  depositada  enquanto  entrevistador  desconhecido  –  eu  que  poderia  ser  cúmplice 

disfarçado deste discurso e de seus “profetas” –, a legitimidade que este discurso alcança se 

revela através do conflito de discursos nos próprios agentes.

Seu Pedro falou de um tal Emerson que pegava muito tatu e peba. Seu Moisés comentou 
que  ele  não  pegava  mais  hoje  em dia,  entretanto  seu  Pedro  relutou  em dizer  que  ele 
continuava  pegando,  inclusive construindo suas  próprias  gaiolas  (Trecho  de caderno  de 
campo, observações da entrevista com Seu Moisés e Seu Pedro, 26/09/2005).

Seu Moisés, aquilo lá é cabra vivido, instruído, já matou muito bicho, caçou muito, agora 
vem com essa de criar passarinho solto. Isso é conversa rapaz, agora a gente entende que 
ele não queira se mostrar, contar tudo né? (João Carlos, Sede de Pacoti, 27/09/2008)

Aí veio a série de preocupações:  o que aconteceria  com a serra se ela virasse uma UC 
fechada; o que mais seria proibido às pessoas? Iam impedir de colocar casas? Já não pode 
mais brocar, caçar é ilegal, o que mais aconteceria daqui pra frente? Parece que ainda não 
está muito claro pro João que isso tudo já acontece, por que ele já vive em uma UC. Nunca 
vou esquecer de uma das primeiras vezes em que andei com ele pelas matas daqui. Depois 
de chupar um dindin ele segurou o saco e disse: a natureza que me perdoe mas eu num levo 
este saco pra casa e o atirou no chão. Por que falei disso agora? Para mostrar o quanto 
contraditório pode ser o comportamento deste meu companheiro de andanças. Mais à frente 
ele estava condenando o comportamento de quem tira lenha da mata, “acabando com as 
bichinhas” sem necessidade. E por conta disso o olho d’água que abastece todo o Mulungu 
era hoje só um filete de nada. “Porque o pessoal desmata pra plantar, queima o solo, aí num 
pega mais nada. Num tem mais mata, aí num aparece um jacú no meio desse morro. Nem 
parece o Zé de meia hora atrás preocupado com o destinos dos habitantes locais “os que 
atacam a natureza”. Vale salientar que em algum momento da nossa conversa ele disse não 
acreditar que alguma espécie possa acabar. Aliás até pode mas é por que tinha que acabar 
mesmo. (Trecho do caderno de campo, 28/09/2005)

Nesses vários trechos de discursos, Belmiro, Seu Pedro, Seu Moisés e João Carlos, 

expressam  mais  que  contradição,  como  eu  prematuramente  pensava  em  2005,  eles 

demonstram claramente que o discurso ambientalista pode ser incorporado ao seu cabedal de 

conhecimentos, sem que para isso os discursos, práticas e conhecimentos anteriores sejam 

excluídos. A contradição entre discursos, ou entre teoria e prática é um princípio cultural 

aprendido em nosso modelo de sociedade ocidental, científica e de influências gregas. Quem 

não passa por um período prolongado de escolarização – ou de imersão cultural – com estes 

ou com outros valores que conduzam a um raciocínio semelhante, não tem preocupação em 

se contradizer nestes termos. 

Essa assimilação da linguagem do dominante expressa mais do que a vergonha de si 

mesmo,  de que o seu discurso não pode mais ser usado publicamente,  e só “escapa” em 

momentos  de  exaltação  ou  em  pequenos  descuidos.  Ela  expressa  a  necessidade  de 
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sobrevivência diante de uma ameaça constante:  a fiscalização da SEMACE73.  Portanto de 

agora em diante “a natureza tem que ser preservada”, “os pobres são os que destróem”, “eu 

não caço” etc. Todos os seus valores e crenças têm que ser colocados em um plano oculto, 

disfarçado,  que  só  pode  ser  revelado  entre  eles,  e  ainda  assim,  como a  denúncia  para  a 

SEMACE pode  ser  feita  anonimamente,  uma  desavença  entre  colegas  ou  vizinhos  pode 

desvelar o segredo:

Eu  acredito  que  foi  alguém  aqui  da  cidade  que  ligou  pra  lá.  Porque  tem  uma  certa 
rivalidade com o pessoal aí. Ela que disse que foi denúncia né? Mas eu acredito que ela 
passou por lá, ou foi tirado com satélite, porque ela passava com helicóptero né? Aí eu acho 
que filmaram alguma coisa aí. Talvez nem tenha sido denúncia. Por que era um calçamento 
em frente a minha casa, num tinha nada a ver, aí ela mandou tirar, aí eu fiz (Belmiro, Sede 
de Pacoti, 11/04/2008)

Essa  captura  do  discurso  constituiu-se  em mais  um componente  da  imposição  de 

valores que pouco tem a ver com a vida do pacotiense, mas que são assimilados em uma 

tentativa de poder se aproximar ou dialogar em pé de igualdade com seus adversários, que 

possuem mais poder,  portanto de alguma maneira  devem estar certos.  Essa igualdade,  no 

entanto, nunca acontece, porque a partir do momento que o ambientalista escolarizado nota a 

contradição  nos  discursos  ou  entre  discurso  e  prática,  ele  atribui  este  fato  não  a  uma 

imposição violenta de novos arbitrários, nem ao estado de vergonha em que se acha o outro – 

que vê seus saberes desvalorizados e que ao não conseguir dominar este novo arbitrário com 

“naturalidade”, tenta ao menos incorporá-lo em um discurso intercalado por respirações fortes 

de quem fala tudo rápido para não esquecer – mas sim, a uma simplicidade de raciocínio da 

condição  “nativa”  desprovida  de  escolarização,  entre  outros  defeitos.  É  a  partir  daí  que 

começa  a  face  mais  cruel  desta  “chegada  do  estranho  ambientalismo”,  pois  ele  vem 

impregnado de um neo-racismo que reforça a redução dos cidadãos de Pacoti – e acredito que 

de todo a APA – à condição de “nativo” com as atribuições ingênuas e pejorativas que esta 

categoria carrega:

A única coisa que eles aproveitam do pessoal da serra aqui de Pacoti e de Guaramiranga, os 
nativos como eles chamam, que somos nós, é como caseiro, porque eles acham que a gente 
tem muita  confiança,  que a gente não mente,  não rouba.  Eles não trazem o pessoal  de 
Fortaleza, eles aproveitam o pessoal daqui. Jardineiro e garçom, só isso que eles querem. O 
resto é resto (Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de Pacoti, 
16 de abril de 2008).

73 Aqui há uma grande semelhança com o que foi encontrado por Bernadete Beserra (1996) no assentamento da 
Fazenda  Califórnia,  mas  de  forma  ainda  mais  perversa,  pois  se  no  assentamento  os  trabalhadores  fingiam 
concordar com os técnicos a fim de receberem algum benefício através dos empréstimos cedidos, em Pacoti, eles 
tentam livrar-se dos prejuízos da punição, por algo que no seu conjunto de valores não é crime. 



85

Sai  de  cena  o  “filho  da  terra”  que  os  secretários  –  a  secretária  do  escritório  da 

SEMACE em Pacoti, a secretária de Turismo e Cultura, e o Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente  –  tanto  usaram  para  enaltecer  seus  feitos,  orgulhosos  do  posto  público  que 

galgaram com a naturalidade pacotiense.  Entra em cena o frio termo “nativo” trazido por 

ambientalistas  e  veranistas,  herdado  das  tradições  colonialistas  brasileiras.  As  próprias 

ciências  sociais,  sociologia  e  antropologia  –  tanto  a  amadora  quanto  a  profissional  – 

inicialmente ajudaram a popularizar e dar conotações negativas ao termo, quando tratava os 

povos  que  estudavam  como  meros  objetos  da  curiosidade  científica  e  da  propedêutica, 

traçando uma fina sintonia entre “nativo” e outras categorias como “primitivo”, “selvagem”, 

“inferior”, “atrasado”, “menos evoluído”. O resto é história e estas ciências até hoje tentam se 

redimir das oportunidades que deram aos racistas de todos os tipos. 

A incorporação de um termo como este, com toda a carga que ela traz e o fato de ser a 

maneira  pela qual “o de fora” se refere “ao de dentro”,  não é feita  de forma fácil.  Algo 

semelhante à resistência que é realizada pelos nordestinos em geral quando são agrupados na 

categoria “baianos” pelos paulistas. Além dos segundos não terem o mínimo respeito pela 

naturalidade de cada povo – ou pela forma como eles preferem ser chamados – os nordestinos 

conhecem a carga oculta – se bem que nem tão oculta – de neologismos como “baianada”, 

que nas  gírias  paulistas  significa  cometer  algum erro por  falta  de  atenção,  habilidade  ou 

desleixo. 

É nativo porque o cara é bruto mesmo, por natureza, começa na marra aí eles ferram o cara 
e botam em cima das taxas altíssimas de multa né? Como eu fui multado em R$ 750.000! 
(Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de Pacoti, 16 de abril de 
2008).

São os agricultores, os nativos, que não têm muita disponibilidade de vir aqui em Fortaleza; 
ai eles pedem as informações, o check-list. Essas informações têm aqui e lá. Têm denúncias 
também.  A  gente  tem um 0800,  mas  às  vezes  eles  não  entendem,  eles  se  dirigem ao 
escritório e fazem a denúncia e a gente atende lá no local...  A gente orienta como eles 
plantarem,  utilizar  o  solo,  que  não  prejudique  tanto,  como  vinha  acontecendo 
anteriormente.  Mas  mesmo  assim  ainda  continua  as  queimadas  desordenadas  (Carla, 
gerente da APA, Fortaleza)

  

Em uma expressão como “filho da terra”, ou o “filho natural de Pacoti” que é sempre 

expressa com carinho e orgulho para designar a si mesmo ou aos conterrâneos, encontramos 

palavras significativamente positivas para o campo simbólico dos pacotienses: enquanto o 
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filho  ressalta  a  ancestralidade,  registrada  sempre  com  muita  ênfase  em  uma  sociedade 

patriarcalista como a brasileira, onde é sempre importante saber de quem você é filho; a terra 

que faz referência ao espaço do município é o mesmo substantivo utilizado para designar o 

espaço de produtividade local, a terra agricultável. Já o “nativo” mesmo que não tivesse sido 

forjado  em harmonia  com características  depreciativas  do  tipo  humano,  ele  representa  a 

forma como “o outro indesejado”, “o colonizador”, “o veranista”, “o barão”, “o burguês”, 

aquele que está tomando a terra para si e a torna improdutiva,  portanto,  o novo patrão e 

inimigo o designa. E essas distinções na origem do termo – que revelam uma dissimulada 

relação de classes – já são suficientes para aborrecer um pacotiense chamando-o de nativo, 

principalmente se você for de fora:

Os caras rudes, eles são rudes né? De cultura? Não, de leitura. Aí os caras sofrem na mão 
do barão. Porque lá é um sistema tão rígido que o cara não pode sair. Porque ave-maria, 
uma mesa daquelas antigas que eles trazem, eles não trazem eletrodomésticos caros essas 
coisas não, sabe? O luxo dos barões hoje aqui da serra é só móveis rústicos. Aí eles dizem: 
uma mesa dessa foi R$ 5.000 se roubarem aqui que é que vai fazer? A humilhação que 
esses caras passam aqui. Lá eles não podem fazer nada, plantar nem criar, só zelar a casa e 
o jardim (Inácio, sede de Pacoti, 26 de abril de 2008).

