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E TÉDIO FORAM NOSSO DESTINO 
NO ANO PANDÊMICO. QUE MUNDO 
DESEJAMOS CONSTRUIR QUANDO 
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EXÍLIO 
FORÇADO

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR
ELA DEVIA 
SER UM DOS 
PILARES DA 
SOCIEDADE, 
MAS TEM SIDO 
TRATADA COMO 
MERCADORIA

ARTEMÍSIA
MUITO ANTES 
DE FRIDA, A 
EUROPA TEVE 
UMA ARTISTA 
DE ESPÍRITO 
SELVAGEM E 
FEMINISTA

A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SÓ CRESCE,  E  AS SAÍDAS PARA O 
FUTURO NÃO DEVEM DESPREZAR A NATUREZA DA VIDA HUMANA A

N
O

 X
V

 • 
20

21

E
D

IÇ
Ã

O
 1

43
 - 

PR
EÇ

O
 R

$ 
20

,0
0

HMT143_01_Capa_vs5.indd   1HMT143_01_Capa_vs5.indd   1 03/05/2021   19:0303/05/2021   19:03



10  •  humanitas10  •  humanitas

PERDA 
DE VALOR 
AMBIENTAL
Para Elcires Pimenta Freire, a 
Constituição de 1988 e a Eco 
92, evento realizado pela ONU, 
hoje perdem força diante da 
pouca atenção dada às questões 
ambientais. E assim o País segue 
em descompasso com o planeta

POR MARCO PIVA

COLABORAÇÃO - SOCIOLOGIA E POLÍTICA 
- ESCOLA DE HUMANIDADES (FESPSP)
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Humanitas – Qual é o tratamento que a questão 
ambiental está recebendo hoje no Brasil?
Elcires Pimenta Freire – Os últimos três anos 
mostram um processo de desconstrução de uma 
política pública que levou ao menos quatro décadas 
para ser construída e agora está sendo descontinu-
ada. É inadmissível. Vivemos um momento crítico 
em relação à construção da política ambiental, que 
eu espero que seja revertido imediatamente para 
que o País e a sua população não paguem um preço 
tão alto em todos os sentidos.

Quais seriam os efeitos desse estado de coisas?
Passando pelos custos ambientais, muitos dos 
impactos são irreversíveis, tanto na Amazônia 
quanto no Pantanal, onde os recursos são perdidos 
em termos de valores. Muitos parques que estavam 
sendo preservados por meio de uma construção 
política de muitos anos, alinhada com o movimento 
planetário em defesa do meio ambiente, perderam 
espaço nos dois últimos anos e foram desconstru-
ídos de uma forma muito irresponsável e perigosa 
para o futuro do País. 

Qual era a situação do País diante de 
um tema considerado relativamente 
novo para a humanidade?
O Brasil avançou efetivamente nessa questão com 
a ECO-92, que gerou um movimento de infl exão e 
atraiu a atenção da humanidade em relação à ques-
tão ambiental. Foi aí que o Brasil começou a cons-
trução de uma política ambiental, a qual já vinha 
sendo desenhada a partir da Constituição de 1988, 
tornando-se um critério de valor em nível legal. [Na 
esteira da Constituição, foi criado o Ministério do 
Meio Ambiente, bem como o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAN), instrumentos fundamen-
tais para a consolidação de uma política ambiental]. 
Depois da Eco-92, uma conscientização mais ampla 
afl orou e, apesar de o Estado brasileiro ser grande 
e com poderes nas esferas municipais e estaduais, 
com legislações próprias, algumas leis e diretrizes 
não fi caram muito claras na Constituição, levando 
à criação de correções legais, bem como à imple-
mentação de políticas centralizadas.

