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Introdução

A pesquisa científica sobre as inter-relações entre sociedade e ambiente encontra-se
em rápida evolução em todo o mundo. A pro
liferação crescen te d e contribuições prove
nientes das mais diversas áreas de especializa
ção disciplinar parece confirmar essa
impressão. Os problemas ambientais, como usualmente chamamos, tornaram-se uma gran
de preocupação, embora circunscrita a grupos
específicos de pesquisadores e cidadãos.
As ciências sociais, até pouco tempo
atrás, impunham para a sociedade o para
digma dominante de fé no progresso e na ra
cionalidade humana. Tanto Marx como
Durkheim viam a era moderna como turbu
lenta, mas ambos acreditavam que as condi
ções sociais benéficas criadas superavam as
suas características negativas. Weber era
mais pessimista. Considerava o mundo mo
derno paradoxal, no qual o progresso mate
rial era obtido apenas às custas de expansões
da burocracia que esmagava a criatividade e
a autonomia. Ainda assim, nem mesmo ele
antecipou plenamente o quão extensivo vi
ria a ser o lado sombrio da modernidade.
Segundo a Comissão Gulbenkian
(1996), a criação das múltiplas disciplinas das
ciências sociais inseriu-se no esforço, em
preendido no século XIX, de garantir e fazer
avançar um conhecimento objetivo sobre a
realidade com base em descobertas empíricas
(entendidas por oposição à especulação). O

processo de institucionalização das ciências
sociais não foi simples nem linear, mas podese vislumbrar uma história de sucesso. O es
tabelecimento das burocracias disciplinares
não só gerou sistemas de investigação, análise
e formação que se revelaram produtivos e viá
veis, como também uma extensa literatura,
legado das ciências sociais contemporâneas.
Todavia, no momento em que os sistemas
institucionais das ciências sociais pareciam fi
nalmente montados e claramente definidos, as
práticas dos cientistas sociais começaram a
mudar após a Segunda Guerra Mundial. Os
sociólogos abriram caminho aos demais, trans
formando a sociologia política e a sociologia
econômica, desde a década de 1950, em im
portantes subcampos. As preocupações passa
ram a incidir sobre temas diferentes dos já tra
dicionalmente aceitos e assistiu-se, nos anos do
pós-guerra, a uma redefinição de objeto, de
maneira a integrar os processos sociais com im
plicações ou intenções políticas: grupos de
pressão, movimentos de protesto, organizações
comunitárias, entre outros.
Foi nesse contexto que surgiram os pri
meiros estudos do que hoje se denomina so
ciologia ambiental. A iniciativa de introduzir o
debate em torno da dimensão ambiental no
interior da sociologia foi a um só tempo con
seqüência desse processo e resposta à intensifi
cação dos impactos socioambientais negativos
decorrentes da expansão econômica ou à rea
ção social deflagrada pela evidente degradação.
Chama a atenção, entretanto, o fato de essa
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abordagem ambiental ter se desenvolvido tar
diamente na sociologia, bem depois do trata
mento pioneiro da biologia, da ecologia, da
economia, da demografia e da geografia.
Apesar disso, o conceito de risco —total
mente vinculado às preocupações ambientais
- passou, rapidamente, nesta última década,
a ocupar um lugar central na teoria social.
Dois importantes teóricos sociais contempo
râneos, Ulrich Beck (1992 e 1999) e Anthony Giddens (1991), consideram os riscos,
em especial os ambientais e tecnológicos de
graves conseqüências, as chaves para o enten
dimento das características, dos limites e das
transformações do projeto histórico da mo
dernidade (Guivant, 1998).
A sociologia ambiental já é, em alguns
lugares, particularmente nos Estados Uni
dos, uma área de produção bastante razoável,
o que certamente influenciou a formulação
das questões acerca do tema pela sociologia
contemporânea.
Por que a sociologia se posicionou tão
tardiamente em relação à questão ambien
tal? Por que esse tema ganhou força no final
do século XX? De que ponto de vista deve
mos considerar esta nova subárea? Quais são
os paradigmas que a influenciaram e quais
seus limites teóricos e metodológicos?
Tendo em mente essas questões, este artigo pretende fazer uma revisão da literatura
internacional e comentar especificamente a
constituição da sociologia ambiental no Bra
sil a partir do cruzamento de dados levanta
dos pelo projeto Uma Sociologia da Sociolo
gia Ambiental Brasileira, coordenado por
Leila da Costa Ferreira e da observação dire
ta da ação dos atores por parte das duas au
toras deste artigo nesse contexto.