E o povo serrano ele é muito acomodado, até eu acho assim, por aqui as coisas serem muito 
fáceis, o nosso solo ser muito fértil e as coisas serem mais fáceis, mas fáceis que no sertão 
né? Então o povo do sertão é muito sofrido, mas aqui não, o cara ta andando no meio do 
mato cai uma jaca, cai uma manga. Nós temos frutas o ano todo aqui. O povo não valoriza 
muito o que tem não, entendeu? E até você sabe que o clima faz o povo ser mais pacato 
né?74 (Vera Maria, representante de ONG ambientalista, sede de Pacoti, 13/04/2008).

3.3 O ambientalismo e a velha conversa da modernização: a mudança de tempo e espaço

Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização
Falamos a sua língua, mas não entendemos o seu sermão

Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão
Mas não sorrimos à toa, não sorrimos à toa (ANTUNES 1991)

Como já mencionei no início deste trabalho, José de Souza Martins (2006) acredita ser 

o Brasil um mosaico que faz conviver ao mesmo tempo instituições e reflexões modernas com 

habitus colonialistas que foram cristalizados durante os séculos da formação social brasileira. 

Com a internalização e a institucioanlização do ambientalismo não poderia ser diferente. Por 

mais que existam necessidades criadas pela reflexão ambientalista moderna ocidental, ela tem 

que  disputar  espaços  materiais  e  simbólicos  com  a  reflexão  colonialista  que  ainda  está 

instalada em corpos, mentes, políticas e instituições brasileiras. 

74 Gilberto  Freyre  (2000,  p.304-308)  apresenta  um série  de  pesquisas  da  antropologia  física  que  poderiam 
embasar  não  só  o  pensamento  da  entrevistada,  como  outras  formas  mais  perniciosas  de  apropriação  do 
conhecimento científico que culminaram em práticas criminosas contra diversas etnias.
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Nacionalmente observamos este ano a saída da Ministra do Meio Ambiente, Marina 

Silva, pelos repetidos embates que aconteciam entre seu Ministério e os Ministérios de Minas 

e  Energia  e  o  de  Agricultura.  Faltam-me  os  elementos  mais  concretos  para  analisar  tal 

acontecimento, mas me pareceu demasiado desgastante para a pessoa da Ministra, a sucessão 

de derrotas políticas diante de diversas questões: transgênicos, hidrelétricas, monoculturas de 

cana  para  a  produção  do  álcool  etc.  Para  uma  ambientalista  que  não  era  praticante  do 

“ambientalismo de  resultados”  – que  trazia  nos  seus  anseios  e  na  sua  história  de  vida  a 

consciência de que a exploração do homem pelo homem era, via-de-regra, a exploração da 

natureza pelo homem – talvez o que mais machucasse fosse a percepção de que quase trinta 

anos depois, em outros espaços, num mundo teoricamente diferente, ela ainda se defrontava 

com  coronéis  camuflados  de  políticos,  capatazes  disfarçados  de  lobistas,  e  violentas  e 

arbitrárias imposições ideológico-elitistas, “confeitadas” como técnicas e tecnicalidades nos 

argumentos de seus adversários que dividiam com ela a explanada dos ministérios.

Em Pacoti, pude perceber que este mosaico se dá de outra maneira, talvez pela quase 

ausência da “mão pesada do estado” na difusão do discurso ambientalista, ou de um número 

expressivo de  ambientalistas,  dentro  da prefeitura  não há este  tipo  de  conflito  entre  uma 

postura desenvolvimentista e outra ambientalista, como aconteceu em escala federal, o que 

não quer  dizer  que não há outros conflitos  em outros  espaços.  Existe  sim,  sem nenhuma 

esquizofrenia,  uma  profunda  assimilação  e  mistura  de  discursos.  Antes  que  os  leitores 

comecem a pensar tratar-se do “paraíso dos ambientalistas na terra”, é melhor lembrar das 

metáforas iniciais, onde duas gotas de tinta verde em um copo de tinta vermelha resultaria em 

algo mais próximo do vermelho. 

A analogia demonstra que dentro da prefeitura de Pacoti, o estado pré-ambientalista 

absorveu grande parte do estado ambientalista. Quem assumiu as demandas governamentais 

da criação  de uma secretaria  de meio  ambiente  foi  a  pasta  da agricultura.  Surge assim a 

Secretaria Municipal de Agricultura  e Meio Ambiente.  E a ordem dos nomes não é mera 

coincidência. Depois que os principais expoentes do capitalismo contemporâneo concordaram 

que não é rentável matar agricultores e consumidores com os agrotóxicos, a incorporação de 

algumas demandas ambientais e humanistas, ao menos no discurso, não contradiz a obtenção 

de lucro através da eficiência das novas técnicas e tecnologias agrícolas. Em outras palavras 

“a questão ambiental” é mais uma técnica que deve ser interiorizada para que finalmente se 

suceda  a  tão  desejada  transformação:  do  ineficiente  agricultor  tradicional  para  o  todo 

poderoso agricultor moderno. 



88

Aqui dentro de Pacoti  nós temos um trabalho que nos preocupa aqui,  é o problema do 
agrotóxico. As pessoas plantam de forma que já aprendeu com os avós e tudo, a gente tenta 
orientá-lo né? (Vera Maria, representante de ONG ambientalista, Sede de Pacoti).

Quando se fala, quando a pessoa quer ganhar dinheiro aqui em cima da serra, ela vê muito a 
questão do curto prazo, entendeu? Se ele vê o lucro a médio e longo prazo, que é o que a 
gente está tentando aplicar em cima da serra. Se você for com uma técnica que ela só for 
dar resultado daqui a dois ou três anos, aí a gente já sofre um pouco de rejeição. Por isso 
que a gente ta tentando usar essa unidade do Seu Almir como ponto de apoio pra que a 
gente consiga atingir  o restante da população (Edson, Secretário  de Agricultura e Meio 
Ambiente, Sede de Pacoti 22/06/2008). 

Obviamente  eu não poderia  deixar  de comentar  estas  pretensões  com o auxílio  de 

Bourdieu  e  Sayad  (2006)  que  há  quarenta  anos  já  percebiam  a  imposição  do  espírito 

capitalista nestas tentativas de mudança da relação do agricultor com o tempo e o espaço 

através de práticas e discursos “progressistas e humanitários” como aqueles pretendidos pelo 

secretário de Agricultura e Meio Ambiente:

Graças à ignorância deliberada ou inconsciente das realidades sociais, as autoridades locais 
freqüentemente  impunham aos  “reassentados”  uma ordem absolutamente  estranha,  uma 
ordem  para  a  qual  não  foram  feitos  e  que  não  fora  feita  para  eles.  Encorajados  pelo 
sentimento  de  realizarem  um  grande  desígnio,  ou  seja,  “fazer  as  massas  evoluírem”, 
excitados pela paixão de ordenar e criar, por vezes empenhando todo o seu entusiasmo e 
todos  os  recursos  nessas  ações,  os  altos  funcionários  aplicavam  ipsis  literis esquemas 
inconscientes  de  organização  que  poderiam  pertencer  à  essência  de  qualquer 
empreendimento  de dominação  sistemática  e  total  (BOURDIEU e SAYAD 2006,  p.41, 
grifos dos autores).

 Estudando os efeitos da ocupação francesa e sua política de reassentamento na vida 

dos agricultores argelinos – os “fellahin” –, os pesquisadores estudaram tanto as comunidades 

tradicionais que conseguiram com muitas dificuldades fazer sua cultura resistir à colonização 

como grupos de agricultores que foram reorganizados pelas políticas agrárias francesas75. Em 

ambos os grupos observados via-se claramente como as diversas estratégias empregadas pelo 

governo francês – a guerra declarada, a expulsão e destruição das tradicionais propriedades 

argelinas  e  mesmo  as  políticas  de  reassentamento  mais  brandas  –  interferiram  de  forma 

irreversível  na  vida  do  agricultor  argelino.  Elas  o  conduziram  a  um  estado  híbrido  de 

75 A Caisse pour l’Accession à la Propriété et à La Exploitation Rurale – CAPER – e as Séctions Coopératives 
Agricoles du Plan de Constantine – SCAPCOs – são respectivamente um projeto de financiamento e outro de 
formação de cooperativas oriundos do governo francês com o suposto objetivo de possibilitar a continuidade da 
agricultura argelina (BOURDIEU e SAYAD 2006, p. 52). 
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camponês “descamponeisado” (idem, p. 50). Um camponês que foi criado em um sistema 

tradicional, onde a sua percepção de tempo é diferente, é o tempo do plantio. Vida onde seu 

tempo  biológico  e  seu  calendário  se  referem  diretamente  às  suas  necessidades  e  às 

necessidades do cultivo. Ele planta e colhe para alimentar a si, aos seus parentes e aos seus 

animais. As ações pedagógicas que o recompensaram e puniram desde criança lhe ensinavam 

a não esperar mais que o tempo da colheita para colher. Capital de giro, poupança e lucro não 

fizeram parte da sua vida até então. Este mesmo camponês estava agora imerso no mundo que 

foi trazido pela colonização, mundo da economia de mercado, da racionalidade técnica, da 

eficiência,  do  investimento  a  longo  prazo,  mundo  enfim,  que  se  aproveita  do  ensino 

contextualizado de tabuadas e cálculos de juros às crianças para habituá-las, desde cedo, ao 

dinheiro e às compras. 

Instalados  em  terras  férteis,  dotados  dos  meios  mais  modernos  de  cultivo,  eles  eram 
induzidos pelo contexto geral a adotar os objetivos últimos nela inscritos e a buscar, por 
exemplo, rentabilidade e produtividade. Mas isto não era suficiente para fazê-los renunciar 
completamente aos fins e valores tradicionais. Demasiado inseguros de si próprios e da sua 
situação para escolher,  eles  agiam como se quisessem  acumular as vantagens dos dois  
sistemas, de modo que podiam se vistos perseguindo fins tradicionais com meios modernos 
ou,  inversamente,  perseguindo  fins  modernos  com  meios  tradicionais;  ou,  mais 
paradoxalmente ainda, perseguindo fins mutuamente incompatíveis porque tributários de 
duas lógicas opostas. Se o camponês descamponeisado não pode viver sua condição senão 
em contradição, isso ocorre porque ele pretendia ter o conjunto de seguranças materiais e 
morais que a sociedade tradicional (voltada para a satisfação das necessidades imediatas ao 
menor  custo  e  ao  menor  risco)  lhe  assegurava  à  custa  da  renúncia  da  busca  do  lucro 
máximo e, ao mesmo tempo, as vantagens que na economia moderna só se adquire à custa 
de investimentos altos e muito freqüentemente arriscados (idem, p. 52).

