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o EXERCICIO DA CIDADANIA NO AMBIENTE URBANO
COMO INSTRUMENTO DE LUTA PELOS DIREITOS
AMBIENTAIS
Heloisa Gaudie Ley Lindau*

No dia-a-dia nos defrontamos com problemas ambientais que afetam a qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos, ambiente inteiramente
criado pelo ser humano. As cidades sao marcas da separac;:ao do mundo antr6pico
do mundo natural. Sao nesses locais onde mais se aguc;:am os problemas ambientais. Sao nelas que os problemas sociais aparecem com mais nitidez, on de os objetos e residuos da produc;:ao atingem as aguas, 0 ar, 0 solo e a saude dos habitantes
urbanos. A Constituic;:ao da Republica Federativa do Brasil, 0 C6digo Florestal e as
Constituic;:6es Estaduais e Municipais, asseguram:
"a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade 0 dever de defende-lo, preservli-lo e
restaurli-lo".

No entanto, essa legislac;:ao apresenta-se esparsa 1 , pois nflO abarca todos os
fatos e nflO condiz com a realidade. A fragilidade do ambiente urbano c1ama por
uma soluc;:ao frente aos serios problemas de desequilibrio e destruic;:ao que acabam
por atingir seus pr6prios causadores. E preciso refletir sobre a natureza como urn
processo no qual 0 ser humano esta inserido, para reformularmos nossas pr.'iticas e
fazer valer as nossas leis. Dessa forma, este artigo tern como objetivo analisar a
questao do exercicio da cidadania como instrumento de luta pela realizac;:ao dos
direitos ambientais.
No primeiro momento deste artigo, far-se-a uma abordagem conceitual do
termo meio ambiente a partir do seguinte questionamento: " meio ambiente: objeto ou processo na relaqcio ser humano/natureza?" Essa interrogac;:ao pretende destacar, numa segunda etapa, as praticas urbanas como resultado da relac;:ao sociedade/natureza. Ap6s, serao apresentadas algumas ac;:6es populares feitas no ambiente
urbano brasileiro, lugar de conflitos e soluc;:6es. Ja, num ultimo momento do artigo,
serao levantadas, algumas considerac;:6es para refletir a respeito da superac;:ao dos
problemas ambientais.
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MEIO AMBIENTE

Objeto ou processo na rela~ao ser humano/natureza?

Essa pergunta induz a uma reflexao sobre 0 tipo de relac;ao que se estabelece
entre 0 ser humano e a natureza. Dessa forma, serao analisadas as divers as definic;oes do conceito de meio ambiente sobre 0 ponto de vista de diferentes autores.
Para CHRISTOFOLETTI (1994),0 substantivo "ambiente" eo adjetivo "ambiental" vern sendo empregados de forma generalizada e ampla expressando, muitas
vezes, a variedade de seus significados. Esse autor salienta que no contexto da problematica ambiental, ha necessidade de utilizar conceitos definidos de modo mais
preciso que permitam a operacionalizac;ao, atraves do uso de procedimentos analfticos e criterios de avaliac;ao. Para essa finalidade, Christofoletti aponta duas perspectivas: a primeira tern significancia biol6gica, social e valor antropocentrico, focalizando 0 contexto e as circunstancias que envolvem 0 ser vivo. Nesta perspectiva
Christofoletti utiliza a definic;ao de ambiente de BARCKLEY (1988):
"(.. .) as condiqaes, circunstancias e influencias sob as quais existe uma organizaqiio ou um sistema. Pode ser afetado ou descrito pelos aspectos fisicos,
quimicos e biol6gicos, tanto naturais como construidos pelo homem. 0 ambiente e comumente usado para referir-se as circunstancias nas quais vive 0
homem".