Sociologia Ambiental: Surgimento e
Institucionalização

A sociologia ambiental, como produção
científica e acadêmica, emergiu a reboque dos
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movimentos sociais de contestação no início
dos anos de 1960, da constatação de uma si
tuação emergencial de degradação dos recur
sos naturais e do desenvolvimento industrial
(Paehlke, 1989; MacCormick 1992, Eckersley, 1995). Talvez isso tenha acontecido devi
do ao fato de o nascimento do ambientalismo
na década de 1960 ter surpreendido os soció
logos, que, naquele momento, não dispu
nham de um corpo teórico ou de uma tradi
ção de pesquisa empírica que os guiasse em
direção ao entendimento da relação entre so
ciedade e natureza (Viola e Leis, 1992).
Os pioneiros da sociologia clássica,
Durkheim, Marx e Weber tinham abordado
a questão de modo tangencial; além disso,
apenas raramente surgiam trabalhos isolados
na área da sociologia rural, sem, no entanto,
promoverem uma acumulação considerável
de conhecimento que permitisse a criação de
um campo teórico.
Hannigan (1997) indica duas explica
ções para o fato de os sociólogos marginaliza
rem a questão ambiental em seus empreendi
mentos teóricos. A primeira refere-se às falhas
do determinismo geográfico e biológico e à
visão conservadora sobre o entendimento das
mudanças e dos conflitos sociais. A segunda
diz respeito ao próprio pensamento vigente
que, em meados do século XX, enfatizava a li
teratura sociológica da modernização. O que
atualmente é identificado como preocupação
ambiental era considerado atraso e obstáculo
ao desenvolvimento, ao progresso. Certa
mente havia críticos ao paradigma desenvolvimentista, como os sociólogos marxistas,
mas eles tendiam a ver a problemática am
biental como um desvio das questões cruciais
do humanismo.
Buttel (1992), por sua vez, assinala o re
lacionamento ambíguo entre a sociologia,
em sua fase de construção, e as ciências na
turais. Se, de um lado, o pensamento socio
lógico foi influenciado por conceitos prove
nientes das ciências naturais, por outro, a
própria necessidade de legitimação das ciên-

cias sociais exigiu uma reação contra a sim
plificação das explicações oriundas do deter
minismo biológico e geográfico.
Foi nesse contexto, embora de forma di
ferenciada, principalmente a partir dos anos
de 1960, que grupos de sociólogos começa
ram a dar importância à problemática am
biental e a perceber sua relevância e abran
gência. Esse tema passou, então, a ocupar a
agenda de governos, organismos internacio
nais, movimentos sociais e setores empresa
riais em todo o mundo. Tornou-se evidente
que a questão ambiental não era apenas mais
um modismo passageiro, e a sociologia am
biental assumiu desde então uma posição
significativa para estudar as divergências e os
conflitos sobre a natureza, as causas e a ex
tensão dos problemas ambientais (Buttel,
1987; Redclift e Woodgate, 1997; Hanningan, 1997; Catton e Dunlap, 1998).1
Segundo Buttel (2000), a sociologia
ambiental norte-americana, por exemplo,
que dominou internacionalmente essa área
até o final dos anos de 1980 e início dos de
1990, apresenta algumas deficiências. A teo
ria sociológica ambiental norte-americana
desenvolveu-se, originalmente, como uma
reação à falta de atenção da sociologia domi
nante aos fenômenos biofísicos. Assim, pas
sou a enfatizar as tendências fortes, senão in
trínsecas, das sociedades modernas à
degradação do ambiente e, ao mesmo tem
po, a minimizar a teorização dos processos
de melhoramento ambiental. Mas, de certa
forma incoerentemente, a sociologia am
biental dominante também se inclinou a ver
que as tendências à degradação ambiental
poderiam ser revertidas se a mobilização am
bientalista unisse forças no sentido de tornála um poder progressivo sui generis.1
A cultura sociológica ambiental norteamericana tendeu, assim, a simplificar os pro
cessos de mobilização ambientalista. Como
ressalta Buttel, os principais trabalhos produ
zidos nessa área nos Estados Unidos têm uma
visão reducionista da política ambiental, pois