A alusão a infância não é por acaso. Esses agentes interventores não compreendem 

que o camponês tradicional argelino, assim como o agricultor que é taxado de imediatista pelo 

Secretário de Agricultura de Pacoti, estão em uma situação semelhante a uma criança diante 

de um mundo novo, com um agravante: o primeiro e o segundo grupo já têm um sistema de 

valores interiorizados profundamente que dá sentido a sua vida. Eles não podem aprender 

outro sistema de valores sem abandonar o original, e isso nunca é feito de forma completa, 

mesmo  com  sua  permissão,  sem  que  haja  um  processo  extremamente  radical,  difícil  e 

doloroso de aculturação. Na verdade não creio que em alguns casos isso seja possível, pois 

não há sequer a vontade de reconhecer outros valores que não os seus como minimamente 

razoáveis. 
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Tem  uma  área  daqui  que  o  pessoal  inclusive  planta  hortaliça,  mas  tudo  de  forma 
convencional, usando agrotóxico. Eles visam o lucro de imediato76, por que quando eles 
usam veneno,  a  planta  cresce  mais  rápido  e  o  lucro  deles  é  de  imediato  (Vera  Maria, 
representante de ONG ambientalista, Sede de Pacoti, ).

Para  crianças,  na  idade  em  que  ainda  podem  ser  inseridas  em  qualquer  sistema 

cultural, esta assimilação – que é tanto mais eficaz quanto mais é reforçada por vários círculos 

de convivências e práticas – acontece lentamente através de processos que aparentemente tem 

pouco  em  comum77.  Por  que  então  estes  discursos  desenvolvimentistas  –  mesmo  que 

respingados de ambientalismo – insistem que podem realizar  uma revolução nos sistemas 

culturais dos agentes com algumas poucas atividades mal coordenadas e esporádicas? Basta 

que haja adesão dos agentes para que como num passe de mágica,  somente observando o 

“modus  operandi”  da  racionalidade  capitalista  eles  possam  aprender  todo  o  “metier”  do 

agricultor moderno: aquele que está sempre aberto a inovações, tem capital e disposição para 

investir e arriscar e ainda sim tem paciência para esperar o longo tempo do lucro. Enquanto 

isso o pequeno agricultor  de Pacoti  precisa alimentar  a si e a sua família.  Precisa manter 

algum  dinheiro  para  sementes  e  conserto  ou  compra  dos  poucos  equipamentos  de  que 

dispõem. Tem por fim que manter-se disposto para trabalhar sozinho ou com a família na 

puxada rotina agrícola de preparar e cultivar sua terra para obter os alimentos, as sementes e 

dinheiro  para  os  equipamentos.  De  onde  virão  o  tempo  e  o  espaço  para  o  lucro 

ambientalmente planejado?

Mas a gente fica com esses problemas. Como Pacoti tem pouca área agricultável e acima de 
45º  já  não  pode  ser  mais  desmatado,  assim  como  próximo  às  nascentes  eles  sentem 
dificuldades. E comentam pra gente dizendo: meus pais fizeram isso, meus avós fizeram 
isso e  só agora  tem essas  regras.  Eu disse não,  mas antigamente  a população  era  bem 
menos,  o  consumo  era  bem  menos.  É  digamos  que  tem  três  hectares,  duas  famílias 
plantavam pra sobreviver, digamos que ele dividisse os três hectares em três fases, quando 

76 Apesar de sempre citado, não seria adequado atribuir somente ao lucro imediato o uso de agrotóxicos. Mais 
que  lucrar,  o  agricultor  não  quer  perder  sua  produção  consumida  por  parasitas  (insetos  e  fungos)  ou 
competidores  naturais  (outras  plantas).  Em  outras  palavras,  na  cabeça  dos  agricultores  que  cresceram  no 
convívio com agrotóxicos, mais que o lucro, a própria viabilidade da colheita está em jogo quando estes não 
usam agrotóxicos. A racionalidade camponesa de menores riscos e custos para garantir a reprodução das suas 
condições materiais de existência, em consórcio com sua extenuante rotina de trabalho não pode ser encarada 
como lucro imediato que é um produto de outra racionalidade. Quem quer lucro imediato é o especulador ou o 
empresário criminoso que sabe só poder conseguir isto através do risco de perder tudo a qualquer momento.

77 O respeito inquestionável que é conferido pelos filhos aos seus pais é um importante condutor ao respeito à 
figura do professor, concluindo sua missão de ação pedagógica quando o jovem finalmente ingressa no mercado 
de  trabalho  e  deve  respeitar  seus  superiores.  Este  exemplo  coliga  tão  profundamente  a  boa  aceitação  da 
hierarquia com o respeito  pelos mais velhos que gera  um desconforto,  geralmente  dissimulado, sempre que 
alguém passa a ser subordinado a uma pessoa mais jovem ou menos experiente.



91

ele terminasse a última fase, provavelmente a primeira que ele tinha desmatado, isso é uma 
teoria né? Provavelmente a primeira que ele já tinha desmatado já tinha se recuperado e ele 
já começaria a ser desmatado de novo. Agora já não é mais assim, é um desmatamento esse 
ano, no máximo passando o próximo ano no outro ela vai ser desmatada de novo. Porque o 
espaço é bem menos e o problema sério que a gente tá enfrentando é esse: tentar inserir as 
técnicas pra usar menos espaços, que aqui a gente não tem, e fazer que o pessoal absolva as 
inovações por que senão vai ser um colapso pro alimento local mesmo, num tô falando nem 
pra venda (Edson, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sede de Pacoti 22/06/2008). 

É interessante  notar  que  o  espaço  para  a  agricultura  legalmente  vem diminuindo, 

enquanto para as casas de veraneio o importante é não atingir o tamanho mínimo. Tanto Carla 

a atual gerente da SEMACE, como Ricardo – um corretor de imóveis que trabalha para a 

empresa Magno Muniz em Guaramiranga – acenaram com felicidade o novo limite mínimo 

de  parcelamento  da  terra  para  as  cidades  do  maciço:  quatro  hectares.  Ninguém mais  no 

maciço pode comprar um terreno e desmembrá-lo em frações com menos de quatro hectares.

Após o término da entrevista Ricardo me confessou que graças a SEMACE as cidades estão 
sendo conservadas, inclusive através da lei que limita a divisão de terrenos a um mínimo de 
quatro  hectares.  Segundo  a  percepção  de  Ricardo,  isso  impediria  uma  explosão 
demográfica na região, onde várias pessoas comprariam um terreno suficiente apenas para 
conter sua moradia. Isto, para Ricardo, é que prejudicaria ao meio ambiente, tendo em vista 
que nas suas palavras “os grandes proprietários compram um sítio, constroem sua casa e 
preservam de  90  a  95% do terreno,  quer  dizer,  eles  protegem a  natureza”  (Trecho  de 
caderno de campo 09/04/2008).

Os terrenos para agricultura segundo o secretário são poucos, e estão tanto sob pressão 

ambiental  como  legal,  já  que  a  qualquer  momento  um agricultor  pode  ser  denunciado  a 

SEMACE por práticas lesivas ao meio ambiente. Entretanto esses problemas não existem para 

os  veranistas.  Afinal  como  eles  não  têm  qualquer  preocupação  em  produzir  e  possuem 

dinheiro para pagar por toda documentação necessária para construção da sua casa, podem 

comprar qualquer terreno com mais de quatro hectares. E para o ambientalismo de resultados 

quanto maior for a propriedade comprada pelo veranista melhor, pois mais hectares de terra 

do maciço estarão protegidos. 

Aí o barão chega, paga uma taxa e desmata só parte nativa, onde era 100% natural, onde é 
parte nativa. Plantio agrícola eles não querem, só querem se for 100% natural. Aí o trator 
entra pra dentro né? Esbagaça tudo (Inácio,  técnico de agropecuária  que já foi pequeno 
produtor, sede de Pacoti, 16 de abril de 2008). 
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[Eu me formei] no CETREDE78 em Fortaleza, e a gente trabalha muito corretamente, até 
pra facilitar pro cliente. Por que geralmente ele vê essas matérias nos jornais, e ele fica 
pesando “ah,  em Guramiranga  num pode construir,  você não pode fazer  nem isso nem 
aquilo”, mas aí a gente orienta, a gente segue a legislação da SEMACE. Pra deixar o cliente 
bem a par do que está acontecendo. Num é que seja proibido construir ou fazer alguma 
coisa, quer dizer a gente orienta... ...Não, não. Até por que, eles não tão mais fazendo isso 
aqui, não tão plantando. Aí muitos deles, dos antigos afirmam “Não por que a Semace num 
deixa mais a gente plantar. Você, fazer, um plantadinho, uma rocinha” Não é bem isso, ela 
orienta,  aí  o  pessoal  exagera,  né?  Por  que  o  pessoal  acaba  com o  solo  fazendo  esses 
roçados, essas coisas grandes né? Se fosse uma coisa controlada tudo bem. Aí eles fazem 
isso... É. Como você pode ver, por exemplo, Mulungu e Aratuba. Lá agricultura familiar, 
você pode ver que lá eles desmatam pra caralho pra fazer agricultura. Num tem um controle 
(Ricardo, corretor de imóveis, Guaramiranga, 09/04/2008).

Ricardo,  o corretor,  apesar  de não parecer,  também é filho de Pacoti,  e  se  tornou 

corretor “ambiental” estudando no CETREDE em Fortaleza. Ele, assim como o capataz que 

renega sua origem humilde e mestiça, garante a sua sobrevivência assumindo o discurso do 

grupo que o emprega79. E seria estranho se não o fizesse, afinal como corretor, a venda do 

produto  é  feita  através  da  “profetização”  deste  discurso para  os  seus  clientes.  Nesta  fala 

também  fica  evidente  a  fina  sintonia  que  existe  entre  a  SEMACE  e  substituição  da 

propriedade rural pela casa de veraneio. Na entrevista realizada com Carla, a gerente da APA, 

ela  também  utilizava  o  termo  cliente  para  se  referir  as  pessoas.  E  se  isto  faz  parte  do 

vocabulário de uma imobiliária, faz com que Ricardo ajude a revelar que a lógica regente da 

SEMACE  atual  a  torna  mais  próxima  de  uma  empresa  que  de  uma  instituição  pública. 