Odescompasso do Brasil na questão 
ambiental, em comparação a outros 
países do mundo e aos acordos in-

ternacionais do clima, decorre, hoje, da falta 
de políticas públicas adequadas às exigências 
locais e globais. Esse e outros assuntos que tra-
zem o meio ambiente para o centro do debate 
são tratados nesta entrevista que Elcires Pi-
menta Freire, professor e coordenador técnico 
do MBA Saneamento Ambiental da Sociologia 
e Política – Escola de Humanidades, a FESPSP, 
concedeu à Humanitas. Tecnólogo em Proces-
sos de Produção (Fatec/UNESP) e Pós-Gradu-
ado em Meio Ambiente e Sociedade (FESPSP), 
com várias especializações em gestão de resí-
duos sólidos e saneamento, Elcires atua profi s-
sionalmente na área de meio ambiente desde 
1990. Ele fundou e dirigiu, por dez anos, o Insti-
tuto Macuco – Meio Ambiente, Comunicação e 
Cultura. Apesar dos atrasos e obstáculos hoje 
enfrentados no País sobre as questões ambien-
tais, ele mantém o otimismo: “Temos muitos 
casos de comunidades que trazem a marca do 
desenvolvimento sustentável e isso faz toda a 
diferença para o futuro”. Confi ra a seguir:
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Como se deu esse avanço  
nas últimas duas décadas? 
Vivíamos momentos importantes de consolidação 
desses instrumentos conquistados, destacando a 
política de saneamento, cujo marco legal só veio 
em 2007, quase um quarto de século depois da 
Constituição, gerando atraso nessa política, além, 
evidentemente, da convivência anterior de um 
vazio legal no País. Antes de 2007 o que tínhamos 
no Brasil eram antigas referências feitas pelos 
governos militares, em cujo Plano Nacional de 
Saneamento – PLANASA – foram criadas compa-
nhias estaduais, e essa política se encerrou ainda 
nos anos de 1990 deixando um vazio até 2007. Esse 
atraso gerou dificuldades. Algo que somente come-
çou a ser consertado com a criação dos conselhos 
sociais com participação da população. Os temas 
vinculados ao saneamento começaram a produzir 
políticas específicas como a de resíduos sólidos, já 
por volta de 2014, quando vivemos um momento 
muito importante da questão ambiental.

A partir de quando o processo de 
industrialização apropriou-se dessa discussão? 
O setor empresarial brasileiro sempre relutou em 
aceitar uma política de meio ambiente e resistiu 
muito tempo à implementação de normas e leis. 
A colaboração empresarial só aconteceu num 
segundo momento, o que atrasou especialmente o 
processo de estudar e conter os resíduos sólidos. 
Hoje o mundo todo tem uma política ambiental, e o 
setor empresarial passou a considerar, incorporan-
do o princípio de poluidor pagador, exemplificando 
com a produção de embalagens. Existe uma res-
ponsabilidade no pós-uso. Isso funciona bem em 
vários países para reduzir e mitigar a geração dos 
resíduos, uma tarefa urgente e necessária no Bra-
sil. Essas mesmas indústrias que pagam pesadas 
tarifas ambientais na Europa resistem à implanta-
ção desse tipo de política no Brasil, ou seja, aceitam 
em outros países, mas não aqui. Mesmo assim, 
de alguma forma a pressão global e o comporta-
mento das próprias matrizes de algumas empresas 
multinacionais têm colaborado na implementação 
da observância dos critérios legais e, em alguns ca-
sos, vai além disso, embora ainda na forma de um 

processo lento. É preciso melhorar em muitos segmentos 
industriais, em especial o da área de embalagens. Esses 
setores precisam aceitar as responsabilidades ambientais 
e isso é uma luta no Brasil, mesmo estando previstas em 
nossa legislação.

Na sua opinião, o valor ambiental e o seu significado 
econômico já estão estabelecidos?
Algumas indústrias não entenderam ainda esses 
conceitos. Se você analisa hoje a economia alemã, vê 
que é chamada de verde, que consiste num processo de 
produção de valor que passa pelo entendimento da luta 
pela preservação ambiental e pela melhoria das condi-
ções do meio ambiente, dando importância a políticas 
estruturantes como a denominada de economia circular, 
fortemente implantada na Europa. Então, entender isso é 
entender como a questão ambiental pode contribuir com 
a modernidade da cadeia produtiva. Esse entendimento 
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DIÁLOGO
COM ELCIRES PIMENTA FREIRE

“VIVEMOS UM MOMENTO CRÍTICO EM 
RELAÇÃO À CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA 
AMBIENTAL, QUE EU ESPERO QUE 
SEJA REVERTIDO IMEDIATAMENTE 
PARA QUE O PAÍS E A SUA POPULAÇÃO 
NÃO PAGUEM UM PREÇO TÃO ALTO EM 
TODOS OS SENTIDOS”
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precisaria ser assumido pelo empresariado brasileiro 
sob a compreensão de que a questão ambiental não 
representa um ônus, mas a construção de uma socie-
dade moderna.

