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Resumo: 

 

Pensar a opinião pública como noção central para a democracia requer fundamentalmente 

analisar as condições de sua emergência. Neste sentido, em contextos democráticos, os espaços de 

participação e deliberação sugerem novas formas tanto de formação da opinião quanto das 

possibilidades desta ser efetivada em decisões políticas. Não obstante, esses espaços implicam em 

novas formas de relação entre Estado e sociedade civil, nas quais, o problema da manutenção da 

“autonomia” desta última esfera impõe-se como questão fundamental para compreender a 

emergência da opinião pública. Neste sentido, o trabalho pretende analisar as condições de 

autonomia da sociedade civil em relação ao Estado entendendo que a autonomia é necessária para 

formação da opinião pública. O argumento central é de que a aproximação das organizações da 

sociedade civil ao Estado não implica em perda de autonomia em que pese o entendimento mais 

amplo da esfera sociedade civil. Entretanto, defendemos que a única autonomia possível é relativa, 

ou fracionada: quando um aspecto da sociedade civil se alia ao Estado outro aspecto se contrapõe e 

cria um novo ponto de tensão. Do ponto de vista empírico esta análise fundamenta-se no estudo da 

participação de organizações ambientalistas da sociedade civil brasileira durante o primeiro governo 

Lula, no Ministério de Marina Silva, tradicional aliada dos setores civis ambientalistas. Das 

principais conclusões permitidas a partir deste estudo, ressaltamos a reflexão de que quanto mais 

plurais os espaços de participação, garantindo, várias formas de representação, militância, oposição, 

parcerias, etc. maior a capacidade do campo mais amplo do ambientalismo manter-se autônomo em 

relação ao Estado.   

 

1. Introdução 

 

Nas últimas décadas, sobretudo desde a década de 1990, o Brasil vem experimentando 

várias experiências de participação extra-eleitoral. Ligados a distintos projetos, de alargamento da 

democracia, ou do neoliberalismo (DAGNINO 2004), e analisados, de forma contundente e crítica à 

luz das teorias da democracia participativa e deliberativa, essas experiências têm sido associadas às 

formas institucionais tradicionais para produzir políticas públicas e decisões políticas em geral. 

Estes espaços de diálogo e decisão aproximam sociedade civil e Estado, trazendo novos desafios 
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para pensar os limites entre as duas esferas e, sobretudo, levantam a problemática da autonomia da 

sociedade civil frente ao Estado.  

Por outro lado, do ponto de vista teórico, diversos autores têm buscado analisar em que 

condições - após a superação do marco inicial de retomada do conceito que tratava da sociedade 

civil versus o Estado (COHEN & ARATO, 2000), é possível pensar conceitualmente uma 

sociedade civil atuante, crítica, que participe de processos decisórios de governos e, ainda assim, 

permaneça autônoma. Do ponto de vista do alargamento da democracia é de grande importância 

que a sociedade civil não acabe tutelada pelo Estado. Neste sentido, o artigo propõe analisar os 

dilemas enfrentados pelos atores da sociedade civil no que diz respeito à autonomia frente ao 

Estado a partir do exame das interconexões entre as duas esferas, tendo em vista espaços de 

participação no campo ambiental no governo Lula. Nossa hipótese é de que apesar da proximidade 

entre atores da sociedade civil e do Estado gerar certa dificuldade de as organizações constituírem 

uma oposição; isto não significa, necessariamente, a perda de autonomia da sociedade civil.  

A argumentação articula a proposta pluralista de Keane (2001) segundo a qual a própria 

heterogeneidade da sociedade civil em contextos democráticos, garante que ela não seja totalmente 

dominada pelo Estado, mantendo sempre algum ponto de resistência que permite a autonomia. 

Neste sentido propomos a ideia de uma autonomia relativa, e que esta, por sua vez, necessita de 

uma pluralidade institucional permitindo a existência de pontos de relativo antagonismo. A 

existência de espaços diversos de representação da sociedade civil e de relação desta com o Estado, 

legitimados por lógicas específicas diferentes – conforme proposto por Avritzer (2007), pode 

garantir esta dinâmica de controle mútuo dentro do próprio campo da sociedade civil. 

Esta análise se vale de uma pesquisa de método qualitativo que procurou identificar as 

formas de participação da sociedade civil na política ambiental, tomando como período referencial 

o primeiro mandato do governo Lula. Foram realizadas entrevistas com atores do governo e de 

organizações ambientalistas.  

Iniciamos o artigo propondo a perspectiva de um pluralismo pragmático de Keane e, em 

seguida, analisamos algumas das principais experiências de participação na área ambiental no 

governo Lula: I e II Conferências Nacionais de Meio Ambiente; Conselho Nacional de Meio 

Ambiente; e a participação não institucionalizada. O aspecto da autonomia é problematizado a partir 

de Chandhoke (2003) e Young (2000) que apontam para as dificuldades em assegurar os limites 

entre sociedade civil e Estado em contextos empíricos específicos. Finalmente, tratamos dos 

dilemas da autonomia da sociedade civil no contexto estudado, propondo –, com referência ao 
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argumento de Avritzer (2007) acerca da forma diferencial de legitimidade na representação da 

sociedade civil em espaços de participação, que é, justamente, a possibilidade de que a pluralidade 

da sociedade civil encontre também uma pluralidade de espaços de participação e de mecanismos 

de representação diversos, que garante a autonomia relativa desta esfera em relação ao Estado. 

 

2. Sociedade civil: heterogeneidade e autonomia 

Desde a retomada do conceito de sociedade civil no século XX, um dos principais avanços 

das teorias da democracia têm sido articular o conceito de sociedade civil como algo não 

substitutivo e não oposicional ao Estado. Abandona-se assim a articulação do conceito de sociedade 

civil como algo que elimina ou substitui o Estado. Contudo, a possibilidade de participar de espaços 

de debate e de processos de tomada de decisão, além das experiências de gestão compartilhadas 

com o Estado – tudo isso – trouxe como desafio à sociedade civil a capacidade de manter-se 

autônoma e crítica ao Estado. Assim, uma importante questão para esses atores é: como participar e 

influenciar na construção de políticas sem com isso perder a capacidade de crítica e de oposição aos 

aspectos considerados negativos ou ruins nas práticas políticas conjunturais. Neste sentido, o 

argumento construído aqui toma como fundamento a afirmação da heterogeneidade do campo da 

sociedade civil como condição para sua autonomia em relação ao Estado. 

O instigante trabalho A Sociedade Civil, de John Keane (2001), traz uma ampla referência e 

uma análise do conceito de sociedade civil e de suas implicações para o aprofundamento da 

democracia. O autor toma a expressão como uma categoria ideal-típica no sentido weberiano e 

propõe, primeiro uma necessária volta às condições empíricas deste conceito no mundo 

contemporâneo; depois articula uma defesa do pluralismo radical da sociedade civil como base, 

tanto, para a revogação dos limites rígidos entre as esferas do Estado, mercado e sociedade civil, 

quanto, como condição para a própria democracia. É a partir desta argumentação elaborada por 

Keane que sustentamos a noção de autonomia relativa como possibilidade de pensar a sociedade 

civil influente e autônoma em relação ao Estado.    

 

Segundo o autor a noção de sociedade civil é hoje mais utilizada do que em qualquer outro 

momento histórico, tanto por seus atores (organizações), quanto por seus analistas. Isso se percebe 

para além do continente europeu. O autor comenta trabalhos realizados no Japão, na América Latina 

e em países islâmicos que passam a adotar, com certas modificações, o conceito, que originalmente 

seria uma categoria ocidental e fundamentalmente européia. Keane (2001, p. 46) aponta um aspecto 
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positivo e outro negativo para a expansão mundial da “linguagem da sociedade civil”. No sentido 

positivo está o crescimento expressivo das “organizações cívicas não-governamentais que operam 

a nível internacional; enquanto, em 1900, havia apenas cem organismos destes, há hoje
1
 mais de 

10.000, e calcula-se que o seu número continue a aumentar rapidamente” (KEANE, 2001, p. 46). 