SEMACE e as imobiliárias trabalham então como duas etapas do mesmo negócio: a primeira 

desautoriza e desestimula a pequena propriedade rural, enquanto a segunda dá outro sentido 

78  Centro de Treinamento e Desenvolvimento.

79  A Ação Pedagógica formal que é produzida em espaços como a escola, em sua plenitude de recompensas e 
punições, simbólicas e materiais, tem por objetivo mais do que simplesmente orientar a mudança de agentes de 
um sistema cultural para outro, ou em outras palavras a mudança de um habitus primário para um secundário. 
Ela tem por objetivo garantir que mesmo que esta transformação não ocorra, o novo sistema de pensamento e 
ação, ou novo habitus, torne-se legítimo para o agente. No caso de Ricardo, o emprenho e a tenacidade com que 
ele defende o sistema cultural do outro são provas claras que ele foi “bem sucedido” na assimilação do novo 
habitus. Com Carla esta formação “ambientalista empresarial” veio antes pela própria SEMACE, onde ela já 
trabalhava há oito anos como secretária, que pela sua formação acadêmica. O  habitus científico-humanitário, 
promovido por sua graduação rápida em Biologia nos centros particulares da Universidade do Vale do Acaraú 
(UVA), não poderiam revolucionar as posturas e práticas que estão ligadas a manutenção das suas condições 
materiais e simbólicas há tanto tempo. O objetivo declarado de cursos como este não é revolucionar um habitus e 
sim fornecer técnicas, conhecimentos e certificação para que seus estudantes possam expandir suas possibilidade 
no mercado de trabalho. Com o certificado de Bióloga Carla pode deixar a função de secretária e assumir o posto 
de gerente de uma das APAs mais polêmicas do estado. Para a SEMACE foi  matar dois coelhos com uma 
cajadada: conseguiu finalmente um gerente que veio por promoção, e portanto, dificilmente se afastará do cargo 
– ela já ocupa o cargo há nove meses – e evitou possíveis desentendimentos com um novo funcionário formado 
por uma outra instituição que poderia questionar os métodos e a filosofia de trabalho da própria SEMACE.
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às terras, colocando-as novamente no mercado como um produto desejável que é o espaço de 

lazer, a casa de veraneio: 

Basicamente de Fortaleza. Muita gente que quer fugir do stress, por que é stressante. Você 
vê que a correria, o trabalho, muita gente vêm atrás de um refúgio, uma válvula de escape, 
né? Aí pensam que Guaramiranga,  Mulungu,  Pacoti,  aqui,  cidades  serranas,  né? Aí um 
clima  desses  é  tudo  que  eles  querem  (Ricardo,  corretor  de  imóveis,  Guaramiranga, 
09/04/2008).

Neste  momento  estabelece-se  a  relação  de  forças  que  atrelada  a  outros  fatores 

proporcionados  pelo  mercado,  como  em uma  grande  orquestração  para  inibir  o  pequeno 

produtor a continuar vivendo da agricultura, o induz a optar por um salário certo de caseiro 

que lhe garantirá minimamente a alimentação.

[O alimento] volta mais caro e fora da validade. Por que tem o transporte, digamos que as 
frutas,  num vai em caminhões baú, ou com câmara frigorífica e volta com bem menos 
qualidade.  Vai  pra  Fortaleza  só  ganhar  marca,  volta  com  marca  registrada  e  a  gente 
consume  o  produto  com  bem  menos  [qualidade]...  O  município  de  Pacoti,  não  só  o 
município de Pacoti, tem um grande gargalo, um problema que é a falta de regularização no 
sentido  fundiário,  por  que  aqui  a  gente  não  tem  grandes  latifúndios  por  que  aqui  o 
município é  pequeno.  Mas geralmente  os  pequenos  sítios  são de pais  e  avós e  vêm se 
dividindo, é tanto que o IDACE, não o INCRA80, ele já não admite mais, a partir de um 
determinado tamanho, não pode mais se dividir, por que se não propriedades, com apenas 
um loteamento, aí já pensou os sítios com vários loteamentos, fica difícil o controle. E por a 
gente não ter, boa parte das nossas terras não ter a documentação direitinho com cartório 
INCRA e tudo mais,  fica  difícil  financiamentos  bancários,  por  que esbarra  sempre  nos 
títulos  das  terras  (Edson,  Secretário  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente,  sede  de  Pacoti 
22/06/2008).

Apesar  de  sempre  lançar  mão  desses  argumentos  pragmáticos  da  “importância  da 

regulamentação” para conseguir participação em projetos e financiamentos, não é nenhuma 

novidade  científica  ou  social  perceber  isso  como  estratégia  de  controle,  arrecadação  de 

impostos, ou mesmo neste caso um incentivo a venda da terra. O que é mais trágico nessa 

medida do INCRA é que ao mesmo tempo em que ela impede a opção da urbanidade, ou da 

urbanização  desses  espaços  garantindo  a  permanência  de  espaços  rurais,  ele  exige  um 

tamanho e uma propensão a burocracia que está além das condições materiais possíveis no 

presente  desses  pequenos  produtores.  Novamente  parece  uma  orquestração  que  induz  a 

compra  da terra  por pessoas  mais  abastadas,  com as condições  materiais  e  simbólicas  de 

80  Respectivamente Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará e Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária.
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existência mais afeitas ao capitalismo moderno, que possam dispor de tempo e dinheiro, e não 

precisem se preocupar com a garantia da sua subsistência enquanto não houver produção. Já 

os  antigos  proprietários  das  terras,  podem  virar  trabalhadores  assalariados  das  novas 

atividades  locais  para  as  quais  possuem alguma habilidade  forjada no tempo de pequeno 

produtor – construção civil, caseiro – ou tentar a sorte com a velha saída da imigração para a 

metrópole mais próxima.

Isso aí é um fato curioso aqui do município, porque tudo bem, a exploração aqui em cima 
da  serra  é  muito  vista,  não  só  pelos  brasileiros  como  internacionalmente  né?  Mas  a 
população  de Pacoti,  ela  já  tá  tomando consciência  de que se ela  vender  seu  sítio  pra 
população que vêm de Fortaleza, pra fazer suas casas de veraneio ou algo parecido, ele vai 
a Fortaleza, não vai encontrar o que ele pensava e volta pra serra como caseiro. A maioria 
da população já tem esse pensamento de que a gente não consegue 100% barrar a questão 
da exploração fundiária aqui em cima da serra, mas eu considero como lucro, a população 
ter se conscientizado de que se vender seu sitiozinho vai voltar como caseiro... ...a gente tá 
discutindo agora é bastante discutido pra Pacoti não vir a se tornar alvo de pessoas que 
viriam passar apenas o final de semana e excluir a população local. Essa frase excluir a 
população local é o que eu mais imagino aqui pra Pacoti. A gente tem medo de acontecer o 
que acontece com outros municípios (Edson, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, 
sede de Pacoti 22/06/2008).

Seria cegueira,  produzida pelo convívio com as ciências duras,  não enxergar neste 

depoimento do secretário o mínimo de simpatia aos seus conterrâneos, afinal qualquer grupo 

étnico se forma pela separação entre os de fora e os de dentro.  A todo o momento eles sacam 

esta identidade orgulhosa do “filho da terra”, do “pacotiense de carteirinha”. E as ideologias 

da construção do estado-nação, na sua forma reduzida que é o município só reforçam essa 

camaradagem em relação aos “seus” e em oposição aos “outros”. Mas também é possível 

enxergar, mesmo quando o próprio agente produtor do discurso não tem esse objetivo claro 

para si, o pragmatismo de quem não quer ver a sua cidade repleta de desocupados, assim 

como as conseqüências que este grupo social poderia trazer à cidade,  caso viesse a surgir 

menos sítios a serem vigiados que caseiros disponíveis. 

Hoje você chega ali na prefeitura de Pacoti é um verdadeiro absurdo quando o prefeito ta 
aí. O que é? É política? Não, nós tamo é longe da política, o pessoal pedindo, mendigando, 
as mulheres com os filhos passando quase fome, por que com esse negócio do fome zero aí 
é a pior mentira também. Esse termo fome zero era pra ser extinto esse nome. O presidente 
dissesse:  não  eu to  dando uma ajuda  de custo.  Fome zero e  miséria,  esses  termos são 
vulgares, é muito triste. É uma esmola que ele ta dando que não supre a necessidade do 
povo  do  campo.  Hoje  você  chega  numa  prefeitura  pra  falar  um  assunto,  negócio 
administrativo do nosso sistema pra prefeitura, você não consegue. Você vê muita senhora 
com a  criança,  às  vezes  o  próprio  pai  de  família  pedindo uma  ajuda  pra  comprar  um 
remédio,  por  que  eles  não  tem mais  condições  de  comprarem nada  (Inácio,  técnico  de 
agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de Pacoti, 16 de abril de 2008).
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Isso sem mencionar o fato de que algumas culturas agrícolas precisam continuar a ser 

produzidas – às vezes é o custo baixo da produção ao mercado que precisa ser mantido – e 

isto não seria  feito  pelo grande latifundiário,  seja  pelo baixo retorno financeiro,  seja pela 

técnica empregada.  O discurso ambiental  fica então misturado a uma série de argumentos 

técnicos que permitem a construção de casas de veraneio de um lado, enquanto do outro, 

exigem  a  integração  do  agricultor  local  a  um sistema  agrário  moderno  –  da  agricultura 

intensiva, do lucro a longo prazo – para o qual ele não foi preparado. Fica a questão sem 

resposta:  se  a  lógica  ambiental,  que  deveria  estar  para  além  da  lógica  de  mercado,  é 

assimilada através da racionalidade  capitalista  dos seus agentes – trabalhem eles no setor 

público ou privado – seria  justo esperar  de um agricultor  – que muitas  vezes  não esteve 

próximo do estado nem através da escola – que ele fizesse diferente, mudando radicalmente 

da sua lógica tradicional para a lógica ambiental?

3. 4 O ambientalismo e os trabalhadores: o diálogo entre arbitrários e agentes

E ecoa noite e dia: é ensurdecedor. 
Ai, mas que agonia 

O canto do trabalhador... 
Esse canto que devia ser um canto de alegria 

Soa apenas como um soluçar de dor (DUARTE e PINHEIRO, 1974)

Sugira  a  100  iranianos  que  eles  e  suas  esposas  devem  votar  para  eleger  seus 

representantes  políticos  e  que esta  votação,  que  deve  ocorrer  secretamente,  é  o  início  do 

processo  democrático  pelo  qual  os  problemas  existentes  entre  pobres  e  ricos,  homens  e 

mulheres serão superados. Todos devem votar por si mesmos, só podem votar a partir dos 

dezoito anos, sem indução de amigos,  chefes de tribo,  superiores etc.  Pode parecer  bobo, 

óbvio e fora de época, mas em muitas regiões do mundo árabe a chegada do modelo europeu 

de democracia  é  um processo novo,  e  que enfrenta  resistências  de vários  grupos  sociais, 

principalmente em regiões mais distantes do contato com as culturas ocidentais A chegada da 

democracia é uma imposição simbólica violenta. 

Babak Payani apresenta-nos este choque cultural no seu poético filme O voto é secreto 

(PAYANI 2001), onde uma fiscal eleitoral recém-iniciada no habitus democrático, cheia de 

ímpetos  revolucionários  é continuamente  frustrada pelos embates  ideológicos  e problemas 
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práticos com os quais se defronta ao tentar fazer votar simples cidadãos iranianos de uma 

província afastada. Além de relativizar as bases da nossa democracia moderna em relação a 

outras culturas, mostrando como elas não são universais e sim arbitrárias, Payani demonstra 

como  a  protagonista  –  e  talvez  a  própria  democracia  –  apesar  de  acreditar  ser  justa  e 

escrupulosa, comete uma série de incoerências  na avidez de conseguir,  democraticamente, 

seus  votos81.  No  fim,  a  ação  pedagógica  que  a  democracia  exerceu  sobre  ela  não  foi 

suficientemente violenta para superar sua cultura inicial.   