analisam a formação das políticas estatais de
maneira relativamente benigna, enfatizando
as forças inexoráveis que as compelem a exa
cerbar a degradação ambiental.
Buttel (2000) comenta, ainda, algumas
tendências recentes da sociologia ambiental,
particularmente o surgimento de teorias so
bre a pós-modernidade, cuja concepção da
modernização reflexiva é uma perspectiva
particular aplicada aos problemas da relação
entre sociedade e ambiente. Para o autor, a
teoria de Beck (1992) sobre a sociedade de
risco e os trabalhos de Mol e Spargaren
(1993) são as contribuições mais relevantes
para a sociologia ambiental ancoradas na no
ção de modernização reflexiva. Os teóricos
construtivistas que trabalham com a análise
do discurso, como Hannigan (1997) e Yearley (1996), também têm como referência a
noção de modernização reflexiva, em estudos
em que apresentam uma sociologia interpretativa dos riscos e da política ambientais.

O Clima Intelectual e a Trajetória
Político-lnstitucional

O processo de institucionalização da so
ciologia ambiental no interior da sociologia
certamente não foi homogêneo. Pode ser sub
dividido em função dos acontecimentos polí
ticos e culturais do momento, assim como do
próprio desenvolvimento intelectual do esta
do da arte. Assim, podemos distinguir nú
cleos dinâmicos de ensino, pesquisa e debate
em diversos locais do mundo, inclusive no
Brasil. Esses núcleos podem estar restritos à
discussão da questão ambiental por professo
res ou sociólogos (geralmente em menor nú
mero), mas também podem-se configurar
como um conjunto que abriga departamen
tos, professores, nacionais e estrangeiros, de
bate científico, ensino de teorias e técnicas e a
realização de pesquisa.
A trajetória político-institucional da so
ciologia ambiental nos Estados Unidos ini
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ciou-se na década de 1970. Cabe ressaltar
que já na década de 1960 havia uma produ
ção não-sistemática, mas interessante, que
abordava a problemática a partir de uma
perspectiva mais radical, tanto nos Estados
Unidos como na Europa. De fato, todo o pe
ríodo que engloba os anos de 1960 até mea
dos de 1980 foi profundamente influenciado
pelo clima cultural dessa década: novos mo
vimentos sociais, a contra-cultura, a crítica
radical ao industrialismo e ao armamentismo
marcaram uma mudança drástica no clima
cultural e no ambiente universitário, acen
tuando a necessidade de se investigar com
mais afinco a problemática ambiental.
A preocupação inicial concentrou-se nos
aspectos conservacionistas da questão am
biental, mas, gradualmente, foi ganhando
novos contornos: na década de 1960, com a
crescente preocupação em torno da contami
nação ambiental gerada pela produção indus
trial e agrícola (Carson, 1962) e, a partir de
1973, com a crise energética deflagrada pela
alta dos preços do petróleo. Essa crise coinci
diu com o lançamento, pelo Clube de Roma,
do relatório “Limites do crescimento” (Mea
dows, 1972), que alertava, de forma tempes
tuosa, a possibilidade do esgotamento dos re
cursos naturais e de uma catástrofe ambiental
planetária, caso se mantivessem constantes as
expectativas de crescimento econômico
(Paehlke, 1989; MacCormick, 1992; Eckersley, 1995).3 A publicação desse relatório,
apesar das críticas, gerou intensos debates
sobre a questão da escassez e do modelo de
crescimento vigente (Ophuls, 1973). Nesse
período, houve uma proliferação de inicia
tivas de pesquisa sobre a mobilização polí
tica ambientalista (Galtung, 1984; M ac
Cormick, 1992): impactos da produção,
consumo e desperdício de energia, em es
pecífico (Lovins, 1977; Nemetz, 1982), e
de recursos naturais, de um modo geral
(Brown, 1986); análises de políticas am
bientais (Gorz, 1980; Hays, 1982; Paehlke,
1989), de alternativas tecnológicas de cres