O sentido negativo diz respeito àquilo que o autor chama de “Mito da Harmonia Coletiva”, ou seja, 

uma ideia de que seria possível a existência de um mundo no qual as relações de poder fossem 

extintas em nome de uma paz e uma harmonia totais, sem conflitos, sem disputas, sem política e 

com a ideia de se chegar à Verdade; da mesma forma, acredita-se, a partir dessa ideia, que as 

instituições de Estado seriam substituídas inteiramente pela atuação direta comunitária da sociedade 

civil. 

A ausência de uma clareza quanto aos usos do conceito precisa, aos poucos, dar espaço para 

densas interpretações que deixem clara sua proposta teórica e sua experiência empírica. Nesse 

sentido, o autor sugere extrapolar os caminhos normativos comumente ligados a uma ideia de 

superioridade ética da sociedade civil em relação ao Estado, mas também expandir os viéses 

pragmáticos das organizações. Dessa forma, sugere que adotemos uma dimensão explicativa que, 

por meio de análises teóricas e investigações empíricas, mostre-nos o que é, de fato, a sociedade 

civil. Keane (2001, p. 50) diz acerca da sociedade civil: “a expressão é sobretudo utilizada com fins 

observacionais: isto é, para descrever essa realidade, ou criticar as suas descrições correntes, a 

fim de melhor clarificar aquilo que, de outro modo, é uma realidade potencialmente desorientadora 

e geradora de confusão”. 

Neste mesmo sentido, Pogrebinschi (2010), argumenta, que as discussões teóricas de 

modelos de democracia participativa e deliberativa afastaram-se muito das experiências e contextos 

reais para sobrevalorizar modelos abstratos aos quais deveríamos encaixar nossas ações. Ao 

carregarem-se de normatividade esses modelos deixaram de levar em conta aspectos empíricos 

importantes para entender e analisar a democracia nas sociedades contemporâneas. A autora advoga 

uma noção de democracia pragmática de caráter normativo, entretanto, aberta às revisões e 

modificações dos contextos empíricos.         

 

De forma semelhante, Keane critica aqueles para os quais a sociedade civil é um bem dado 

e, ao contrário, recupera o caráter histórico hegeliano para concebê-la. Para Hegel, sem uma 

essencialidade, a sociedade civil fundamentalmente é temporal. Assim, ela é resultado dos 

                                                 
1
 Consultamos a edição portuguesa, contudo a edição original é de 1998. 



 6 

processos histórico-sociais, fruto do mundo moderno. Ocorre que, seguindo-se essa linha 

argumentativa, percebe-se que a sociedade civil não é sempre harmônica e nem sempre cria 

condições de pacificação social. Ao contrário, a leitura hegeliana feita por Keane (2001) percebe 

uma sociedade civil que tende à destruição. Sua fragmentação é desordenada e arbitrária; “isto 

significa não só que a sociedade civil não pode ultrapassar as suas particularidades, mas também 

que tende a paralisar e minar o seu próprio pluralismo. Como afirma Hegel, o exuberante 

desenvolvimento de uma parte da sociedade civil pode impedir ou oprimir as suas outras partes 

[...]” (KEANE, 2001, p. 64). A partir dessa ideia de Hegel, Keane (2001) estabelece um debate 

acerca da questão: por que então consideramos que uma sociedade civil ativa e fortalecida é 

desejável e necessária para a democracia?                                  

Considerando essa indagação e sem perder de vista seu interlocutor nesse debate, Keane 

(2001) argumenta que, em todas as sociedades civis que existiram e vão existir, as diferentes formas 

de pensamento e de atores se articulam como contratendências que não permitem qualquer fixação 

de sentido. Assim, já que nada está garantido na sociedade civil, nenhum significado que ela 

contenha pode ser imutável ou único; ela também não pode ser dominada totalmente por nenhuma 

ideia de injustiça ou desigualdade ou que mine a liberdade. Sempre haverá uma contraposição. De 

tal modo, o que o autor propõe é que devemos ponderar as teorizações acerca da sociedade civil 

com a característica autorreflexão das sociedades civis que nós mesmos conhecemos na realidade. 

O autor conclui que a sociedade civil nunca é determinada por uma natureza; ela só pode ser 

explicada e analisada nas conjunturas e realidades onde ela existe. 

Esta perspectiva é semelhante àquela proposta de análise acerca dos novos movimentos 

sociais feita pelos teóricos pós-estruturalistas da democracia radical. Mouffe e Laclau (1987) já 

alertaram sobre os perigos totalizantes que a fixação de qualquer identidade pode causar à 

democracia. O potencial democrático dos novos movimentos sociais estaria justamente na 

possibilidade de permanente articulação, deslocamento de significados e contestação. É neste 

mesmo sentido de um pluralismo não essencialista que estamos pensando uma noção de sociedade 

civil que permita rearticulações capazes de gerar autonomia.                                              

Neste sentido, propomos que a análise de uma sociedade civil autônoma precisa estar 

inscrita nos contextos nos quais tais experiências emergem; e isto, requer um exame dos jogos e 

relações que se colocam entre os atores envolvidos. A idéia de autonomia relativa significa que 

enquanto entre um grupo (A) da sociedade civil a autonomia pode fazer sentido, outro grupo (B) 

pode estar atrelado ou implicado com o Estado. Esta proposta pode ser também pensada a partir dos 
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“jogos de oposição” formulados por Wittgenstein (1999). Aqui, é justamente por uma determinada 

organização da sociedade civil estar vinculada ao Estado que outra consegue emergir e estabelecer 

uma relação de oposição. Ou seja, a própria posição autônoma do grupo A pode estar ocorrendo 

justamente pela posição de implicação que o grupo B mantém com o Estado num determinado 

contexto. 

Estes “jogos de oposições” são contundentes no campo do ambientalismo, e provocados 

pela complexificação institucional que permite novas formas de legitimação da participação e 

representação na política brasileira. Neste sentido, não há nada oculto, escondido, essencial à 

posição dos atores da sociedade civil. Só faz sentido pensar em autonomia se pensarmos nas 

posições relativas que os mesmos ocupam dentro da própria perspectiva da sociedade civil e na sua 

relação com o Estado. Mas a proposta aberta por Wittgenstein sugere, mais radicalmente, que 

mesmo essas relativas posições só se estabelecem parcialmente e temporariamente. Só tomam 

sentido se pensadas tendo em vista o constructo ao qual estão engendradas. Assim, a única 

possibilidade de entendermos os mecanismos de autonomia da sociedade civil nas complexas 

sociedades contemporâneas é a partir de uma análise pragmática que amplie os entendimentos 

acerca da participação, tendo em vista suas instituições e atores, mecanismos de legitimação e de 

efetividade nos processos decisórios. Além disso, é preciso repensar a própria posição do Estado 

que, além de estar longe da neutralidade, também não é necessariamente homogêneo. Nas 

complexas sociedades contemporâneas é extremamente equivocado resumir o Estado a uma única 

força, ou significado. Como nos ensina o estudo do ambientalismo, no próprio Estado 

encontraremos diversas posições: várias concepções acerca da política ambiental que “lutam” por 

fixação de significados, mas unem-se quando entram em disputa outras forças econômicas.   

 

3. Os espaços de participação na política ambiental e novas formas de representação: 

garantindo o pluralismo 

 

Na expectativa de analisar a efetividade da participação política das organizações 

ambientalistas no governo, buscamos, a partir da escuta das próprias organizações, encontrar as 

formas através das quais, estas entendem participar e influenciar na política ambiental no governo 

Lula.  Os espaços e formas de influência foram, sobretudo, as Conferências Nacionais de Meio 

Ambiente, o CONAMA e a atuação direta a partir da ocupação de quadros do MMA (Ministério do 

Meio Ambiente).  
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A despeito da efetividade da participação, é pungente que esta ocorre, mas se encerra no 

MMA tendo do ponto de vista mais abrangente da política nacional, um peso menor. Contudo, 

nossa intenção aqui, é entender a formação desses espaços e buscar avaliar se os mesmo garantem a 

possibilidade de uma autonomia relativa para as organizações da sociedade civil, mesmo quando 

existem fortes laços e projetos que vislumbram um estreitamento na relação com o Estado. Segue-

se, portanto, um exame da composição destes espaços pela lógica da representação da sociedade 

civil, da forma como neste fica estabelecida a relação com setores do governo e, as implicações 

desta relação para a dinâmica da própria esfera da sociedade civil.    