Talvez  a  distância  do  primeiro  exemplo  não  ajude  a  entender  o  desafio  desta 

discussão, afinal o Irã é um país distante e “atrasado”. Em um país “moderno e democrático”, 

como o Brasil, já foi possível aprender a “superioridade” da democracia representativa. Com 

o segundo exemplo acredito que as dúvidas se resolvam. Ele também é inspirado pelo cinema 

e pela vida real – já que não existe consenso se a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, usa-

se ambos. 

Sugira a 100 norte-americanos que a partir da próxima semana a venda de armas será 

extremamente  fiscalizada.  Portar  armas  sem licença  será  crime  federal,  sujeito  a  multa  e 

prisão,  enfim,  que  não  se  poderá  comprar  nem vender  um fuzil  de  repetição  com  mira 

telescópica e visão noturna – minha curiosidade de entender como um civil justifica a compra 

de uma arma dessas foi saciada graças ao filme – como se vende um refrigerante tamanho 

gigante,  outra  invenção  norte-americana  muito  perigosa.  Dependendo  do  estado  onde  a 

sugestão for feita, mais da metade dos entrevistados pode correr pra loja mais próxima – ou 

até em um banco – e comprar seu estoque ainda dentro da lei. Isto poderia ser uma piada. Foi 

filmado e satirizado por Michael Moore (MOORE, 2002), mas está acontecendo agora depois 

da vitória de Barak Obama nas eleições para presidente.

O cineasta demonstrou como as armas, e mais propriamente sua perigosa combinação 

com o medo, foram importantes componentes culturais da tradição norte-americana, e mais, 

que a indústria de armas, com o apoio da mídia, soube perceber esta força simbólica e reforçá-

81 Uma destas incoerências acontece quando ela heroicamente consegue convencer um grupo de eleitoras, que 
chegam transportadas por um caminhão, a votar por si próprias, pois o “voto é secreto e ninguém deve votar por 
ninguém”. Desta maneira ela pretendia escapar de uma possível manipulação do motorista de caminhão que as 
trouxe. Após a lição de moral dada ao motorista e ao conseguir convencer o grupo, ela descobre que apenas uma 
das mulheres sabe ler e, portanto, alguém teria que votar por elas. Logo em seguida o primeiro nome a ser 
chamado é o de uma menina de apenas 14 anos que não poderia votar por ter menos do mínimo permitido, 16 
anos.  A mãe  da  menina  pergunta:  “Se  com 14  anos  ela  pode  casar  por  que  não  pode  votar?”  É  hilária  a 
sofreguidão com que a agente segura os lábios, frange a testa e emite um tímido: “É a lei senhora”. Mas também 
não era lei, o voto individual?
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la garantindo não só sua hegemonia dentro da cultura norte-americana, como a interiorização 

de um habitus – práticas, sentimentos e pensamentos - totalmente distorcidos e perigosos não 

só  para  os  próprios  norte-americanos,  como  para  o  mundo  em  geral.  E  é  por  estarem 

interiorizados  profundamente  nos seus  diversos  estados  mentais  e  emocionais,  que vemos 

defesas tão persuasivas do porte de armas: “quando as pessoas estão em perigo chamam a 

polícia, ou seja, chamam pessoas armadas. Então por que não cortar o intermediário? Por que 

você mesmo não pode se defender, defender sua família?” Dizia uma jovem e bela mãe que 

poderia estampar qualquer uma dessas revistas de pais e filhos, ou mesmo de moda, exceto 

claro, pelo desalinho do uniforme militar que vestia e que chamava mais atenção que a sua 

beleza. Vivendo em um ambiente assim, usando armas de brinquedo desde criança, assistindo 

a desenhos e filmes que abusam da paranóia e das armas, cercada por outras pessoas que 

“precisam” de armas  para viver,  é  muito  provável  que  sua filha  tenha,  no mínimo,  mais 

intimidade com o assunto do que as pessoas que não foram influenciadas por estes convívios. 

Se a argumentação da jovem mãe, assim como de outros aficionados do filme não 

foram suficientes para convencer o leitor da importância de armas para um mundo pacífico, o 

importante  é  saber  que  o  contrário  também  existe,  nenhum  de  nós  também  conseguiria 

convencê-los do contrário, porque estas crenças e valores estão profundamente enraizados na 

sua forma de ver, perceber e sentir o mundo – muitas daquelas pessoas que acreditavam nas 

armas não acreditavam no estado, mesmo vivendo sob a lei de um. 

Isso é o que podemos chamar claramente de um princípio arbitrário de cultura, pois ele 

não é dedutível de nenhuma lei universal física, química ou biológica. O próprio filme faz 

questão  de  mostrar  como  outras  nações,  que  se  encontram  nos  mesmos  patamares 

econômicos,  desenvolveram  outras  relações  com  as  armas.  Se  esses  países  conseguiram 

progredir sem essa massificação das armas, por que os EUA não conseguiriam? Mesmo que 

as armas já tenham tido alguma utilidade, ainda que mórbida e injustificável, para o povo 

norte-americano – e tiveram para provavelmente todos os países do mundo – hoje suas únicas 

justificativas são os problemas que poderiam ser resolvidos se não existissem armas. E ainda 

sim, nenhum governo americano se arrisca a proibir o porte de armas. Boa parte da população 

está existencialmente ligada  a suas armas.  E mesmo que materialmente elas  não pareçam 

necessárias para garantir a sua sobrevivência, a verdade é que muitos dos que ali apareceram, 

talvez não conseguissem dormir ou sair de casa, se soubessem que não tem nenhuma arma ao 

alcance das mãos. Em caso de uma real proibição da venda de armas, muitos desses talvez se 
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arriscassem a tê-las ilegalmente, ou participassem de associações como a ANR – Associação 

Nacional de Rifles – em defesa do porte de armas. Mas o que tem tudo isso a ver com Pacoti?

O  papel  dos  ambientalistas  não  seria  o  de  sugerir  –  com  todos  os  instrumentos 

coercitivos  e  pedagógicos  de  que  dispõem  –  que  algo  essencial  tanto  simbólica  quanto 

materialmente  não  pode  mais  ser  feito  pelas  pessoas  que  moram  em  uma  Unidade  de 

Conservação82? Quando dizemos a um agricultor que ele não pode mais realizar determinada 

prática que estava habituado a fazer sem ter que prestar contas a ninguém, estamos não só 

interferindo em suas condições materiais – e obviamente a agricultura, principalmente a de 

subsistência para o pequeno agricultor, é verdadeiramente primordial – estamos desafiando 

suas crenças, seu sistema de pensamento, a cultura que faz sentido para ele e onde ele nasceu 

e se criou. 

Ele achava que eu estava desvirtuando um rio. Desviando o leito do rio e na realidade não 
era, eu estava realizando um procedimento agrícola. Tinha a extrema dele, ele achava que 
eu estava pulando a extrema dele, mas se a extrema tinha uma cerca aqui. Inclusive os 
riozinhos têm duas situações, tem duas situações que ele anda ó [mostrando o mapa]. Tem 
essa situação aqui e esta outra, o que eu fiz? Eu fiz um procedimento totalmente agrícola. 
Eu fiz  uma barragenzinha  agrícola  e  o  que o rapaz  entendeu,  como é  extremante  aqui 
[apontando para o rio no mapa], que eu estava, que aqui lá é cerca e na serra o que limita lá 
são os marcos e as cercas. Ele tava achando que eu tava tirando o limite dele aqui. E o 
limite dele nem é esse, o limite dele fica mais pra cá. Ele que invadiu uma propriedade aqui 
e como o negócio era assim [gesticulando um sinal de descrédito] ficou o dito pelo não 
dito. Só que ficou na extrema um negócio arranjado direitinho assim. Pois bem aí ele deu 
parte  lá,  como ele  é  uma pessoa  poderosa  aí,  ele  convenceu  o  pessoal  que  eu  tava  o 
transpondo aí o leito do rio, e isso num é real  porque o rio é isso aqui tudim. (Nestor, 
Fortaleza, 20/11/2007).

Nestor foi, além de Carla, o único entrevistado em Fortaleza. Eu o conheci por meio 

de  minha  orientadora,  ainda  quando  pretendíamos  estudar  especificamente  os  litígios 

ambientais que aconteciam na serra. Ele havia sido acusado de transpor o leito de um rio que 

corre na sua propriedade por meio de uma denúncia que teria sido feita pelo dono do sítio 

82 As atividades que são proibidas e sujeitas à multa dentro da APA são: implantação ou ampliação de quaisquer 
tipos de construção civil sem o devido licenciamento ambiental; supressão de vegetação e uso do fogo sem a 
autorização da SEMACE; atividades que possam poluir ou degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, 
como também o  despejo  de  efluentes,  resíduos  ou  detritos  capazes  de  provocar  danos  ao  meio  ambiente; 
intervenção em áreas de preservação permanente, como: margens de rios, barragens e açudes, olhos d’água e 
aluviões, áreas íngremes e matas virgens ou em avançado processo de regeneração; outras atividades prejudiciais 
ao meio ambiente que estão previstas na legislação ambiental.
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vizinho, Mário Mamede, influente político do estado.  As propriedades não ficam localizadas 

em Pacoti e sim em Guaramiranga, mesmo assim não podia deixar de utilizar seu depoimento, 

pois ele é fundamental para compreender muitas coisas.  A primeira delas é que tanto por 

viver em Fortaleza e alternar suas rotinas agrícolas entre Quixadá e Guaramiranga, ele não 

pratica agricultura de subsistência. A entrevista foi realizada em sua retífica de automóveis 

que está localizada em uma das partes nobres da cidade de Fortaleza. Ele também é primo de 

um dos meus antigos entrevistados de 2005, descendente de uma linhagem de tradicionais 

agricultores das classes dominantes de Guaramiranga.  Precursores, inclusive,  do café e do 

aproveitamento  do  potencial  hidroelétrico  na  cidade  –  seu  ancestral  construiu  um  dos 

primeiros  estabelecimentos  hidroelétricos  no  Ceará,  instalado  no  sítio  Iracema  de  sua 

propriedade – e que hoje pode proporcionar  aos dois um extenso reconhecimento  local  e 

internacional pela produção de café orgânico83. Estudou fora de Fortaleza, pôde viajar ainda 

criança pelo país, enfim tudo isso: a mobilidade espacial, o círculo de convivência e o capital 

econômico e cultural herdados levam a crer que ele não usa a agricultura como garantia da 

sua subsistência material e que teria suficiente capital simbólico para resolver as contendas 

em  que  se  envolveu  com  muito  mais  sucesso  que  os  pequenos  agricultores  de  Pacoti, 

Mulungu ou mesmo Guaramiranga. E ele parcialmente o fez, conversou com o irmão e ambos 

procuraram as pessoas e estratégias que estavam disponíveis antes de partir para o confronto. 