A segunda perspectiva considera a funcionalidade interativa da geosfera-biosfera, focalizando a existencia de unidades de organizac;ao englobando os elementos ffsicos (abi6ticos) e bi6ticos que compoem 0 meio ambiente, elaboradas mesmo
sem a presenc;a do ser humano. Sao as unidades que compoem as caracterfsticas
das paisagens da superficie terrestre. Dessa maneira, 0 termo "meio ambiente" e
usado como representac;ao do conjunto dos componentes da geosfera-biosfera. Para
Christofoletti, a segunda perspectiva surge como a mais adequada, quando se deseja analisar as questoes ambientais, as mudanc;as nas escalas espaciais do globo,
regional e local, incluindo as dimensoes da presenc;a e atividades humanas.
o conceito de meio ambiente esta definido legalmente no Brasil, pela Lei
5.938, de agosto de 1981, que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
como sendo:
"0 conjunto de condiq6es, leis, influencias e interaq6es de ordem fisica, quimica e biol6gica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas".

Esse conceito de meio ambiente definido na legislac;ao brasileira, mostra que
ha uma dependencia dos seres vivos com relac;ao it natureza.
]a, para Margarida Penteado Orellana (1995) a analise de meio ambiente deve
ser feita sobre a 6ptica antropocentrica, pois 0 estudo do espac;o engloba o.social e 0
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natural. A autora cita a defini<;ao de meio ambiente de BRAILOVSKY (1978):
"... e um sistema de interaqaes entre fatores fisicos, quimicos, bioZ6gicos e socia is susceptiveis de ter um efeito direto ou indireto, imediato ou a Zongo prazo, sobre os seres vivos e as atividades humanas".

Aloisio Ely (1986) mostra que 0 proprio conceito de meio ambiente coloca 0
homem como elemento central do sistema global, comunicando-se, de uma forma
ou de outra, com todo e qualquer subsistema atraves de suas rela<;6es.
Para Jose Afonso da Silva (1998) a palavra ambiente indica a esfera, 0 circulo,
o ambito que nos cerca, em que vivemos. 0 autor explica que ao acrescentarmos a
palavra meio ao conceito ambiente, este conceito passa a ter maior expressividade.
Roberto Ramos Aguiar (1994) indica no conceito de meio ambiente a abrangencia dos dominios fisicos, quimicos, biol6gicos, economicos, sociologicos, antropologicos, tecnologicos, eticos, filosoficos e juridicos. Ele mostra que 0 conceito de
meio ambiente e uma expressao totalizante e transdisciplinar que se encontra em
conflito com as posi<;6es positivistas, que encaram a ciencia como atividade reducionista em sua essencia. A optica totalizante de meio ambiente, vista por Aguiar,
tambem se choca com a leitura mecanicista do marxismo, que so entende os fenomenos sociais como antagonismos da luta de classes.
Felix Guatari (1991) manifesta no conceito de ecosofia uma proposta transdisciplinar de articula<;ao entre os tres registros ecol6gicos: 0 do meio ambiente, 0
das rela<;6es sociais e 0 da subjetividade humana. Esse conceito de ecosofia manifesta a rela<;ao da subjetividade com sua exterioridade seja ela social, animal, vegetal ou cosmica.
Na mesma perspectiva de Guatari, Regina Celia Bega dos Santos (IFCHUNICAMP), em seu artigo A perda da identidade na relaqiio homem-natureza,
revela a ideia de articula<;ao entre 0 ser humane e a natureza ao escrever:
"a natureza e uma extensao do homem e este uma extensao da natureza. A
reZaqao que se estabeZece e mutua e reciproca. Ambos sao sujeito e objeto. A
aZienaqao do sujeito em reZaqao ao objeto significa que 0 homem nao se ve
mais como membro da natureza: homem fechado em si mesmo".