 

3.1.  I e I Conferências Nacionais de Meio Ambiente 

A I CNMA (2003) foi tomada por seus idealizadores como uma iniciativa que alargaria o 

debate sobre meio ambiente para a sociedade como um todo e traria legitimidade às ações do MMA 

junto à sociedade. Entretanto, o cenário no qual a CNMA surge não é um cenário desarticulado, 

tampouco carente de organização e mesmo organizações. Ao contrário, é notório que a temática do 

meio ambiente tem seu surgimento justamente na sociedade civil. 

Dos objetivos programáticos das duas, chama a atenção, na I CNMA, a intenção clara de 

fomentar a participação, mas destacamos a ideia de educar, pois significa o reconhecimento de um 

público não-especializado nessa participação. Na II CNMA (2006), está mais explícita a expectativa 

de formulação de políticas públicas e, também, a ideia de fortalecer a CNMA como o espaço para 

essa participação e para a tomada de decisão política. Isso denota tanto a intenção de estabelecer 

essa participação quanto o reconhecimento da CNMA como o espaço destinado a isso.  

Entretanto, muitas críticas são feitas em relação à capacidade do MMA de implementar as 

deliberações decorrentes das CNMA. Mas, apesar das diferenças de entendimento acerca do 

cumprimento ou não das deliberações, as Conferências, em várias áreas (saúde, igualdade racial, 

mulheres etc.), têm sido apontadas como um espaço público de representação de interesses de 

grupos (PINTO, 2006). Embora cada área temática carregue um conjunto de características 

específicas, é interessante notar que na área da saúde, por exemplo, essas Conferências tenham 

ganhado interpretações positivas quanto à participação nos processos de decisão que envolvem 

políticas públicas (CORTES, 2002). 

Cortes (2002) aponta que a existência desses fóruns – como ela entende que sejam os 

conselhos e as conferências – resulta de uma combinação de fatores: “os fóruns não existiriam não 

fosse a estrutura institucional que os criou e somente haverá participação se houver organização da 
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sociedade civil” (CORTES, 2002, p. 39). Outro fator importante apontado pela autora na análise das 

Conferências e dos conselhos na área da saúde diz respeito à influência dos padrões de organização 

dos movimentos e das associações na constituição da participação nesses espaços. 

Nas Conferências de Meio Ambiente, é justamente em relação a esse fator, ou seja, à 

constituição intrínseca à sociedade civil na ocupação desse espaço de deliberação, que parecem ter 

ocorrido as maiores controvérsias e problemáticas. O movimento ambientalista, pela própria 

característica das suas causas, não é um movimento de bases sociais claras. Existem alguns grupos 

identificados à causa ambiental mais por decorrência de condições conjunturais, sociais ou 

culturais. É o caso dos atingidos por barragens, dos indígenas, dos quilombolas etc. No conjunto 

daquilo que chamamos de ambientalistas existem, também, organizações que historicamente se 

formaram em torno das questões estritamente ligadas ao meio ambiente, desmatamento, poluição, 

aquecimento global, etc. As ações desse último grupo foram muito marcadas por iniciativa de 

pessoas das áreas de estudo e trabalho relacionadas ao meio natural, constituindo uma “expertise” 

na área ou militantes engajados em uma visão de mundo diferenciada que conecta a preocupação 

ambiental com uma noção mais ampla vinculada a luta por direitos e por um modo de 

desenvolvimento alternativo (como a agroecologia, por exemplo). 

Ocorre que a Conferência é, por excelência, um espaço para as bases populares. É 

estruturada a partir dos municípios, passando pelos estados e chegando, por último, ao nível 

nacional. A representação é feita por delegados escolhidos desde a instância municipal por meio de 

votação. Os delegados são eleitos preenchendo o seguinte requisito: o respeito à proporção de 30% 

de participantes do setor empresarial, 20% do setor governamental, 5% de povos indígenas, 5% de 

comunidades tradicionais e 40% da sociedade civil. Cada setor deve  respeitar a cota de 30% de 

gênero e o critério populacional disposto no regulamento (CNMA II RESULTADOS DA 

PESQUISA. 2005). Além dos delegados que são eleitos, todos os membros de conselhos da área 

ambiental são automaticamente delegados. Podem candidatar-se a delegados quaisquer pessoas, 

independentemente da sua atuação em organizações ou não. 

Na primeira Conferência participaram ao total, contando com as etapas municipais e 

estaduais, cerca de 65 mil pessoas. Na etapa nacional participaram 912 delegados eleitos e mais 165 

delegados conselheiros do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e do CNRH 

(Conselho Nacional de Recursos Hídricos) (CNMA I TESE FINAL, 2003). Alguns dados obtidos 
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por meio de uma pesquisa realizada pelo MMA durante a II CNMA
2
 são pertinentes para este 

trabalho: participaram da segunda CNMA 1.337 delegados, sendo entrevistados na pesquisa 1.144 

delegados. A distribuição da representação segundo os setores de atuação desses delegados foi: 50% 

sociedade civil (aqui entram ONGs e movimentos sociais), 21% empresarial e 29% governamental. 

Mas, ao ser considerada a área de atuação dos delegados, independentemente da área à qual a sua 

representação está vinculada (sociedade civil, governo ou empresariado), os percentuais mudam: 

23,7% atuam na sociedade civil, 13,6% atuam no setor empresarial e 32,5% dizem atuar no setor 

governamental. Dessa forma, percebemos que, mesmo representando setores da sociedade civil, 

alguns delegados entrevistados na pesquisa atuam no setor governamental. No gráfico a seguir 

observamos que, dentro do segmento sociedade civil, 28% dos delegados atuam em ONGs, 21,2% 

em movimentos sociais e 10,1% em movimento sindical (II CNMA RESULTADO DA PESQUISA 

COM OS DELEGADOS, 2005, p. 21): 

 

Conforme a pesquisa, a maioria dos entrevistados, 85%, já participou de alguma instância 

colegiada, e 60% dos entrevistados participaram de conselhos de meio ambiente, sejam municipais, 

estaduais ou nacionais (conforme a distribuição apresentada no gráfico seguinte). Somente 24% dos 

delegados participaram da I CNMA, e 43,7% dos delegados trabalham com a questão ambiental há 

mais de 10 anos. Interessante notar que, em relação à opinião dos delegados entrevistados acerca 

dos maiores acertos da política ambiental, ficam em primeiro e segundo lugares, respectivamente, a 

participação popular/social nas políticas públicas, com 20,8%, e a Conferência Nacional de Meio 

                                                 
2
 Os dados apresentados se referem à pesquisa sobre o perfil dos participantes da CNMA II realizada por agência 

contratada pelo MMA  disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_cnma/_arquivos/116_20112008052721.pdf. 
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Ambiente, com 18,1% (CNMA II RESULTADO DA PESQUISA COM OS DELEGADOS, 2005, 

p. 22). 

Percebemos que a representação na Conferência está amparada, sobretudo, na atuação local 

dos delegados. Portanto, é de fundamental relevância, na escolha da representação que será feita nas 

conferências, a inserção dos delegados na rede de relações estabelecidas no nível local, tornando-se, 

em muitos casos, inviável que organizações de atuação nacional ou mesmo estadual tenham sucesso 

em conquistar representação nas Conferências. Assim, aquelas organizações que têm, ao longo dos 

anos, conquistado um acúmulo de conhecimento e atuação junto à área ambiental no Brasil, 

inclusive atuando junto ao MMA, acabaram não participando dessa instância de formulação 

programática das políticas públicas do Ministério. Das organizações entrevistadas neste trabalho, 

somente uma ONG (ISA – Instituto Sócio-Ambiental) tinha uma participação como delegada. O 

FBOMS atua na organização das CNMA. Mas, de qualquer forma, a participação da ONG como 

delegada era decorrência da vaga ocupada em conselhos, fundamentalmente o CONAMA. 