Eis aí a questão que está relacionada com os exemplos iranianos e norte-americanos, 

o confronto não envolvia somente pessoas, elas eram as representações vivas, os agentes de 

dois princípios arbitrários divergentes que estavam disputando a hegemonia local: de um lado 

os trabalhadores rurais, sejam eles pequenos ou grandes – que mesmo aderindo à idéia da 

produção  orgânica,  uma  das  bandeiras  do  “ambientalismo  de  resultados”  –  continuariam 

modificando a paisagem para fazer a terra produzir e por isso corriam o risco de a qualquer 

momento infringir a legislação ambiental; do outro lado ambientalistas, e veranistas que, com 

exceção  da  clareira  de  grama  que  cerca  sua  propriedade  não  tem interesse  em nenhuma 

prática agrícola:

O Sítio São Salvador é cortado em toda a sua extensão, pelo chamado riacho do Jericó. Este 
riacho corria em seu leito normal, como os demais na serra,  deixando o baixio drenado 

83  Um paradigma da globalização é que não precisa haver um reconhecimento nacional mediando ambos. A 
certificação do café ecológico do Maciço de Baturité é feita pela  BCS Öko-Garantie. A BCS é uma empresa 
privada com sede em Nuremberg, Alemanha, presente em pelo menos 45 países, certificando mais de 40 mil 
produtores e 800 empresas processadoras que desejam ter seus produtos classificados como “ecologicamente 
corretos”.  
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onde eram feitas as plantações. No S. Salvador, o antigo proprietário mantinha em toda a 
área ribeirinha, plantada de cana. Cana não é planta aquática. Depois que ele teve um AVC, 
coincidindo com a evolução da serra, onde os sítios de um modo geral estão passando a 
novos proprietários, as plantações foram abandonadas e o lazer substituiu a produção. Com 
isso os baixios abandonados foram invadidos pelo capim, principalmente a braquiária, os 
riachos foram assoreados, tornando as terras antes agricultáveis verdadeiros charcos. O sitio 
do antigo proprietário foi loteado, sendo um dos lotes adquirido pelo Dr. Mário Mamede, 
por  indicação  do  Nestor  (meu  primo-irmão).  Outros  lotes  vizinhos  foram  comprados, 
inclusive pelo cunhado do Nestor. Há uns dois anos atrás, o Nestor tendo que trazer um 
gado da fazenda, onde estava com dificuldade de pasto, aceitou o oferecimento do cunhado, 
para  botar  no seu  terreno  onde  o capim era  abundante.  Para  que  o gado  fraco  não  se 
atolasse, reabriu o riacho em uma extensão de 20 a 30 metros, perto do limite do Dr. Mário, 
que  na  ocasião  ocupava  em Brasília,  um posto  no  primeiro  escalão  do  Ministério  dos 
Direitos  Humanos.  Sabedor  do  ocorrido,  fazendo  questão  de  se  identificar,  fez  uma 
denuncia ao IBAMA, que tinha sido desviado o curso do riacho, o que não ocorreu, e muito 
menos atingia os seus limites, sendo por isso, o Nestor processado sob a acusação de crime 
ambiental,  lhe  sendo  cobrado  uma  multa,  de  valor  exorbitante,  muito  além  das  suas 
condições financeiras. O processo, por insistência e o prestígio do denunciante, teve uma 
tramitação  muito  rápida,  alem de  contar  com o  auxilio  da  SEMACE,  que  também foi 
insistentemente acionada. (Trecho de carta enviado por Heitor, primo de Nestor à Mario 
Mamede,  Fortaleza,  27/02/2007,  os  nomes  de  outros  envolvidos  foram suprimidos  por 
motivo de sigilo)

Mesmo atestando e comprovando sua inocência, Nestor não pode fazer muita coisa 

além de pagar a multa e cumprir a condenação de dois anos de prisão domiciliar que lhe foi 

determinada, e isto porque a juíza compreendeu que com 65 anos ele não poderia prestar, 

durante  o  mesmo  período,  serviços  comunitários  junto  a  Santa  Casa  de  Misericórdia  de 

Fortaleza. 

Tô, eu tô indo no fórum todo mês. Eu chego lá e pergunto se já chegou, e eles dizem que 
não,  que  quando  chegar,  eles  avisam.  Mas  nunca  me  avisam.  Eles  ficaram  tão 
envergonhados do que me fizeram passar. É prejudicar um agricultor, eu sou um agricultor 
lá, num sou um veranista. Tenho casa lá, me aposentei, mas vou do sertão pra lá, eu gosto 
de agricultura, gosto de criar carneiro, de criar boi. Incentivo peixe, agora tô criando peixe, 
o pessoal da região, minhas idéias lá são sempre disseminadas pelo pessoal da região. Teve 
um pessoal meu que adquiriu as casas lá pelo projeto São José. Quando eu faço uma coisa 
lá  o  pessoal  faz  também.  Hoje  tá  todo  mundo  criando  peixe,  uns  desistem  outros 
continuam, mas sempre aparecendo uma coisa nova (Nestor, Fortaleza, 20/11/2007).

 A verdade é que ele se incomodou a tal ponto com a situação que não teve muito 

ânimo para se defender. E isto se deu justamente por não entender como crime ambiental uma 

atividade agrícola, um trabalho. Sua extrema tristeza e insatisfação consistia em ser julgado 

criminoso por ser um trabalhador  e o quanto isso feriu sua honra pessoal,  da qual ele se 

orgulhava  por  ter  conduzido  sempre  com honestidade,  sem nunca  ter  cometido  excessos, 

muito menos aquilo que ele julgava crime:

A casa dele é veraneio, ele não faz nada lá. Eu não, meus procedimentos é tudo agrícola. 
Era um loteamento mas eu fiz meu cunhado comprar aqui, que é uma área grande, que é de 
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agricultura e eu gosto. Tem um outro vizinho aqui que é quase pegado com o sítio, que 
também é agricultor. Nós fazíamos parte do café ecológico, a cooperativa de café ecológica 
da serra de baturité. Ta aqui (mostrando o comprovante do pagamento da multa) eu tive que 
pagar R$ 3.000 lá na Semace e eu ainda fui julgado e condenado. Eu fiquei tão injuriado 
que eu num quis nem me defender. Eu tinha que fazer lá um acordo e eu fiz lá um acordo, e 
eu estou penalizado... ...na verdade eu nem quis me defender. Eu me defendi só assim: eu tô 
de acordo,  vou cumprir  esses  dois  anos aí  de coisa,  mas eu não quero ver.  Fiquei  tão 
indignado com o que tá acontecendo. Eu não me entusiasmei. Uma coisa absurda que eu 
não quis nem me defender (Nestor, Fortaleza, 20/11/2007).

Para seu sistema de valores – e para o da maioria das pessoas no Brasil – criminoso é 

uma categoria diametralmente oposta à de trabalhador. Criminoso é o vagabundo, o ladrão, o 

assassino, o inadimplente e às vezes – com muita freqüência englobando todas estas outras 

qualidades – até os políticos, jamais o trabalhador:

Lá eles começam a trabalhar na terça-feira já pensando na cachaça que vão tomar no fim de 
semana e na segunda eles não vêm trabalhar por causa da ressaca. Aí só trabalham três dias, 
o resto é pra beber cachaça. Na serra ta um negócio sério, é craque, maconha, cocaína, o 
cara lá bateu no irmão, bateu na mulher. E é gente grande levando a droga pra lá e tomando 
também. Esse pessoal que vai pra lá pra veranear é bebida e droga. É pesado lá, é cocaína, 
maconha tão querendo é liberar (Nestor, Fortaleza, 20/11/2007).

Esta  então  seria  uma  dimensão  pouco  mencionada  sobre  a  questão  ambiental:  a 

medida que ela relaciona o crime ambiental a uma prática laboral cotidiana, ela inverte os 

valores de criminalidade mais correntes nas culturas locais, e mesmo nacionais, confundindo 

– intencionalmente ou não - trabalhadores que tiveram sua formação cultural em outro tempo, 

com outros valores arbitrários, e que não conseguem se converter pelos discursos do novo 

arbitrário em ascensão. Agora eles são encarados como criminosos. O mais irônico é que esta 

inversão da ordem vigente,  que tenta regular o trabalho agrícola  por questões ambientais, 

“bebe na mesma fonte” dos  preceitos  de produtividade  agrícola  que condenam,  como foi 

mostrado no tópico anterior. 

E  como os  veranistas  que compram os  sítios  para  torná-las  improdutivas  áreas  de 

preservação, são também membros das elites urbanas, ao menos no caso do Maciço, não há 

qualquer sinal revolucionário nestas práticas. Da forma que vem sendo praticada no Maciço, a 

“preocupação  com  a  questão  ambiental”  mesmo  que  use  o  discurso  da  revolução  nos 

costumes, que fale em nome de “garantir o uso presente e futuro dos recursos naturais para 

esta  e  a  próxima  geração”,  em nenhum momento  se  pretende  justiçar  o  povo que esteve 

excluído de todo o processo de acumulação de bens, a não ser com seu trabalho expropriado e 

assalariado. Proteger a natureza, não rima com a repartição justa dos recursos naturais. Quem 

já estava fora da partilha, assim continuará. 
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Rapaz só passa aqui, ministro, senador o escambau, de Brasília, tudo aqui, socado aqui em 
cima. Agora se tu num entra tu num sabe não. Se você não conhecer o caseiro. Às vezes o 
caseiro não sabe cortar grama né, aí contrata a gente.  Aí a gente chega lá perguntando: 
macho  vem cá  de  quem é  essa  casa?  O cara  às  vezes  solta,  mas  ainda  pede  segredo. 
Ministro é tudo no mundo, o alto escalão mesmo (Inácio, técnico de agropecuária que já foi 
pequeno produtor, sede de Pacoti, 16 de abril de 2008).

Por mais que isso possa parecer clichê, esta revolução se resume a trocar os “senhores 

feudais”, a “nobreza oligárquica” com o seu conjunto de costumes pautados na vida rural - o 

trabalho, sua cultura, pela relação do homem com a produtividade da terra - por uma “nova 

burguesia urbana” com seus novos pensamentos de “paz, amor, natureza e descanso”, tudo 

isso para eles, claro. Este simulacro anêmico da revolução francesa ainda é mais prejudicial 

para as camadas mais pobres da população, porque se antes, em seis hectares de terra, era 

possível empregar ao menos quatro lavradores, agora tudo que os veranistas precisam é de um 

caseiro:

A única coisa que eles aproveitam do pessoal da serra aqui de Pacoti e de Guaramiranga, os 
nativos como eles chamam, que somos nós, é como caseiro, porque eles acham que a gente 
tem muita  confiança,  que a gente não mente,  não rouba.  Eles não trazem o pessoal  de 
Fortaleza, eles aproveitam o pessoal daqui. Jardineiro e garçom, só isso que eles querem. O 
resto é resto (Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de Pacoti, 
16 de abril de 2008).