A coloca<;ao da autora, mostra que 0 ser humane nao estii dissociado da natureza. Essa nova concep<;ao da rela<;ao ser humano-natureza, leva-me a analisar Milton
Santos no seu livr~, A natureza do espaqo: tecnica e tempo/raziio e emoqiio (1997),
quando diz:
"(.. .) No inicio tudo eram coisas, enquanto hoje tudo tende a ser objeto, jd que
as proprias coisas, dddivas da natureza, quando utilizadas peZos hom ens a
partir de um conjunto de intenq6es socia is, passam, tambem, a ser objetos.
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Assim a natureza se transforma em um verdadeiro sistema de objetos e nao
mais de coisas (. .. J".

o pen samen to do au tor expressa, na relagao ser humano/natureza (entomo),
a intencionalidade das agoes e dos atos humanos sobre 0 espago geograiico, que e
definido por ele mesmo como um conjunto indissocicivel de sistemas de objetos e
sistemas e aq6es. Nessa definic;:ao, ao referir-se ao conjunto indissoci{lVel, Milton
Santos deixa claro a ideia de articulagao entre os dois sistemas, ou seja, entre as
agoes humanas e 0 entomo. Esse autor, considera 0 conceito de espac;:o geograiico
como urn hlbrido, pois e inseparavel de sistemas e de objetos e de sistemas e agoes.
Milton Santos faz referencia a OLLMAN (1971) e a KRAMPEN (1979) quando
escreveram, respectivamente, que objeto nao tern vida pr6pria e que 0 objeto nao
tern existencia fora das atividades simb6licas da sociedade.
Eimportante frisar que 0 conceito de meio ambiente deve ser encarado dentro da perspectiva integradora, totalizante e transdisciplinar. Caso contrario, cairemos na concepc;:ao reducionista de meio ambiente, separando 0 mundo antr6pico
do mundo natural, como se fossem sujeito e objeto. 0 caminho para 0 exercicio da
cidadania ambiental e encarar 0 meio ambiente como urn processo no qual 0 homem esta inserido.
AS PRATICAS URBANAS COMO RESULTADO DA RElAc;:Ao
SOCIEDADE/NATUREZA

Encontramos no ambiente urbano um espago geograiico que nos leva a fazer
uma auto critica da sociedade. 0 ambiente urbano e fruto da pr6pria relac;:ao entre
o ser humano e a natureza, uma relac;:ao nao articulada que considera a natureza
como urn objeto.
EDV ANlA (1994) mostra que na relagao sociedade-natureza ha urn discurso que aponta a necessidade da compreensao, da interdependencia e unicidade da relac;:ao sociedade-natureza como caminho para a superac;:ao ambienta1.
Porem, este mesmo discurso apresenta uma pratica compartimentada, estanque
e nao articulada dos elementos da natureza. Para a autora 0 conhecimento cientifico compartiment.ado nas suas especializagoes nao permite a sua integragao.
Segundo MORIN (1977, p. 16):
"0 saber produz-se nao para ser articulado e pensado, mas para ser capitalizado e utilizado de modo anonimo".

As prciticas de defesa, preservagao, conservac;:ao ou protegao do ambiente
urbano, atraves da adogao de mecanismos e instrumentos tecnicos e legais, como:
uso do parcelamento do solo urbano, polit.ica do meio ambiente, politica fundiaria, polHica habitacional, estudo de impactos ambientais, etc, sequer tangenciam
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a questao da relac;ao sociedade-natureza, pois nao contemplam os problemas.
Esses conjuntos de intervenc;oes fundamentadas nos principios estabelecidos nas
Constituic;oes Federal e Estadual, mostram as suas bases no positivismo. A legislac;ao ambiental brasileira foi moldada a partir da concepc;ao reducionista do conceito de natureza, apresentando facetas isoladas como por exemplo: legislac;ao de
protec;ao das aguas, legislac;ao de protec;ao da quaJidade do ar, legislac;ao de protec;ao da quaJidade do solo, C6digo Florestal, parcelamento e uso do solo, saneamento, Lei de protec;ao a fauna, etc. Essa compartimentac;ao especializada de
cad a lei, exige, tambem, urn saber especializado, moldado numa ciencia fragmentada, individualizada e dicotomizada. As facetas isoladas da legislac;ao ambiental
brasileira nao propiciam a articulac;ao dos elementos que compoem a natureza,
dentre os quais, 0 ser humano. Dessa forma, a legislac;ao ambiental brasileira
mostra-se esparsa, fragmentada, traduzindo uma visao ainda pontual do meio
ambiente, nao 0 integrando em totalidades que abarquem aspectos politicos, sociais, cientfficos, naturais e tecnicos 2 .
A legislac;ao mostra-se ineficaz em decorrencia das pr6prias bases conceituais
da legislac;ao que vao contra a natureza humana que e complexa, articulada e interdependente. Para AGUIAR (1994),