Nas entrevistas, além da questão do tipo de participação que está implicada na Conferência, 

notamos a ideia de que os delegados participantes estariam menos informados do que os atores 

tradicionais das organizações que atuam na área, justamente porque as representações são 

estabelecidas por outros critérios que não os critérios de atuação ambiental ou de seus históricos 

institucionais. Dessa forma, as dificuldades apontadas se referem mais à diversidade do grupo 

formado pelos representantes da sociedade civil propriamente dita. Retomando os percentuais 

citados anteriormente, referentes à pesquisa mencionada, notamos um alto índice de participação de 

sindicatos e movimentos sociais; somados, esses dois setores correspondem a 31,3% da 

participação, contra 28% de ONGs. No trecho abaixo a entrevistada explica como a limitação da 

Conferência esteve ligada ao tipo de participação que ocorreu: 

Então, por um lado é um potencial enorme de trazer cidadãos comuns ou militantes de 

outros movimentos sociais que não estão relacionados à questão, para uma questão 

ambiental. O que é extremamente positivo. Por outro lado, corre o risco de ter na discussão 

da Conferência Nacional, que é onde se delibera, teoricamente, as orientações para a 

política nacional, pessoas que não têm muita informação sobre o que já existe da política 

ambiental. Então, você vai ter muitos militantes de sindicatos, de centrais sindicais, de 

outros movimentos sociais – movimento por moradia, movimento sem terra, movimento 

da agricultura –, mas que não estão relacionados à área ambiental. Então o que aconteceu 

na primeira Conferência? Por que o MMA teve tanta facilidade logo na primeira 

Conferência Nacional de dizer que mais de 60% das recomendações foram cumpridas? 

Porque havia recomendações tais como: “O MMA tem que instituir um programa nacional 

de educação ambiental”. Já existe! (Adriana Ramos – Diretora do ISA – Instituto Sócio-

Ambiental. Entrevista concedida em julho de 2007, pessoalmente, em Brasília. Possui 

registro sonoro e transcrição). 
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Dessa forma, a carência de informações especializadas dos delegados da sociedade civil 

sobre os assuntos que circundam o meio ambiente e a política ambiental, propriamente dita, gerou 

tensões quando as discussões nacionais foram estabelecidas. Contudo, as CNMA impõem a criação 

de um consenso manifesto nas resoluções da CNMA. Os principais problemas, na visão das ONGs, 

estão justamente na fragilidade das resoluções que demonstraram o desconhecimento daqueles que 

as criaram em relação às leis e políticas já existentes para o meio ambiente. Outro problema, ainda, 

refere-se ao desconhecimento em relação à competência dos diferentes setores do governo, ou seja, 

em relação a resoluções que dizem respeito à atuação de outro ministério ou setor do governo e que 

não podem ser implementadas pelo MMA.  

Outra ideia explícita nas entrevistas é de que o MMA só pode se considerar vitorioso ao 

cumprir algumas das demandas da Conferência porque estas eram, na verdade, demandas já 

superadas, resoluções que já existiam. Dessa forma, a avaliação feita considera a conferência mais 

como um potencial espaço deliberativo para o futuro do que como uma concretização de processo 

deliberativo democrático com efetividade na construção de políticas. Mas, vale reparar que essa 

dificuldade de efetivar o poder de influência na política ambiental é relacionada às ausências das 

organizações especializadas no tema na CNMA. Contudo, como nos adverte Chandhoke (2003) o 

terreno da sociedade civil não está liberto de relações de poder que estabelecem discursos 

dominantes. Ela argumenta que a sociedade civil, na medida em que está estabelecida como o 

domínio das práticas ideológicas, culturais, linguísticas, entre outras, reproduz as equações de poder 

da formação social. Assim, quando práticas marginalizadas procuram entrar no domínio da 

sociedade civil, elas precisam romper barreiras para simplesmente registrar suas presenças e 

necessidades nessa esfera. Neste sentido, devemos ressaltar que as ONGs não são os únicos atores 

legítimos na defesa do meio ambiente; mesmo que talvez estas possuam as condições e informações 

mais atualizadas acerca da política ambiental, não se pode desqualificar ou deslegitimar a 

participação daqueles que possuem apenas a perspectiva do leigo ou do saber não-técnico. 

Neste sentido, um amplo debate tem sido travado nos estudos acerca da justiça ambiental, 

sobretudo no campo da antropologia. Esses estudos indicam que em muitas situações de conflitos 

ambientais as associações civis têm sido tomadas como soluções naturalizadas para gestão de 

recursos, representação de interesses da sociedade civil, etc. (LOBÃO, 2006). Todavia, em muitos 

desses casos a atuação dessas associações ocorre em circunstâncias e contextos que envolvem muito 

mais do que simples questões “técnicas” ambientais, mas sim, envolvem grupos específicos locais 

(populações tradicionais que muitas vezes não vêem na forma de associações um modelo desejável 
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de organização); saberes não científicos e perspectivas de mundo divergentes. Esses aspectos são de 

extrema importância para termos em mente que, quando tratamos de ambientalismo não estamos 

tratando apenas de questões “técnicas” referentes ao meio ambiente, mas da própria relação do ser 

humano como um sujeito que interage com o seu meio
3
. Assim, obviamente, questões ambientais 

carregam uma complexidade enorme de significados e não podem ser tratadas como simples 

representações às quais se resumem ou circunscrevem às associações civis.  

Além disso, Segundo Lüchmann (2007), as problemáticas que envolvem a participação 

política na sociedade brasileira passam também pela problematização da atuação das ONGs que 

reivindicam e ocupam um grande espaço de representação da sociedade civil nos espaços existentes. 

Fica bem clara essa ideia nas CNMA, onde as ONGs, que se tornaram grandes especialistas do tema 

ambiental no Brasil e no mundo, não reconhecem na conferência um espaço de participação efetiva, 

ou porque não participam dela, ou porque não acreditam nos procedimentos ou na execução das 

deliberações por parte do governo. Entretanto, como a autora nos adverte a legitimidade da 

representação dessas organizações também pode ser questionada.  

Sobre as problemáticas que envolvem a representação no campo da sociedade civil, Avritzer 

(2007) também contribui para analisar as formas de representação da política contemporânea que 

extravasam os mecanismos eleitorais. Neste sentido, o autor argumenta que existem outras formas 

de legitimação da representação política que são diferentes da lógica eleitoral. Segundo ele, a 

representação neste campo pode estar legitimada a partir de uma especialização temática e da 

experiência, acumuladas com o tema em questão. Segundo Avritzer, “organizações criadas por 

atores da sociedade civil e que lidam por muito tempo com um problema na área de políticas 

sociais tendem a assumir a função de representantes da sociedade civil em conselhos ou outros 

organismos encarregados das políticas públicas.” (AVRITZER, 2007, p.457). Percebemos, 

contudo, que o aspecto da representação constitui um foco de tensão e controvérsias no campo 

ambiental no que se refere aos participantes das Conferências. 

Mas, nas entrevistas com o MMA percebemos que o objetivo do governo não era realmente 

alcançar a participação das ONGs com a Conferência. Até porque estas já participam de outros 

canais, seja em conselhos ou por meio de influência direta dos seus quadros no Ministério. 

Entretanto, ainda, no trecho grifado percebe-se uma ideia muito clara de que a Conferência não é 

                                                 
3
 Importante esclarecer que esta pesquisa tomou como recorte inicial as organizações que fazem parte de um discurso 

político ambiental. Ou seja, que dimensionam sua luta para a esfera pública de decisão e não se limitam ao 

ambientalismo técnico ligado à consultoria. Para aprofundar o tema acerca da justiça ambiental ver: (ACSELRAD, 

2010). 
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um espaço da sociedade civil, é um espaço do Estado. Além disso, é explícito que se trata de um 

momento de sugerir ao governo, o que é diferente de deliberar e decidir sobre as políticas 

ambientais. Ou seja, é muito mais a manifestação de um Estado convidando setores sociais a 

conhecer a área ambiental e sugerir propostas. O trecho abaixo é esclarecedor neste sentido: 

A Conferência resolveu um problema histórico para o setor ambiental no Brasil que é o 

seguinte: o setor ambiental é um setor sem lastro social. Era, historicamente um setor sem 

lastro social. Ele é assim, o governo e um movimento de vanguarda que não tem um nível 

de representação de massa. Porque as ONGs ambientalistas são organizações de vanguarda 

que não têm base de massa atrás. O processo como foi o da conferência ele qualifica 

muito, amplia muito o número de atores capacitados para entrar nesse mundo. A 

conferência é um processo de Estado. De ampliação de um conceito de Estado. Uma 

estratégia de Estado ampliado. Em que você apresenta um conjunto de sugestões do 

governo, que é o texto base. Põe todos os atores na mesa e discute junto com o governo e 

submete ao processo de deliberação (Cláudio Langone – Secretário Executivo do MMA 

2003-2007. Entrevista concedida em julho de 2007, pessoalmente, em Brasília. Possui 

registro sonoro e transcrição). 