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cimento, além do debate acirrado e polêmi
co sobre a questão populacional (Ehrlich,
1975).4
Paralelamente, o departamento de so
ciologia ambiental da American Sociological
Association cresceu de 290 membros, em
1976, para 321, em 1979, atraindo pesqui
sadores com diferentes interesses na área. Se
gundo Dunlap (1997), em meados da déca
da de 1970, as três associações nacionais de
sociologia nos Estados Unidos (Rural Socio
logical Association, Society for the Study of
Social Problems, American Sociological As
sociation) iniciaram grupos e seções de so
ciologia ambiental, além do tema ter sido
tratado em várias outras seções.
Ainda de acordo com Dunlap, a proble
mática da escassez dos recursos naturais,
apesar de bastante divulgada e debatida, não
foi devidamente assimilada pela cultura po
lítica norte-americana, orientada pelo mito
do crescimento ilimitado. Nesse sentido, a
era Reagan representou uma rejeição explíci
ta à idéia de limites, e a promessa do sonho
norte-americano de crescimento e prosperi
dade interrompeu o pesadelo da escassez
(Vig e Kraft, 1998). Evidentemente, esse
processo interferiu na produção acadêmica
que, segundo Dunlap (1997), sofreu um de
clínio na década de 1980. Conforme o au
tor, o departamento de sociologia ambiental
teve uma redução para menos de trezentos
membros em 1980; poucos artigos foram es
critos e nenhum deles foi publicado nos
principais periódicos de sociologia.
Contudo, os acidentes envolvendo usi
nas nucleares e contaminações tóxicas de
grandes proporções, como os casos de ThreeMile Island (1979), Love Canal, Bhopal
(1984) e Chernobyl (1986), acirraram nova
mente o debate público e científico sobre a
questão dos riscos nas sociedades contempo
râneas. Conseqüentemente, a questão da ci
dadania e da qualidade de vida ganhou no
vos impulsos naquele momento (Dunlap,
1997; Hogan e Vieira, 1992). Iniciou-se,

nesse período, uma mudança de escala na
análise dos problemas ambientais - de um
nível local passou-se a uma abordagem glo
bal, transformando igualmente a freqüência
de problemas e acidentes ambientais. A pró
pria natureza dos problemas tornava-os mais
difíceis de serem previstos e compreendidos
(Dunlap, 1993; Ferreira e Viola, 1996).
Na verdade, em fins dos anos de 1980,
assistiu-se no cenário internacional a um
clima favorável ao processo de consolidação
da área. Pôde-se observar, novamente, um
aumento do número de membros no depar
tamento da ASA na virada da década, atin
gindo quatrocentos membros em 1993. O
volume de textos publicados e o crescente
interesse de estudantes nos cursos voltados
ao meio ambiente também confirmaram
essa retomada. Outro sintoma significativo
foi o aumento da atenção internacional de
dicada à área e a formação de um grupo de
trabalho sobre ambiente e sociedade em
1990, na Associação Internacional de So
ciologia (ISA), sem mencionar o impacto
da Rio-92 (Dunlap, 1997).
No que diz respeito à perspectiva cons
titutiva dos aspectos teórico-metodológícos,
Buttel (1996) comenta que a trajetória da
sociologia ambiental poderia ser sintetizada
em três momentos distintos: o momento de
formação, a partir da combinação e da con
tribuição de outras áreas da sociologia; de
constituição de um núcleo teórico próprio e
de perfil mais consensual; e, por fim, de di
versificação e maior incorporação no campo
teórico da sociologia em geral.
Com relação ao período de formação, o
autor comenta que a sociologia rural teve
uma contribuição pioneira, embora outros
departamentos também tenham participado
desse processo: a sociologia de comunida
des, do desenvolvimento, urbana e dos mo
vimentos sociais. Em certa medida, a socio
logia ambiental não surgiu como uma nova
disciplina, mas no interior de disciplinas já
existentes, e tentou sanar a lacuna teórica da