Existe uma disputa entre quem defende o 
desenvolvimento sustentável e quem entende a 
economia acima e apesar do meio ambiente, ou 
seja, são posições opostas que se expressam 
muito claramente na sociedade. Qual seria o 
papel dos ambientalistas na defesa do meio 
ambiente combinado com a necessidade do 
desenvolvimento econômico? 
Eu costumo falar que a construção de uma sociedade 
ambientalmente correta passa por uma conscienti-
zação social. Um exemplo disso é que a legislação 
traz um processo de licenciamento ambiental que 
reside num espaço, onde a sociedade tem como ver 
a viabilidade de um projeto ou um estudo de impac-
to ambiental como instrumento para avaliar todas 
as consequências. Já o papel dos “ambientalistas” 
deve ser incorporado pela sociedade como um todo. 
Em qualquer lugar que se vá no Brasil as pessoas já 
possuem uma consciência ambiental que não tinham 
antes. Esse é um valor social. O que a sociedade pre-
cisa compreender, hoje, de forma democrática, clara 
e transparente, é que o valor ambiental é universal 
e capilar. Ele passa por uma discussão muito ampla 
pela sociedade, pois pode trazer impacto a todas 
as demais gerações que virão. Portanto, deve ser 
implantado de forma democrática e transparente. Se 
a ideia é implementar uma termelétrica, tem de haver 
a discussão social com as populações afetadas. Em 
Piracicaba, por exemplo, o perigo da falta de água por 
conta de um projeto hidrelétrico mobilizou a sociedade 
e evitou o pior.

Até que ponto as políticas públicas estão 
correspondendo à demanda da consideração 
social desse valor ambiental? 
Antes de as políticas ambientais serem regulamen-
tadas, havia um desprezo muito grande pela ques-
tão dos esgotos sanitários, haja vista que o Brasil 
implantou toda uma rede de saneamento, distribui-
ção de água e coleta de esgoto nas grandes cidades, 
mas não havia tratamento. Esse é um valor muito 

FORMAÇÃO POLÍTICA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL
A Sociologia e Política - Escola de Humanidades 
(FESPSP) é pioneira no desenvolvimento de 
projetos de políticas de saneamento ambiental 
ao valorizar o protagonismo das Conferências 
Municipais de Saneamento. O trabalho de 
formação da Escola proporcionou a muitas 
cidades a construção de um Plano Municipal 
de Saneamento com total participação da 
sociedade por meio de conferências e conselhos 
comunitários. O resultado é a concretização 
de um instrumento poderoso de referência da 
participação popular nas causas ambientais que 
impactam seus territórios. “Isso contribuiu para 
que muitos projetos fossem incorporados às 
normativas federais”, afirma Freire. 
Ainda sobre a FESPSP, ele destaca que a 
instituição possui um curso de pós-graduação 
de saneamento que forma gestores públicos 
e privados. Outra contribuição acadêmica da 
instituição é o MBA em Saneamento que integra 
alunos e profissionais, promovendo a troca de 
experiências com gestores de vários estados e 
abordando questões cooperativas, sempre com 
foco nas demandas sociais. “O curso contempla 
a possibilidade de ampliação da capacitação 
dos profissionais e gestores na construção de 
políticas públicas em âmbito nacional por meio 
de um curso abrangente e dinâmico. Um bom 
exemplo da participação da FESPSP é a questão 
da regionalização do saneamento, como está 
havendo atualmente na Bahia, o primeiro 
estado que terá como desafio formular uma 
lei estadual, criando instâncias e autarquias 
regionais orientadas pelo novo marco legal.”

importante sem o qual não teremos condições ambien-
tais mínimas, não haverá água para beber, sofreremos 
problemas muito fortes em nossos lençóis freáticos, ou 
seja, a questão ambiental está longe de ser ideológica. 
São casos de saúde, e estamos vendo isso hoje pela 
pandemia. A questão é objetiva, aparece na vida das 
pessoas. Hoje o saneamento está em discussão do Oia-
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poque ao Chuí, e não tem um único município brasileiro 
que não discuta esse assunto. Entendo que as políticas 
públicas evoluem e a sociedade cobra a questão am-
biental com mais vigor. Não existe lugar onde o assunto 
ambiental não se converta em tema de grande debate 
com a população.