 

O conteúdo explícito na entrevista sugere um movimento que é muito mais do próprio 

Estado do que propriamente da sociedade civil. Além disso, sugerir é bastante diferente de 

pressionar, ou deliberar. O problema aqui é que se a Conferência é um processo de Estado, como 

propõe o entrevistado, tornam-se grandes as chances de que as organizações civis ao participarem 

como convidadas percam sua capacidade de crítica e autonomia e passem como aponta Chandhoke 

a existir somente com os contornos permitidos pelo Estado. Entretanto, é necessário ponderar que se 

nas Conferências o MMA se coloca com uma vinculação forte em relação ao grupo “sociedade 

civil”, por outro lado distancia-se das ONGs tradicionais do setor por viabilizar uma representação 

tipo eleitoral que demanda bases locais, as quais, essas organizações não possuem.  

Dessa forma, se por um lado a CNMA viria para ampliar um público e, mudar os padrões de 

formação e participação dos grupos sociais tradicionalmente ligados ao tema ambiental criando um 

novo público, por outro lado, ao ser convocada e organizada pelo Estado poderia ter sua autonomia 

em cheque. A estratégia do MMA, contudo, é de alargar esse público formado-o não somente por 

especialistas da área e pessoas com uma vivência acumulada de experiências no movimento 

ambientalista, mas também por pessoas comuns que ingressariam a partir das conferências nos 

debates que cercam a política ambiental. Nesse sentido, pode ser pensada como uma estratégia de 

criar uma base que traga ao MMA respaldo social para além das ONGs e o fortaleça 

consequentemente dentro do próprio governo abrindo, assim, as possibilidades de concretização das 

demandas ambientais inscritas na sociedade civil. 

Não obstante, é possível refletir alguns aspectos elaborados por Chandhoke (2003) sobre as 

formas de existência da sociedade civil. Um aspecto diz respeito à própria construção da categoria 
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sociedade civil ou mesmo à ideia de pertencimento a esta. Ou seja, a autora nos avisa que ser 

reconhecido ou participar da própria sociedade civil não é uma tarefa natural e nem está longe de 

conflitos, a sociedade civil é um campo de lutas pelo próprio estabelecimento de identidades. Da 

mesma forma percebemos aqui que a formação do conjunto “sociedade civil no campo ambiental” 

no caso das Conferências ocorre permeado por uma série de dúvidas, acusações e desconfianças em 

relação a quem terá a legitimidade de participar como representante da sociedade civil para a 

matéria do meio ambiente.  

Entretanto, a Conferência é somente um dos canais que a sociedade civil conta para 

participar da construção da política ambiental.  

 

3.2. CONAMA 

Em depoimentos das ONGs notamos que os entrevistados, ao mesmo tempo em que 

manifestam seu agrado pelo conselho, também desconfiam do seu poder em influenciar as políticas 

públicas perante o governo como um todo. De qualquer forma, num primeiro momento queremos é 

mostrar o valor designado pelos representantes das ONGs ao CONAMA e a importância que eles 

atribuem à participação em suas instâncias. Tatagiba (2005) salienta que é fundamental 

pesquisarmos acerca da importância conferida pelas organizações da sociedade civil aos conselhos 

como forma de concretizar demandas ou influenciar a política: “Ou seja, seria importante analisar 

até que ponto organizações capazes de mobilizar redes de apoio político no poder Legislativo, no 

poder Executivo e/ou nos partidos, estariam dispostas a investir suas „fichas‟ em canais públicos de 

deliberação, como forma de realização dos seus interesses” (TATAGIBA, 2005, p. 210).  

Interessante notar que há uma preocupação em criar um sistema de rotatividade no assento 

das organizações da região sul para que não fiquem sempre as mesmas organizações e os mesmos 

estados. Isso indica um grau de importância designado a essa participação. Notamos, ainda, que 

essas mesmas entrevistadas criticaram fortemente as Conferências sob o ponto de vista da 

efetivação das deliberações e mesmo do formato de recrutamento dos delegados. Outro aspecto que 

podemos trazer para analisar o grau de importância do CONAMA para a viabilização da influência 

da sociedade civil na política ambiental é o grau de relevância atribuído ao mesmo pelos seus 

críticos ou opositores. Ocorre que, fora do setor ambiental, esse conselho é tomado como uma 

instância com poderes além dos que seriam desejados por esses atores.  

É o caso do setor de mineração do MME – Ministério de Minas e Energia, que vê em 

decisões do CONAMA aspectos que interferem diretamente nas suas atividades, podendo até 
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prejudicar ou mesmo impedir esses setores econômicos ligados à mineração. Como no caso das 

“cavernas” situado a seguir pelo Secretário de Mineração do MME: 

Tem uma resolução que foi publicada em 2004, agora, durante o nosso governo, primeiro 

mandato. É uma resolução que foi aprovada pelo CONAMA. Essa resolução caracteriza 

exatamente o que é o interesse cultural, antropológico para a preservação da caverna 

(Cláudio Scliar – Secretário de Mineração do MME. Entrevista concedida em julho de 

2007, pessoalmente, em Brasília. Possui registro sonoro e transcrição). 

 

O problema que envolve a resolução do CONAMA para decidir sobre a preservação de 

cavernas diz respeito a uma confusão entre o que seriam cavernas verdadeiras que devem ser 

preservadas e aquilo que seriam “buracos” muito comuns em regiões nas quais há presença de 

calcário que ocorrem por decorrência da chuva. Neste sentido a preocupação do MME é que uma 

resolução que é do CONAMA pode paralisar atividades de extração de calcário em função da 

identificação desses buracos como cavernas que precisam ser preservadas. Sendo assim, aquilo que 

o CONAMA resolve é de extremo impacto na atividade de mineração.  

Analisando o caso das cavernas mencionado pelo secretário do MME, notamos que é 

possível dizer que esse conselho se constrói de tal forma que, além das suas atribuições normativas, 

serve de referência para órgãos na execução das políticas ambientais. É nesse sentido que se explica 

o interesse das ONGs em ter vaga como conselheiras no CONAMA, e aí reside seu maior potencial 

como instância colegiada de participação e deliberação. Quando o MME julga necessário participar 

de tal instância sob pena de não ter seus interesses contemplados em determinadas resoluções, esse 

potencial se concretiza. Vale salientar também, a ênfase dada à ideia de que nesse espaço se cria 

uma norma que orienta a execução da política ambiental. 

Apesar de notarmos que a estrutura de composição do conselho é ampla e estabelece 

critérios claros de legitimação das suas representações – no caso das organizações da sociedade 

civil existe, ainda, o critério de eleição das representações –, lembramos que se trata de uma 

instância de acesso bastante difícil para a maior parte da sociedade. Além disso, como lembra 

Lüchmann (2007), o conselho se caracteriza por uma participação representativa, ou seja, essas 

organizações estão representando a sociedade civil, e não somente se apresentando enquanto tal.  

Não obstante, na análise das conferências notamos que a temática ambiental somente muito 

recentemente passou a ser tomada com maior importância de maneira geral, inclusive para a 

população. Além disso, essa área constitui uma causa de natureza distinta das demais, não fazendo 

referência diretamente às questões de reconhecimento ou redistribuição (FRASER, 2001) e não 

constituindo uma identidade imediata. Ao contrário, o meio ambiente é fonte de preocupação 

inicialmente para um pequeno público de vanguarda que se encontra hoje, fundamentalmente, nas 
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organizações e nos partidos. A preocupação com o meio ambiente enfatizada pela mídia e 

incorporada pela população, pelo menos em discurso, ainda não chegou a formar um grande 

público. Sendo assim, é muito difícil falar em bases para a questão ambiental, e se elas existem, 

estão fortemente ligadas às organizações ou em processo de formação, como percebemos nas 

conferências por meio da articulação de outras identidades organizadas da sociedade civil. 