tradição clássica ante as questões ambientais
criando um locus institucional para o desen
volvimento da nova temática.
No tocante à lacuna teórica, Buttel
(1996) considera que a tendência da socio
logia clássica foi criar teorias que, implicita
mente, assumissem a independência e o iso
lamento de sociedades e grupos humanos
em relação aos processos biofísicos. Para ele,
a sociologia, ao tentar liberar o pensamento
social dos reducionismos, preconceitos e da
visão conservadora da ecologia humana em
seu início, exagerou ao promover a separa
ção entre o processo social e o mundo natu
ral. Catton e Dunlap (1998) são mais enfá
ticos na crítica à resistência da sociologia às
questões ambientais, salientando o contexto
sociocultural da formação da sociologia, as
sim como seus paradigmas de análise. Argu
mentam que a sociologia foi profundamen
te influenciada por uma cultura ocidental
antropocêntrica que, por sua vez, foi histori
camente marcada por processos convergen
tes de desenvolvimento técnico-científico e
de acumulação de riquezas e formada no
contexto de expansão colonial, que resultou
na revolução industrial, no fortalecimento
de idéia de progresso e no processo de oci
dentalização do mundo.
A fase seguinte, de constituição de um
núcleo teórico, unificou-se em torno da pro
dução de alguns sociólogos ambientais,
como Catton, Dunlap, Schnaiberg, Buttel,
Redclift, Harteley, Chapman, Yearley, Hannigan, entre outros, que mais se destacaram
na produção teórica após os anos de 1970.
Esses autores, apesar das diferenças de suas
perspectivas de análise, enfatizaram o caráter
materialista e realista da crise ambiental,
sem deixar de lado a importância de sua di
mensão cultural. Criticaram de maneira
contundente a insustentabilidade das socie
dades modernas, resultado de um modelo
de produção que dilapidou os recursos natu
rais muito mais rápido do que sua capacida
de de regeneração.
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O terceiro momento na trajetória intelec
tual da sociologia ambiental, mais nítido na vi
rada da década de 1980, caracterizou-se por
uma maior diversidade teórica e por certa in
corporação da teoria sociológica clássica. Destacaram-se, em primeiro lugar, as influências
advindas da sociologia contemporânea, no
sentido de uma guinada cultural que reduz a
ênfase nas explicações materialistas e estruturalistas em favor de perspectivas culturais, subje
tivas e com forte influência da sociologia do
cotidiano. Essa mudança teórica contribuiu
fortemente para uma maior receptividade da
questão como fenômeno social relevante. E
possível registrar, a partir desse momento, as
contribuições de sociólogos de destaque que
enfatizam a importância da questão no contex
to das sociedades da alta modernidade, como é
o caso de Beck (1992), Giddens (1991), Touraine (1985), entre outros.
A nova perspectiva de análise, para Hannigan (1997) por exemplo, passou a enfatizar
os processos sociais, políticos e culturais, em
que as condições ambientais são definidas
como aceitáveis ou não. Nesse sentido, o
problema ambiental é socialmente construí
do, e esse aspecto é percebido como mais re
levante do que a própria tarefa de avaliar suas
condições de validade. Os problemas am
bientais tornaram-se similares aos demais
problemas sociais, e a ação dos diferentes
atores, o objeto principal de análise.

A Sociologia Ambiental no Brasil

No Brasil, as tentativas de institucio
nalização do campo de conhecimento que
trata das relações entre sociedade e nature
za/ambiente iniciaram-se em meados da
década de 1980, e as primeiras iniciativas
aconteceram na região sudeste, com ênfase
especial para a Universidade Estadual de
Campinas e a Universidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, e a Universidade
Federal de Santa Catarina.