"(. ..) a lei que deveria ser do povo, passa a ser atributo do Estado, que deveria
rea-lizar alguma concepgao de justiga, torna-se possivel instrumento de dominagao, que deveria regular a sociedade, passa a justificar as desigualdades".
Os problemas ambientais urbanos nos levam a considerar as relac;oes entre
pobreza e natureza, desigualdades e natureza, fome e natureza, parcelamento do
solo e natureza e toda a relac;ao entre 0 ser humano e a natureza, como parte de urn
todo que nao separa 0 mundo antr6pico do natural. Porem, os problemas ambientais s6 serao solucionados quando considerarmos a relac;ao entre cidadania e natureza. As leis nao modificam as relac;oes entre 0 ser humano e a natureza, mas as
relac;oes podem modificar as leis, atraves das lutas sociais que instauram novos
fundamentos e criam novas praticas sociais.
Segundo AGUIAR (1994):
"(. . .) 0 direito e fruto do exercicio da cidadania, que se traduz pela organizagao dos diversos segmentos sociais no sentido da defesa de seus interesses e
projetos. Uma lei nao sera legitima se nao responder as reais demandas sociais. Por outro lado, quanta menos eficaz for 0 exercicio da cidadania, menos
justos e legitimos serao a lei, legisladores e aplicadores de seu conteudo".

o exercicio da cidadania ambiental esta assegurado no artigo 5°, LXXIII da
Constituic;ao Federal, onde e concedida a qualquer cidadiio a legitimidade para
propor ar;tio popular que vise, dentre outros, anular ato lesivo ao meio ambiente e
ao patrimonio hist6rico e cultural. Porem, 0 exercicio da cidadania encontra vari-
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as barreiras, como desigualdades sociais e os grupos sociais hegemonicos apossados dos mecanismos do Estado em func;ao da sua forc;a economica e poHtica.
A luta atraves da cidadania e urn exercfcio democnHico e acima de tudo Hi co
que pode reverter algumas praticas na busca de uma sociedade mais justa.
AMBIENTE URBANO
Lugar de conflitos e

ber~o

das solu~6es

o ambiente urbano brasileiro apresenta-se marcado por conflitos entre modernizac;ao, exclusao e desigualdades, que se refletem num quadro ambiental altamente degradado. Este retrato das cidades brasileiras e resultado da descontinuidade das ac;oes de governo, da reduc;ao dos investimentos habitacionais, da
fragilidade ou ausencia das politic as urbana, fundiaria e habitacional.
Vivenciamos assentamentos humanos precarios e urn comprometimento ambiental que provocam deteriorac;ao da qualidade de vida. Enchentes, erosoes, deslizamentos, poluic;ao das aguas e do ar, atingem 0 cotidiano da populac;ao, afetando
diretamente os setores mais pobres. A falta de alternativas de moradia popular e de
lotes urbanos a prec;os acessiveis, fez a populac;ao carente ocupar ilegalmente espac;os improprios para assentamentos, como encostas ingremes, varzeas inundaveis,
beiras de rio, areas de preservac;ao permanentes, areas de risco para 0 tipo de moradia precaria dessa populac;ao, risco agravado, principal mente, pela ausencia de
infra-estrutura3 .
Mas, esse ambiente urbano marcado por conflitos, e, tambem, 0 lugar das
decisoes politicas, econ6micas e cientificas. Segundo AGUIAR (1994),
" ( ..) Ii 0 Lugar do poder. E na cidade que se travam as lutas forma is e informais
para a consignaqao dos direitos. Eo Lugar do confronto. E a prar;a onde se dao
as discuss6es e onde sao urdidos os acordos e radicalizado os confrontos. Mesmo as lutas do campo acabam por ser decididas na cidade".