Entretanto, na análise do CONAMA fica mais plausível levantar o argumento de que esse 

conselho se parece com um público forte conforme o modelo de Fraser (1996). O seu prestígio entre 

as organizações e entre setores estatais diversos e a sua capacidade de criar instrumentos normativos 

e de influenciar as tomadas de decisões de outros órgãos ambientais, constituindo-se como 

referência para decisões ambientais de nível local, parecem ser bastante contundentes para 

levantarmos esse argumento. Além disso, por tratar-se de um espaço com uma forma de 

recrutamento e, portanto, com uma composição diferenciada, pode estabelecer um ponto de tensão 

para a dinâmica interna à sociedade civil na medida em que aqui se encontram outros tipos de 

organizações e atores com origens distintas daqueles que participam das Conferências, 

possibilitando um maior enfrentamento a posições do governo.  

Mas, quando falamos em influência nas políticas ambientais, surge, ainda, um outro tipo de 

participação, informalizada, sem espaços específicos e muito semelhante aos grupos de influência 

dos setores empresarias. Tatagiba e Teixeira (2006) notaram, em pesquisa na cidade de São Paulo, a 

existência de redes de relações sociais que possibilitam um tipo de “participação” e acesso informal 

aos tomadores de decisões políticas e que em muitos casos se mostram mais fáceis e eficazes para 

os segmentos da sociedade do que os complexos processos de participação formalizados, como 

orçamento participativo, conselhos gestores, fóruns, conferências etc. O que as autoras notam é que 

existe uma forte tendência naquele contexto de combinar formas de encaminhamento de 

reivindicações ao Estado. 

Dessa forma, as autoras destacam que a disposição em participar dos canais institucionais 

específicos é afetada pela posição que os indivíduos ocupam em redes sociais que podem viabilizar 

um acesso diferenciado aos setores políticos decisórios. Ou seja, em certas circunstâncias pode ter 

mais resultados realizar um contato pessoal do que participar de um longo, desgastante e incerto 

processo participativo. 

No caso da área ambiental, notamos que existe uma grande rede de relações pessoais que 

envolvem organizações, entidades ambientais, quadros partidários e o Ministério do Meio 
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Ambiente
4
. Vários membros de ONGs trabalham ou trabalharam no ministério. Além disso, ficam 

evidentes as relações inclusive pessoais de amizade travadas entre setores da sociedade civil e do 

governo. Esse fato aparece nos discursos da sociedade civil como algo relevante para a influência 

de ideias na política do ministério. 

Notamos que a chamada do governo à participação por meio dos canais inaugurados é 

tomada muito mais como uma expectativa de afirmar suas próprias convicções e políticas já 

articuladas do que de construí-las junto com as organizações. Todavia, chama a atenção que a 

participação é tomada como um valor positivo tanto para o governo quanto para a sociedade civil. 

Ou seja, a participação é desejável e encontra uma carga de positividade.  

Assim, algumas contradições tornam-se mais evidentes. Se, por um lado, os espaços 

institucionalizados de participação – sejam eles de consulta ou deliberação – garantem uma clareza 

maior em relação ao processo de encaminhamento das pautas, por outro, ampliam o número de 

atores e interesses em jogo e ampliam também as condições para igualdade aos participantes, 

aumentando a concorrência de propostas e desestabilizando o poder de influência de certos grupos 

tradicionais da sociedade civil. Por outro lado, a utilização de canais menos institucionais, mais 

baseados em redes de relações, não garante respostas às reivindicações e pode minar a autonomia 

das organizações frente ao Estado. 

As perspectivas teóricas de Keane (2001) nos auxiliam a problematizar as relações entre 

sociedade civil e Estado nessas atuais práticas participativas. Retomando as idéias do autor, a 

própria característica intrínseca de fragmentação e heterogeneidade da sociedade civil produz 

elementos que funcionam em contratendências, oposições e formas de relativização de poder. 

Assim, podemos questionar a percepção excludente entre as formações das esferas do Estado, 

sociedade civil e economia como campos homogêneos e opostos. Em uma abordagem pragmática 

(Rorty) das relações entre essas esferas, percebemos que nem a “sociedade civil” tem sua atuação e 

interesses homogeneamente constituídos, nem mesmo o próprio Estado que manifesta interesses 

diversos existentes na própria sociedade.  

Assim, percebemos pela análise do campo de lutas pelo meio ambiente na sociedade civil 

brasileira, que há uma dinâmica na qual entram novos atores. Estes, por sua vez, procuram as 

formas que percebem mais apropriadas para sua atuação, adquirindo assim, seu próprio espaço 

dentro dos canais existentes ou inaugurando novos. Isto afeta a dinâmica interna à própria sociedade 

civil. Novos deslocamentos na busca por legitimidade ocorrem, e enquanto alguns atores buscam 

                                                 
4
 Apesar de a literatura sobre o tema e as próprias entrevistas mostrarem que este aspecto não é algo novo ou específico 

deste governo, nossa análise se restringe ao período específico do primeiro governo de Lula. 
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uma atuação mais próxima ao Estado realizando parcerias, outros atores percebem nesta 

aproximação uma razão para descontentamentos e até uma rearticulação da luta, agora como 

oposição àqueles que eram antigos aliados. Sendo assim, tomando a idéia de Keane de 

contratendências, argumentamos que numa sociedade civil onde exista espaço permanente para 

inscrição de demandas, e espaço para a autocrítica, o problema da falta de autonomia pode ser 

relativizado. Vale ressaltar, ainda, que ao identificarmos estas características com o governo Lula e 

a administração de Marina Silva, não estamos querendo sugerir que estes aspectos não possam ser 

encontrados em outros governos e momentos anteriores na história de relações entre ambientalistas 

da sociedade civil e governo. Mas, sim, que estas são características fundamentais para 

compreender as relações entre estes atores neste período. 

 

3.3. Redes de relações ─ Participação não-institucionalizada 

A introdução de quadros de ONGs no MMA é uma prática constante e ocorre, inclusive, 

como forma estratégica de conquistar demandas de forma direta na ação dentro do MMA. Contudo, 

notamos que isso também traz uma problemática. Se o Estado, por um lado, ao receber indivíduos 

que vêm dotados de toda uma trajetória vinculada à atuação na sociedade civil, incorpora suas 

bandeiras e concretiza ações que eram bandeiras de lutas desse setor, por outro lado, passa a sentir-

se conhecedor das demandas da sociedade civil julgando desnecessário ouvi-la, uma vez que muitos 

de seus quadros estão agora no Estado.  

Esta problematização também surge como uma questão na análise empírica e é mencionada 

pela ONG ISA; ou seja, a confusão de papéis entre Estado e organizações acaba gerando tensões 

entre os setores e colocando o Estado numa posição de “suposto saber” em relação à sociedade 

civil. Nas palavras do diretor de políticas públicas do Greenpeace, também ficam claros, tanto a 

estreita relação entre o MMA e as organizações ambientalistas, quanto os efeitos disso para a 

capacidade de oposição e influência nas políticas públicas. Isso também é abordado nas palavras da 

diretora da ONG AGAPAN e de um representante da ONG WWF-Brasil. Segundo o diretor do 

Greenpeace: 

Ao mesmo tempo que é uma visão mais aberta, do ponto de vista teórico mais passível de 

receber sugestões, é uma relação com a sociedade civil muito complicada porque a 

impressão que se tem é que um grupo de pessoas que foram para o governo oriundas do 

PT, ao chegar no poder passaram a ter uma noção de uma interpretação de que elas já 

tinham o conhecimento dos problemas da sociedade civil. E que, portanto, elas já teriam a 

margem mínima de informações necessária para tomar as decisões corretas. Quando, por 

todo um processo de exercício do poder, a sociedade civil, por suas diversas instâncias de 

representação, digamos assim, ousou divergir, discordar, ou fazer encaminhamentos 

diferenciados, ou manifestar dúvidas sobre determinadas decisões governamentais, houve 
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e há um processo de estranhamento muito grande por parte de setores que atuam na área 

ambiental, ou especificamente no MMA. Então a gente tem hoje uma situação que é uma 

situação estranha, onde o poder de crítica da sociedade civil de certo modo foi minimizado 

ou quase que esterilizado por essa visão de que “aos companheiros não cabe duvidar nem 

muito menos divergir, tão pouco criticar, e quando muito apoiar, e, no mínimo entender” 

(Sérgio Leitão – Diretor de Políticas Públicas do Greenpeace no Brasil. Entrevista 

concedida em 2008 por telefone. Possui registro sonoro e transcrição). 