Mas, apesar disso, a participação da sociedade não 
está sendo incentivada pelos gestores públicos…
Penso que isso seja uma grande perda. Se tivéssemos 
fortalecido os conselhos sociais e populares, haveria 
uma situação muito melhor de política pública no 
Brasil no que se refere ao meio ambiente. Por exemplo, 
não existe a menor chance para uma boa gestão de re-
síduos sólidos se não tiver engajamento da sociedade. 
A população precisa se integrar e incorporar coletas 
coletivas e seletivas, bem como a reciclagem. O enga-
jamento é fundamental na prática da reciclagem, com 
cada pessoa ou família separando os seus resíduos de 
maneira que a política pública possa dar conta desse 
processo e implantar no Brasil um modelo moderno de 
economia circular, no qual a sociedade passe a propor 
uma nova dinâmica a partir desse valor social maior.

O Brasil aproveita corretamente o valor social e 
econômico de sua diversidade ambiental? 
Não. A riqueza é muito grande. Temos o Pantanal e 
seus ecossistemas. Temos uma hidrografia com rios 
valiosos, muita biodiversidade e tudo isso muito mal 
aproveitado pelos brasileiros e bem pouco valorizado. 
Vejam os exemplos que acabam de acontecer com 
os incêndios na Amazônia e em outras regiões. São 
crimes terríveis de proporções planetárias. Quanto à 
importância dos ecossistemas e a interação que existe 
entre eles, como os do Rio Grande do Sul, da Mata 
Atlântica e do Centro-Oeste, chamo a atenção para 
as riquezas marítimas, que correm sérios riscos. A 
riqueza aquífera do Brasil também está sendo maltra-
tada. Nossos rios estão condenados pela poluição e 
isso traz, novamente, a questão do saneamento. Nosso 
país precisa trabalhar a questão da água de forma 
mais efetiva a partir do seu saneamento. Somente 35% 
dos municípios brasileiros têm tratamento de esgoto. 
A política de saneamento não pode ser mais adiada. 
Ela precisa ser implementada para que não tenhamos 
problemas sanitários muito mais graves no futuro.

Apesar de ser uma espécie de “Planeta 
Água”, o Brasil vive uma contradição com 
vários casos de desabastecimento. O que o 
senhor diz sobre isso?
Com a nova regulamentação do setor, que 
permite e incentiva investimentos por meio de 
parcerias público-privadas (PPPs), existe uma 
oportunidade. Só conseguimos ter uma política 
setorial em 2007. Foi um reordenamento impor-
tante para o setor de saneamento com a aprova-
ção de planos estaduais e municipais. Todavia, 
eles não foram devidamente implantados. Há 
uma pressão sobre o novo marco legal que, de 
certa forma, veio para aprimorar alguns instru-
mentos já previstos na lei 11.445/2007, mas que 
traz em si diversas questões polêmicas, cujo de-
bate deve ser capitaneado pela Agência Nacional 
de Saneamento (ANA).

Como o senhor vê o impacto dos recentes 
incêndios na biodiversidade brasileira em 
diferentes pontos do País em relação às 
decisões dos investidores externos, assim 
como na nossa credibilidade internacional? 
Observo com preocupação. Os incêndios que 
aconteceram na Amazônia e no Pantanal tive-
ram uma repercussão ruim demais no exterior 
e refletem negativamente no próprio País. É 
sintoma da falta de uma política ambiental.

Nem tudo é má notícia. Poderia citar 
algumas iniciativas cujos resultados têm 
trazido alento em meio à situação atual?
Vejo com otimismo as comunidades que garan-
tem sua existência pela agricultura familiar, que 
impacta menos o meio ambiente e mostra a via-
bilidade de quem trabalha no sentido de cons-
truir o saneamento comunitário. Temos muitos 
casos de comunidades que trazem a marca do 
desenvolvimento sustentável e isso faz toda a 
diferença para o futuro. Nelas estão os ensina-
mentos de uma vida com mais qualidade. 

MARCO PIVA é jornalista e diretor-adjunto de Comunicação 
da Sociologia e Política - Escola de Humanidades (FESPSP).
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