É possível entender como a educação e a vida privilegiada que Nestor sempre teve 

cultivaram nele a imagem da honra do trabalho, do homem honesto e seguidor da lei. Isto é 

reforçado pelos benefícios que pessoas como ele, que em geral são protegidas pela lei, retiram 

da vida regrada e sem moléstias judiciais. Em um momento de desencanto com esta relação, 

não restaram muitos meios de reagir, que não recorrer a própria lei, ou a sua dignidade de 

homem  honesto,  bem  relacionado  e  trabalhador.  Ele  não  recebeu  outras  armas  para  se 

defender  da  lei  porque  justamente  nunca  precisou,  acreditou  que  sendo  um  trabalhador 

honesto, estaria sempre acomodado confortavelmente no colo da justiça. No entanto não é 

sempre que encontraremos reações tão tranqüilas quando a honra é posta em prova. Aqueles 

que sempre estiveram à margem da lei, que se beneficiaram da imagem de desajustado ou 

“fora-da-lei”, que beiraram a criminalidade por várias vezes aprenderam durante a vida que 

existem outras maneiras de lidar com as regras socialmente impostas. 
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Eu tava fazendo um curso da parte de hortaliças orgânicas, me aperfeiçoando e teve uma 
palestra que foi lá né? No próprio auditório da SEMACE. Aí tava lá os reis da cocada-preta 
né, os diretores da SEMACE, eles não sabiam que eu tava lá também. E eles botando a 
SEMACE lá em cima pra uns portugueses e uns americanos que vieram dar o encerramento 
do curso de horta orgânica, pros pequenos empreendedores né? De horta orgânica. Aí eles 
falaram parabéns e tudo, aí eu chamei o americano e o português, aí eu expliquei pra ele: oh 
se o Sr. acha que ta muito bem, pergunta aqui quem é que é agricultor que ta na palestra? 
Aí o cara disse por que você diz isso. Por que não tem nenhum. Os agricultor daqui não 
admiram a SEMACE, porque eles não treinam o pessoal é só multa, multa. Aí como é que 
eles dizem que tão bem aqui na serra? Eles tão mentindo. Aí o cara ouviu e ficou dando 
uma de polícia, disse: oh rapaz eu sou o Inácio, tu num vem pra cima de mim não que eu 
entendo disso aqui. Vocês já mexeram comigo e disse que tava fazendo um curso de horta 
orgânica. Que era pras funções minhas, como que é? Pra onde eu passo fazendo, treinando 
os caseiros, que os patrões às vezes pedem, que eles são um pouco leigo. Além de treinar 
eles pra fazer o jardim, eu ainda ensino a fazer a horta orgânica que é pros barões ter sua 
própria horta orgânica caseira. Aí eles dizendo que a SEMACE tá bem, mentira! Eles aqui 
só fazem arrecadar imposto (Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor, 
sede de Pacoti, 16 de abril de 2008).

A figura audaciosa de Inácio me chamou atenção quando eu ainda estava lendo os 

processos  de  litígios  ambientais  que  estavam  arquivados  no  escritório  da  SEMACE  em 

Pacoti. Sua denúncia continha uma forte observação: já  esperando o descaso costumeiro da 

SEMACE  quando  se  trata  de  embargar  construções  de  pessoas  poderosas84,  ele  ameaça 

procurar  a  imprensa  caso  nada  seja  feito.  Assim  eu  pularia  a  etapa  de  procurar  um 

entrevistado que quisesse falar. Este queria e eu pude ver antes da conversa começar que a 

audácia  também era  acompanhada  de um tipo  de  orgulho  diferente  do de  Nestor.  Inácio 

vangloriava-se de ser um homem de personalidade forte e isso se via também através da sua 

fala  forte  que podia ser gravada a distância,  sem os eventuais  problemas que o diminuto 

microfone de um gravador sempre causa. Sua filha era vítima também da sua força quando 

obedecia com rapidez as ríspidas ordens que lhe eram dadas para garantir meu conforto. Ela 

parou de ver TV e foi providenciar algo para comermos com tanta obediência que tornariam 

minha recusa inaceitável, até por ser Inácio um homem forte que havia dito que eu deveria 

comer.  Eu que não queria testar  sua força fiz a entrevista  em dois momentos,  o primeiro 

comendo e o segundo assistindo ele discursar enquanto tragava seus cigarros com altivez, 

sentado ao sofá como se estivesse em seu trono merecido.

 Muitas  histórias  vieram entre  essas tragadas:  ele  era  um técnico  em agropecuária 

formado a mais de vinte anos, o que de certa forma explica suas habilidades discursivas como 
84  Tratava-se da reforma da casa de um vereador que mesmo embargada continuava a ser feita, inclusive de 
madrugada para evitar a fiscalização, ou ao menos evitar que as pessoas não notassem que a fiscalização não 
estava  sendo  feita.  “Aí  como é  casa  embargada  não  era  pra  ele  mexer  nem  morar.  Ele  já  aumentou  três 
pavimentos depois. Construções pesadíssimas no berço do rio. E eu fiz a denúncia dizendo que se fosse o caso e 
eles não tomassem providências eu ia chamar a imprensa, e nem isso ligaram. E ele concluiu sua garagem lá” 
(Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de Pacoti, 16 de abril de 2008).
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também  sua  mobilidade  por  diversos  espaços  da  cidade:  ele  trabalha  inspecionando  o 

matadouro,  fazendo  jardinagem tanto  para  a  prefeitura  quanto  para  os  veranistas,  dando 

cursos de jardinagem e horta orgânica para os caseiros. Ele transitava entre os agricultores e 

também pelos espaços organizados pela SEMACE acumulando informações e prestígio de 

ambas as partes, acreditando com isto estar protegido. 

Eu dou muita assistência nas casa por aí, animal quando ta com problema eu vou, conheço 
um por um, todo mundo aqui eu conheço e venho sentindo na pele o problema com o 
pessoal aqui e vai ser mais sério ainda (Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno 
produtor, sede de Pacoti, 16 de abril de 2008).

Tudo isto reforçou seu senso de homem articulado que transita orgulhoso dos seus 

conhecimentos por vários espaços e, portanto, sabe do que está falando. Como diz o dito 

popular, quanto maior a altura maior a queda:

... eu sou técnico em agropecuária formado em Pacatuba 1982. Sou registrado no CREA. 
Faço inspeção no matadouro, sou filho de agricultor e agricultor também. Mas por causa da 
SEMACE,  eu  me afastei  da  agricultura,  num tenho mais  nem terreno.  Aí  agora  eu  to 
trabalhando só com essa parte de inspeção sanitária e com jardinagem. Por que eu sou um 
dos casos que mais sentiu, do nativo aqui da serra. Um cara que é assalariado receber uma 
multa de R$ 750.000, onde eu estava fazendo um pequeno desmatamento, num era nem 
mata nativa, pra plantar bananeira e pega multa de 750.000, é brincadeira. Aí eu parti pra 
outro ramo (Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de Pacoti, 16 
de abril de 2008).

Sua  honra  e  orgulho  foram  desafiados,  e  estas  não  eram  simplesmente  a  de  um 

trabalhador que viveu sempre segurado pela lei como Nestor. Eram de um homem que já 

trabalhou inclusive na informal atividade de expulsar moradores, ou caseiros indesejados de 

sítios dos seus patrões. Que tipo de resposta ele daria a SEMACE? Na época que trabalhou 

com o proprietário do sítio Tibagi, em uma das suas propriedades nos distrito de Santana, ele 

desmatou um trecho de capoeira – que é a vegetação em regeneração, surgida após a mata 

original  ter  sido  retirada  para  plantar  banana.  Segundo  o  mesmo,  e  o  gerente  da  época 

Aramando também confirmou,  toda a documentação para o plantio estava pronta faltando 

somente o pagamento de uma taxa de R$ 29,00. Era justamente a época em que Armando se 

afastara da gerência da APA para ingressar no IBAMA85, portanto o processo deveria esperar. 

Mas como já foi discutido no tópico anterior, o tempo da colheita é um e ele não pode esperar 

até que um novo gerente chegasse. Mesmo sabendo do risco, Inácio seguiu com o trabalho na 

plantação. Foi denunciado e multado em R$ 750.000. Depois de tentativas infrutíferas de usar 

85  Diferentemente da SEMACE, ao menos para os cargos do baixo escalão, o IBAMA realiza concurso público.
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o prestígio que havia conseguido nos trabalhos em parceria com a SEMACE para o diálogo 

compreensivo, Inácio recorreu às suas práticas de homem de personalidade forte que convive 

a margem da lei. A imagem de “doido” que lhe é atribuída e incorporada quando convém o 

autoriza a fazer o que para o pacato Nestor seria impensável: atear fogo no horto cultivado 

pela SEMACE. Perto disto, acusar a SEMACE de mentirosa em uma reunião organizada para 

ela torna-se trivial.

Enquanto  a história  de Nestor  cessa com o fim trágico  e  resignado:  ele  cumpre  a 

punição e sofre consigo e com seus próximos; para o fora-da-lei Inácio, este clímax foi só o 

início da sua nova atividade: denunciar as práticas abusivas existentes no maciço para seus 

aliados e denunciar seus inimigos. Inimigos que para um trabalhador honesto nem deveria 

representar um problema, pois a justiça daria conta deles. Entretanto para um “homem doido e 

de personalidade forte” ter inimigos também serve para botar sua força a prova:

Se coligam logo de um jeito com a sem-vergonhice, que besta é quem for se meter. Sabe 
como é que eles me chamam aqui? De doido. Inclusive com essa multa eles dizem que foi 
pro doido do Itamar então foi pouco. Não isso prejudica que eu tenho outras funções. Foi 
ruim? Foi. E o pessoal que só sabe mexer com a terra? Eu não. Eu pulei logo pra outro 
galho.  Eu  já  tava  fazendo  inspeção  no  matadouro  como  técnico  e  trabalhando  com 
jardinagem. E o cara que ficou lá no campo pra trás, judiado pela SEMACE? O que é que 
esse cara vai fazer depois? Vai pra Fortaleza, roubar matar, fazer o escambau por lá. E ele 
não vai agüentar ver a família passando fome. Por causa da SEMACE... Tudo coligado, 
eles não tem essa visão que nós temos, essa é a realidade. O sindicato dos trabalhadores 
aqui é um tal de Dimitri que é candidato a vereador. Ele num quer saber de porra nenhuma 
não ele quer saber é de voto. Um cara desse vai se bater contra a SEMACE rapaz? Num 
vai, ele acha que vai se queimar. Se ele fizesse isso que eu to fazendo, fosse na imprensa, 
um cara desse saía eleito, pelos agricultores, um tal de Dimitri, um pé de quenga véi que 
tem aqui.  Ele  como presidente  do sindicato,  se  ele  partisse  pra  cima da  imprensa,  pra 
derrubar? Não. Pra que a SEMACE, trabalhasse legal. Os seus problemas de arrecadação de 
imposto  nós  não  temos  nada  a  ver  com  isso.  Mas  que  legalizasse  os  agricultores, 
orientassem pra trabalhar na terra com o sistema orgânico, por que tem técnicas. Técnicas 
avançadíssimas, pro sujeito trabalhar numa mata dessa e produzir, sem derrubar ela, só que 
eles não querem isso, eles querem é acabar com o pequeno e botar o grande mesmo que é 
quem dá renda  pra eles.  Tem que ter  um órgão  desses,  talvez você  conheça,  que tope 
enfrentar  a  SEMACE, que é um órgão  pesado,  vocês  vão pegar  bicho na capação,  um 
problema sério. Sabe o que é bicho da capação, é quando você pega um porco pra capar aí 
ele pega bicho da capação, ele vai só se coçar e num vai resolver porra nenhuma. Por que é 
um órgão  pesado,  muito  poderoso  do  governo,  o  governo  só  quer  imposto.  Agora  se 
mostrar  a  realidade  lá  em  Fortaleza,  que  a  SEMACE  aqui  não  ta  servindo  de  porra 
nenhuma, aí se eles vierem perguntar, bata foto de alguma mansão pra ver se elas não tão 
no baixio. Bata foto pra ver se as mansões não são só na parte de mata nativa mesmo. E 
bata  foto  das  estradas  onde  esses  barões  tão  fazendo  essas  mansões,  um  verdadeiro 
desmatamento  que  ele  ta  acabando  com a  serra.  E  a  SEMACE?  Eu  assino  em baixo 
qualquer documentário que você fizer, e seria capaz até da imprensa filmar e aparecer a 
verdade. Eu to querendo que a SEMACE saia da serra? Num tô, o que eu fui multado não 
porra. Problemas deles que eles pensando que ia pegar a mim que eu era pequeno, pegaram 
foi meu patrão, aí eles saíram do mei né? Aí o que é que eu fiz, meu patrão me chamou, fui  
devolver o sítio, tive um prejuízo filho da puta, mas por causa disso eu num to não. Aí o 
que eu tô reclamando deles agora é que eles se ambientassem no sistema. Orientasse o 
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povo, evitasse a burocracia. Se você tem um terreno de 100 hectares pô, o cara não explora 
100, todos os agricultores daqui sabem disso. O agricultor daqui ele não mexe onde tem o 
olho d’água dele. Se você quiser eu faço é lhe mostrar, tudo é preservadim, esse pessoal aí 
que  ainda  tão  morando  no  sítio.  Eles  sabem  morar  com  a  terra  melhor  que  esses 
engenheiros florestal (Inácio, técnico de agropecuária que já foi pequeno produtor, sede de 
Pacoti, 16 de abril de 2008).

4. Concluindo os rascunhos: quem ama o verde bonito lhe parece

Naquela  época,  era  muito  bonito,  tudo  era  roçado,  era  plantação,  o  terreno  era  bem 
limpinho. Lá de cima podia ver Areias,  Palmácea, Pacoti, Santana, Fortaleza. Era muito 
bonito. Pena que hoje em dia o mato tomou de conta... O Ibama quer que as matas fiquem 
pros bichos da natureza, pra chuva, pras águas...  [é muito triste] antes na minha terra eu 
podia brocar, queimar, limpar e hoje não pode mais (Dona Maria, ex-proprietária, Santana, 
09/04/2005)

...a natureza num quer saber da gente não, se depender dela a gente morre de fome, a gente 
é que tem que ir lá, pegar os bichos, plantar, pegar as frutas, ela num dá nada de graça não 
(João Carlos, caseiro, Sede de Pacoti, 04/08/2007)

Como se pode perceber o senso de beleza, ou gentileza da natureza é um conceito 

extremamente arbitrário que está intimamente relacionado com a forma como a cultura de 

cada agente obtém suas necessidades materiais e simbólicas do meio onde vive. Eu quando 

menino não conseguia distinguir os “tipos de verde”. Qualquer paisagem que se diferenciasse 

do aglomerado de asfalto e casas da cidade era apreciável. Agora, depois de ter sido cunhado 

no habitus  conservacionista, fico procurando distinguir de onde vem cada verde: se vem do 

pasto,  das plantações  de banana,  manga ou tangerina,  de uma vegetação nativa;  se esta é 

clímax ou é uma vegetação em regeneração86. A beleza está na cultura de quem vê. Reaprendi 

a  achar  bonita  a  paisagem trabalhada  pelos  homens  e  mulheres  do campo após  conhecer 

Pacoti e isso já tem quase quatro anos. De lá pra cá venho tentando entender por que entre as 

ciências da natureza tentam nos ensinar o contrário, que aquilo que o homem toca apodrece.

Vimos como o sentimento de preservação do verde é um arbitrário  cultural,  assim 

como a honra do trabalho, e eles só são sentidos completamente quando mergulhados nos 

seus  contextos  de  origem.  O  ambientalismo  moderno  é  uma  das  conseqüências  da 

modernidade,  produzida  em alguns  centros  urbanos.  O que  aparece  como preservação da 

86 Para  a Biologia  da conservação  cada  tipo de vegetação  tem um valor  diferente  baseado entre  outros,  na 
diversificação de espécies, na estabilidade da comunidade biológica, no tempo de existência, na capacidade de 
evitar a erosão do solo e servir de suporte para a fauna nativa.  
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natureza para garantia das condições de vida das gerações futuras, na verdade, pode ser lido 

como parte de um projeto de concentração dos recursos naturais nas mãos de poucos. Este é o 

cenário apresentado pelos “castelos modernos”, que muito pouco trazem de semelhança com 

aqueles  medievais.  Seus  proprietários  são  os  mais  beneficiados  com  a  chegada  do 

ambientalismo  no  município  de  Pacoti  e  em  todo  Maciço  de  Baturité.  Existe  aí  uma 

dissimulada  –  mas  nem tanto  –  correlação  de  forças  entre  as  práticas  ambientalistas  que 

dificultam a vida dos trabalhadores rurais da região, e os veranistas que chegam para comprar 

as terras abandonadas. 

E como foi possível demonstrar  esta relação não interfere  só na vida material  dos 

pacotienses, mas na sua própria dignidade existencial. De trabalhadores são convertidos em 

criminosos. De “filhos da terra” passam a ser chamados de “nativos”. O orgulho de viver e 

trabalhar em uma terra tão farta e pacata vem, pouco a pouco, sendo substituída pelo medo, a 

insegurança e a tristeza das novas limitações reforçadas por essa tentativa de substituição de 

arbitrários culturais. 

O  que  se  pode  dizer  da  chegada  do  ambientalismo  não  só  no  seio  da  sociedade 

moderna  que  o  produziu,  mas  também  nas  que  sofrivelmente  o  recebem  é  que  elas 

proporcionam  mudanças.  Às  vezes  elas  são  intensas,  outras  vezes  só  aparentes.  A 

possibilidade de estudar “a chegada deste estranho” em pequenos municípios brasileiros é 

fortuita por vários motivos: o primeiro deles é por que em uma cidade pequena como Pacoti é 

possível visualizar vários fenômenos no espaço de uma praça, isto inclusive faz também com 

que a discussão em torno do fenômeno se faça de maneira dinâmica, ou seja, em pouco tempo 

ela chegará às outras praças. Outro motivo fundamental é que nestes espaços entrecortados 

por diferentes campos produtores de diferentes  habitus é possível perceber como uma nova 

forma de pensar e agir é assimilada ou rejeitada por diferentes sistemas culturais. É possível 

ver ainda como políticas que pretendem ser efetivadas nacionalmente – e até universalmente – 

deixam cair rapidamente suas máscaras humanitárias e ambientais, quando tentam atropelar 

os sistemas culturais já existentes em nome de um “progresso” que jamais é para todos.

Aí entra em cena a peculiaridade de uma Unidade de Conservação de uso sustentável 

como a APA de Baturité. O ambientalismo de resultados e seus agentes demonstram estar 

agindo de acordo com a lógica que eles deviam combater, mas que contraditoriamente, como 

vimos  neste  estudo,  os  sustenta.  Os moradores  que já  ocupavam anteriormente  o Maciço 

reagem como podem a esse novo princípio arbitrário de cultura. Alguns entram em profundo 
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desgosto e revolta ao ver as coisas mudando, principalmente porque o essencial muda para 

pior: o pobre continua sendo o principal prejudicado. Mas neste caso ele não é o único. Todos 

que se criaram na antiga ordem da produtividade rural são afetados de alguma forma pela 

nova  tendência  de  preservação  do  espaço  e  assim  temos  novamente  outras  formas  de 

responder  à  questão  ambiental,  como  aquelas  produzidas  pela  elite  local  que  está  sendo 

substituída por uma nova elite de improdutivos veranistas. 

Há  também  quem  se  beneficie  da  nova  ordem.  Assim  SEMACE,  empreiteiros  e 

veranistas  caminham  de  mãos  dadas  e  sorrisos  largos  para  coibir  –  de  formas  diretas  e 

indiretas, através de suaves cursos e palestras, ou de pesadas multas e denúncias – os antigos 

moradores do maciço a continuar usando a terra para a produção. Na verdade caminham é um 

termo  eufêmico:  eles  vêm  de  4x4,  motos,  helicópteros,  dotados  da  mais  alta  técnica  e 

tecnologia  globalizada.  Nunca vêm a pé, por mais contraditório que isto possa parecer ao 

movimento  ambientalista.  Seria  interessante  imaginar  como  seria  para  eles  abdicar  de 

transportes  poluentes  e  passar  a  se  locomover  somente  através  de  transportes  limpos. 

Inviável? Isso prejudicaria a eficiência do seu trabalho ou o relaxamento do lazer? É mais ou 

menos  isso  que  acontece  aos  pequenos  produtores  que  tentam prosseguir  trabalhando  de 

acordo com as novas prerrogativas impostas. Isso para não falar da polêmica caça que ainda é 

fracamente tolerada quando para a subsistência, mas quando pensada como forma de lazer é 

entendida  como  selvageria  e  desumanidade,  ainda  que  os  seus  praticantes  não  tenham 

qualquer outra alternativa, seja para acalentar sua extenuante jornada de trabalho, seja para 

distrair a infindável solidão de quem reside a três horas de caminhada sem iluminação do 

asfalto mais próximo.

Os veranistas, estes agentes privados do ambientalismo, também nunca se mostram 

para o público,  levando as discussões, políticas e ações sempre para o campo do privado. 

Encastelados em suas casas freqüentadas aos fins de semana e nos feriados, relacionam-se no 

máximo entre si e com algum caseiro a quem designam “nativo”, e já que não é um igual, 

podem  submetê-lo  a  qualquer  regime  de  trabalho  e  dispensá-lo  a  qualquer  momento, 

impedindo o diálogo com qualquer  outro  morador  que  não possa circular  em seu espaço 

privado. 

Com  tantos  agentes,  em  variados  campos,  interiorizando  um  novo  sistema  de 

pensamento e ação, ou mesmo o rejeitando por que ele não está de acordo com suas estruturas 

pré-existentes, o número de fenômenos observáveis se torna infinitesimalmente grande para 
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caber em uma dissertação,  fortalecendo a idéia de rascunho no qual sempre algo pode ser 

adicionado,  ou  alterado,  mas  que  não  perde  seu  valor  como  imagem  inicial,  fruto  da 

inspiração fulminante acerca de um objeto ou evento. Seria então contraditório concluir este 

rascunho de outra forma que não seja: muito mais existe escondido naquele verde de Pacoti. 
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