 

Assim, o Ministério de Marina Silva constituiu-se sob a promessa de elevar a temática 

ecológica ao patamar dos grandes temas de relevância nacional, abrindo a participação para a 

sociedade civil com a criação de novos conselhos, inaugurando a primeira Conferência Nacional do 

Meio Ambiente, mas estabelecendo um limite discursivo claro, entre ser Estado e ser ONG 

ambientalista. Entretanto, essas tradições de proximidade não foram simplesmente dissolvidas, e 

muitos quadros de ONGs foram observados no MMA. 

Um dos principais articuladores da política ambiental no período de Marina Silva, João 

Paulo Capobianco (ex-secretário executivo de 2007 até a saída da Ministra em 2008), foi membro 

fundador da Rede de ONGs da Mata Atlântica e participante do ISA – Instituto Sócio-Ambiental. O 

trecho abaixo é justamente sobre a entrada de Capobianco no Ministério: 

Porque quando o Capobianco foi para o governo nós fizemos uma discussão interna – até 

mesmo antes de haver o convite – de como o ISA reagiria a eventuais assédios aos seus 

quadros. E na época do primeiro mandato a gente fez um acordo de que o melhor quadro 

que a gente teria naquele momento em condições de contribuir com a política 

governamental era o Capobianco. Então fizemos essa discussão e foi o Capobianco. Todas 

as vezes que quadros nossos saíram seja para a presidência da FUNAI, fosse quando o 

Capobianco foi para o governo, nós tínhamos uma pauta daquilo que o ISA defendia que 

para nós justificava aquela pessoa ir. Então, não é uma coisa tipo: “Ah, eu te demito e você 

vai para o governo e vai fazer o que você quiser”. Não! “Você está indo para o governo 

com o respaldo da instituição, levando o nome da instituição, mas você tem uma pauta 

com a qual tem que se comprometer”. Que é aquilo que a instituição estaria cobrando de 

qualquer um no seu cargo lá (Adriana Ramos – Diretora do ISA – Instituto Sócio-

Ambiental. Entrevista concedida em julho de 2007, pessoalmente, em Brasília. Possui 

registro sonoro e transcrição). 

 

Este trecho evidencia a expectativa do ISA em colocar um membro seu no Ministério como 

forma de participar e influir na política ambiental. A presença de várias pessoas originárias de 

ONGs é constante no MMA e simboliza o reconhecimento de que boa parte da inteligência do setor 

ambiental está nas organizações da sociedade civil; essa presença simboliza, também, as 

expectativas e estratégias das próprias organizações em relação às formas escolhidas para 

influenciar a agenda ambiental.  

Embora não tenhamos conseguido chegar ao número exato de quadros de ONGs no MMA, 

num olhar sobre os cargos diretos de segundo e terceiro escalão no Ministério podemos encontrar a 

participação de várias pessoas ligadas ao trabalho em ONGs: Greenpeace; ISA); Rede Mata 
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Atlântica, Fundação Vitória Amazônia; Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – 

Imaflora; Instituto de Estudos Amazônicos – IEA; ONG Terrazul; WWF. Esses quadros citados em 

entrevistas e encontrados também através do site do MMA constituem um conjunto importante de 

cargos, todos de grande peso, dentre o conjunto dos cargos comissionados do Ministério. No ano de 

2007, por exemplo, do total de seis secretarias constantes no organograma do MMA (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2007), quatro estavam sob responsabilidade de quadros oriundos de 

ONGs. 

Se a entrada de atores da sociedade civil no MMA através dos quadros políticos deste destoa 

dos mecanismos participativos descritos pelas teorias normativas e, ainda, pode ser tomado por 

alguns como um mecanismo de cooptação, não devemos esquecer que o próprio Habermas (2003) 

quando fala em sociedade civil influenciando as políticas estatais sugere inclusive a atuação de 

“profissionais radicais”, intelectuais, ativistas. Além disso, percebemos claramente no trecho de 

entrevista citado que se trata de uma estratégia de influência na política e não meramente uma 

mudança de emprego.    

Contudo, a inserção de quadros de ONGs na estrutura governamental não significa 

simplesmente uma possibilidade de participação e influência na política. Essa mudança de posição 

da sociedade civil para o Estado implica realmente uma alteração de lugar (YOUNG, 2000). Não se 

permanece nesses dois lugares, Estado e sociedade civil, ao mesmo tempo. É possível carregar junto 

consigo as ideias da organização e mesmo projetos e propostas, mas não é possível ser ONG dentro 

do governo. Não somente por questões semânticas, mas, sobretudo, porque se trata de espaços 

diferentes. A sociedade civil é fragmentada, plural e heterogênea; o Estado busca a universalidade, 

é o espaço de garantia dos direitos. Retomando as ideias de Cohen e Arato (2001), ambos, o Estado 

e a sociedade civil, são autolimitados pela natureza intrínseca do outro.  

Esse ponto é importante, pois, se as ONGs intencionam permanecer autônomas estando 

dentro do governo, isso se mostra impossível a partir da perspectiva teórica que mencionamos. Esse 

aspecto verifica-se na análise da transferência de quadros para o MMA, conforme observado no 

trecho de entrevista a seguir: 

Capobianco hoje diz: “Eu não sou mais ISA”. Ele assumiu, já tem, digamos, uma 

trajetória, construiu uma coisa no governo. Ele mesmo diz: “Eu não sou mais ISA. Eu sou 

governo. É uma relação diferente, mas eu tenho um compromisso com certas agendas, 

com certos compromissos mesmo, de fundo, que eu trago da minha história na instituição” 

(Adriana Ramos – Diretora do ISA – Instituto Sócio-Ambiental. Entrevista concedida em 

julho de 2007, pessoalmente, em Brasília. Possui registro sonoro e transcrição). 
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Assim, se como vimos inicialmente, a capacidade de influência da sociedade civil na 

política do Estado não termina necessariamente com a sua autonomia, na construção discursiva dos 

atores analisados isto aparece de outra forma. De um lado, o ativista logo coloca-se como parte do 

governo em contraposição a antiga identidade de militante e, por outro lado, do ponto de vista dos 

mecanismos de participação parece ocorrer um efeito perverso: ao contar com atores de ONGs em 

seus cargos o governo entende que já sabe o que a sociedade civil demanda dele, o que pode 

diminuir a eficácia dos mecanismos de participação como fonte de consulta e influência da 

sociedade civil. Mas, o maior efeito perverso desta rede estabelecida no campo ambiental parece 

estar na incapacidade das organizações colocarem-se em oposição ao governo quando isto é 

entendido como necessário. 

 

4. Autonomia e capacidade de oposição 

Outro elemento de análise e questionamento sugerido aqui se refere à capacidade de 

oposição. No discurso das organizações essa capacidade sofre abalos quando elas dependem, por 

exemplo, do apoio financeiro direto de programas estatais. A incapacidade de oposição é apontada 

de duas formas distintas: uma delas é a incorporação do discurso do governo; a outra forma é 

representada na omissão da opinião e a dificuldade em estabelecer uma posição em relação à 

política ambiental do governo, comprometendo assim a autonomia. As duas formas estão presentes 

nas organizações ambientalistas na relação com o MMA no governo Lula. 

É possível pensarmos em algumas razões para essa incapacidade de oposição ao governo: 

uma é o comprometimento estabelecido entre sindicatos, movimentos e organizações com o 

governo dado pela militância partidária no PT; outra razão está relacionada ao repasse de verbas do 

governo para algumas instituições (Fundo Nacional de Meio Ambiente); existe, também, a 

transferência de quadros de ONGs, movimentos, sindicatos etc. para o MMA. 