Os movimentos sociais mais diferenciados se articulam no ambiente urbano
para garantir suas conquistas. 0 exercfcio da cidadania ambiental no ambiente
urbano se ins ere no processo do proprio exercfcio democratico da cidadania, pois
acima de tudo e uma luta fundamentalmente etica. Algumas praticas urbanas sao
oriundas e asseguradas atraves das conquistas do exercfcio democratico da cidadania, servindo, muitas vezes de modelos para outras cidades . No Brasil ha alguns
exemplos bern sucedidos, como a ac;ao dos cidadaos da regiao metropolitan a de
Fortaleza, localizada no Nordeste do Brasil, que por via da mobilizac;ao popular
conseguiram a legislac;ao proibitiva de deposito de lixo radioativo. No sui do Brasil,
na cidade de Porto Alegre, a adoc;ao do orc;amento participativo, composto por
diversos conselhos e canais de participac;ao popular que pressionam, decidem, controlam e induzem as ac;oes de ambito local. No orc;amento participativo, a popula-

Bole tim Gaucho de Geografia / 197

<;ao por meio de debates e consultas, define valores de receita e despesa, para decidir onde serao feitos os gastos, as prioridades, as obras e as a<;6es a serem desenvolvidas. Segundo GENR04 (1994):
"(. . .) 0 Estado s6 pode se tomar publico se sobre ele pender um controle publico ndo-estatal, uma nova esfera publica, que forme a sua hegemonia na disputa democratica no interior da sociedade civil, para incidir sobre suas instituir;6es chaves: sobre 0 Parlamento, atraves da revogabilidade dos mandatos
pela soberania popular a qualquer tempo; sobre 0 Judiciario, pelo seu controle
extemo pela sociedade civil; sobre 0 Executivo, pelo controle da sociedade civil na elaborar;do e na execur;do do orr;amento publico, per;a chave para a cidadania emprestar racionalidade ao seu cotidiano econ6mico".

Esta esfera publica nao-estatal, para ter legitimidade, s6 podeni ter origem na
pr6pria cidadania - atraves de milhares de entidades da sociedade civil, sindicais,
empresariais, comunitarias, culturais, etc. - para produzirem, pela constitui<;ao, a
combina<;ao da democracia representativa com a representa<;ao da democracia direta.
o exercicio da cidadania resgata 0 cidadao, enquanto sujeito do processo,
aquele que e ativo e atua sobre 0 ambiente para fazer valer os seus direitos.
CONSIDERAc;:OES FINAlS

A degrada<;ao do ambiente urbano e resultado de urn processo que esta fundamentado dentro de uma 6ptica que separa 0 mundo antr6pico do natural, onde a
natureza e vista como objeto na rela<;ao com 0 ser humano. Enquanto perdurar
esta rela<;ao, os caminhos apontados para salvar a natureza, sempre serao para
reformar ou diminuir os problemas ambientais e nao para resolve-los, traduzindo a
perda de perspectiva de sobrevivencia humana. 0 ser humano pertence a urn to do
maior que e complexo e articulado. S6 0 pr6prio ser humano pode resolver estes
problemas ambientais. A luta pela convivencia harmonica com a natureza s6 se
dara com 0 exercicio da cidadania, com 0 resgate da etica e da polftica.
Como sugere AGUIAR (1994):
"a luta pelos direitos ambientais, atraves do exercicio da cidadania, inicia
pelo rompimento radical dos paradigmas superados, pela ador;do da 6ptica totalizante da relar;do homem-natureza e pelo fortalecimento dos movimentos
. sociais atraves da organizar;do social, politica e juridica".

o exercicio da cidadania resgata a etica, a visao dialetica e a consciencia Crltica, caminhos que apontam para a supera<;ao da degrada<;ao ambiental.
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