Na fala de vários setores da sociedade civil está bastante clara a ideia de que o governo Lula 

se aproximou muito das organizações, dos sindicatos e dos movimentos sociais. Devemos lembrar 

que uma parte da militância do PT encontra suas origens em movimentos e sindicatos da sociedade 

brasileira. Dessa forma, ao chegar ao governo, esse contingente de pessoas não desaparece; ao 

contrário, busca nesse novo espaço governamental um lugar para inscrever suas bandeiras históricas 

de luta e concretizar suas reivindicações. Além disso, retomando a proposta de Keane (2001) de que 

as esferas da sociedade civil e do Estado não precisam ser tão distintas assim, então parece mais 

plausível que participar de cargos do governo seja uma forma legitima para a sociedade civil de 



 23 

influenciar nas decisões políticas, e, ainda, que não implica em perda de autonomia na medida em 

que essa prática aparece como a própria forma de efetivação da participação.  

Em uma crítica a formulação habermasiana de esfera publica, Fraser (1996) também sugere 

que a separação total entre Estado e sociedade civil não é necessária ou desejável e aponta como 

exemplos de relação de mútua ajuda e suporte, as cooperativas e projetos de co-gestão em políticas 

sociais. Aqui o Estado daria as condições financeiras de constituição de organizações etc., e estas 

dariam as formas para sua própria constituição. Preservando-se, assim, a autonomia relativa da 

sociedade civil. 

Entretanto, apesar dessa ligação forte entre o governo e setores da sociedade civil, é 

importante salientar, aqui, a mudança que os discursos dos atores envolvidos sugerem na postura do 

MMA em relação às ONGs. Ou seja, é possível perceber que o Ministério de Marina Silva assume, 

em várias circunstâncias uma posição, de coesão com o governo, o que em muitos casos significou 

uma oposição às ONGs. Esses mecanismos por meio dos quais se constituíram as relações entre 

ambientalistas da sociedade civil e o Ministério do Meio Ambiente, se por um lado deram a esses 

setores da sociedade civil um poder de influência na agenda ambiental do país, estabelecendo 

prioridades, propondo leis, projetos e programas para o meio ambiente, por outro lado criaram 

ambigüidades nos limites entre cada setor. A combinação de aliança histórica entre os setores 

ambientais do Estado e da sociedade civil, somada à promessa que a indicação de Marina Silva 

representava, gerou em contrapartida uma posição difícil para alguns dos ambientalistas da 

sociedade civil: a dificuldade de fazer oposição ao governo. 

A desestruturação da ação das organizações ambientalistas no governo Lula causada pela 

impotência de criticar seus antigos amigos é comentada por todas as organizações entrevistadas. 

Cabe ressaltar que as organizações que conseguem estabelecer resistência e oposição e criticar as 

ações do governo são, principalmente, aquelas que mantêm maior distanciamento, seja pela 

existência de fontes financiadoras alternativas, seja pela maior autonomia na própria atuação; isto é, 

essas organizações não dependem de programas, projetos etc. do governo. Além disso, as ONGs 

com vinculação internacional estabelecem francamente uma oposição mais clara aos setores 

governamentais.  

Não obstante, chama a atenção que as duas organizações dentre as que analisamos que 

conseguiram efetivamente criar oposição a setores do governo neste período o fizeram, 

principalmente pela via judicial. Tanto Greenpeace quanto a organização ASPTA tiveram uma 

intensa atividade de oposição às políticas governamentais que contrariavam as suas posições, 
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principalmente no caso dos transgênicos. Cabe salientar que a oposição não foi endereçada ao 

MMA, mas ao órgão responsável pela liberação dos transgênicos, a saber, a CTNBio (Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança). Assim, as oposições foram criadas tendo como aliado 

principal o Ministério Público e contando com o instrumento da Ação Civil Pública. Através da 

“luta judicial” as organizações conseguiram não somente estabelecer uma oposição clara e 

contundente ao governo, mas também atingir seus objetivos maiores que eram barrar, dificultar ou 

atrasar algumas ações pró-transgênicos. 

Neste sentido, percebe-se que o campo de articulação do ambientalismo no contexto da 

sociedade civil brasileira, pensado de forma mais ampla do que simplesmente algumas 

organizações, sugere que a autonomia constitutiva desta esfera da sociedade civil não está 

comprometida. Ao contrário, a sociedade civil no campo ambiental tem construído articulações 

entre o Estado e o mercado que mostram um amadurecimento e apropriação de ferramentas 

institucionais para a construção de seus mecanismos de ação. A busca por instrumentos jurídicos de 

ação se, por um lado, pode ser tomada como a apelação ao recurso da força (na fala de vários 

atores) também inaugura uma nova instância, ou espaço de luta política. Além disso, encontra na 

figura do poder jurídico uma possibilidade de mediação entre seus opositores da esfera econômica. 

Assim, sua autonomia permanece resguardada na medida em que desloca a tentativa de influência e 

participação do campo de executivo e do legislativo para o espaço que não deixa de ser estatal como 

os outros dois, mas que fornece outras possibilidades de influência nas políticas que envolvem o 

meio ambiente.  

Concluindo, a nossa proposta neste artigo foi, analisando as trajetórias de participação de 

organizações ambientalistas no governo Lula, problematizar os mecanismos de efetivação desta 

participação e a capacidade de autonomia da sociedade civil em relação ao Estado. Observamos 

assim, (1) que há um trânsito de participação que vai desde espaços de deliberação como 

conferências, conselhos, até a participação direta em cargos do governo e, ainda, o recurso judicial. 

Nesses espaços os diferentes atores colocam-se de formas distintas (2): uns mais próximos, outros 

em oposição ao governo (via judicial). Não obstante, argumentamos que (3) mesmo existindo 

momentos nos quais a capacidade de oposição das organizações está comprometida, isso não 

significa necessariamente a perda da autonomia da esfera mais ampla da sociedade civil. Apesar de 

existir uma ameaça constante para a sociedade civil quando participa de um governo, não podemos 

dizer que necessariamente isto também implique na perda da sua autonomia.  
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Uma autonomia relativa está garantida na medida em que os diversos canais de participação, 

como tratados anteriormente, abrem formas diferentes para a constituição da atuação da sociedade 

civil. Nas conferências ficam privilegiados os engajamentos fundados numa representação de tipo 

“delegação” ou “autorização pelo processo” (AVRITZER, 2007), baseada na atuação de 

organizações com fortes vínculos locais e onde a legitimidade ocorre por um processo eleitoral de 

representantes. Assim, se as ONGs tradicionais do setor ambiental têm seu protagonismo diminuído 

neste espaço, por outro lado, surgem outros atores para atuar por causas ambientais. 

Conseqüentemente, temos um alargamento na própria base de organizações da sociedade civil 

implicadas com questões ambientais. O formato específico das conferências (que parte do 

município até o nível nacional) é potencializador de novos agentes nos contextos das locais de 

participação.  

Por outro lado, as tradicionais ONGs do setor ambiental continuam articulando suas 

demandas através do CONAMA, espaço que é considerado privilegiado, de decisão em temas que 

envolvem desenvolvimento e meio ambiente no país. Ali, a importância atribuída pelos próprios 

atores das organizações e também, dos setores desenvolvimentistas do governo, deixam claro o 

peso deste conselho nos assuntos pertinentes a ele. Do ponto de vista do argumento proposto, este é 

um espaço em que, diferentemente do modelo das conferências, podemos vislumbrar um formato de 

participação e representação da sociedade civil cuja legitimidade encontra-se na “representação pela 

finalidade e pelo processo” e onde o sentido está na representação de temas e experiências 

(AVRITZER, 2007, P.458) 

Além disso, de forma provocativa, queremos sugerir que a participação não-institucional 

através da ocupação de cargos no MMA, também pode ser tomada como mecanismo de 

participação e, além, de como a busca de uma estratégia de efetivação da participação por parte da 

sociedade civil. Ao invés de tomarmos a migração ao governo como forma de cooptação, estamos 

sugerindo que isto seja analisado como a ocupação de um espaço conquistado pela própria trajetória 

e experiência dessas organizações e que, entretanto, implica em ambigüidades e tensões as quais são 

amplamente apontadas por Young (2000) e Chandhoke (2003).  

Ademais, a luta judicial através do mecanismo institucional da Ação Civil Pública, também 

pode ser pensada desde o ponto de vista da busca pela efetivação da participação da sociedade civil 

nas decisões que envolvem a política ambiental. Muitas destas ações visam justamente a partir do 

judiciário fazer valer aquilo que já havia sido articulado através de processos deliberativos e através 
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de orientações programáticas junto ao MMA. Mas, que, entretanto, se efetivaram apenas neste 

ministério.  
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