Os rearranjos científico, intelectual o
institucional propostos não eram novos e, de
certa maneira, refletiam clivagens produzi
das no período posterior à Segunda Guerra
Mundial em outras partes do mundo, em
torno de debates relacionados a estudos interdisciplinares (Ferreira, 2000). O grupo
que liderava os debates na Unicamp decidiu
espelhar-se nos estudos por áreas ou regiões
e, através de uma forte base empírica, agre
gar cientistas sociais e cientistas naturais que
se debruçariam por regiões dotadas de uma
suposta coerência cultural e histórica, com o
objetivo de descrevê-las sob o ponto de vista
multidimensional. Como esses estudos
eram, por definição, multidisciplinares,
criou-se um centro de pesquisa5, mas a for
mação continuava delimitada aos programas
tradicionais de graduação e pós-graduação,
onde foram criadas linhas de pesquisa trans
versais às especialidades de origem, de modo
a tratar da questão ambiental.
Na USP, o grupo que se organizou em
tomo da questão ambiental em meados da
década de 1980 vinha de outra filiação, in
fluenciado pelos teóricos da ecologia profun
da e da complexidade (Prigogini e Stengers,
1991; Prigogini, 1996; Maturana e Varela,
1995; Sessions, 1995). Em busca de um pa
radigma holista, criaram o curso de mestrado
em Ciência Ambiental que, apesar de refor
mulações posteriores, este curso teve o méri
to de revelar a artificialidade das rígidas cliva
gens institucionais anteriores.
Em Santa Catarina, observa-se uma
agregação de interesses em torno do paradig
ma da ecologia política que cruzava a abor
dagem teórica da sociologia e da política de
forte tradição sistêmica com preocupações
em alargar o objeto de estudo em direção às
múltiplas dimensões da interação entre a
biosfera e uma sociedade globalizada.
Apesar dos avanços e dos recuos e, ain
da, da grande resistência do núcleo duro das
ciências sociais brasileiras em dialogar com
esse tipo de produção intelectual, pode-se

r
afirmar que os estudos e as pesquisas interdisciplinares atuais herdaram desse período
uma evolução significativa da situação social
ocorrida no interior das instituições de ensi
no e pesquisa e dos quadros por elas forma
dos. Embora a estrutura departamental per
maneça, os próprios departamentos, hoje,
não têm como negar a validade e a legitimi
dade das experiências interdisciplinares.
Pode-se dizer que a sociologia ambien
tal no Brasil encontra-se em uma fase inter
mediária, quando comparada às experiên
cias internacionais, menos pelo impacto da
produção e mais pela resistência que ainda
enfrenta por parte de setores disciplinares
das ciências sociais brasileiras.
O melhor exemplo do grau e do tipo de
organização da área pode ser analisado a par
tir da trajetória do GT Ecologia, Política e
Sociedade da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Ciências Sociais
(Anpocs) (Vieira, 1992; Ferreira e Viola,
1996; Drumond e Schoroeder, 1997), que
se desenrolou em paralelo à mobilização das
três universidades pioneiras em torno da
questão ambiental. Além disso, talvez pelo
pioneirismo, o GT organizado em torno da
Anpocs revestiu-se de grande liderança na
constituição desse campo nas ciências sociais
do Brasil, funcionando como forte agregador de demandas intelectuais produzidas
por grupos isolados que surgiam em diversas
regiões do país.
Esse grupo reuniu-se pela primeira vez
na Anpocs, em 1986, quando a problemáti
ca ambiental ainda era tratada de forma inci
piente nas ciências sociais brasileiras e reunia
apenas um pequeno grupo de intelectuais.
Desde então, a questão ambiental adquiriu
relevância na comunidade científica mun
dial, o que também surtiu efeitos na comu
nidade científica do país, como veremos no
desenrolar deste trabalho.
Em 1992, quando da realização da
Conferência das Nações Unidas sobre Am
biente e Desenvolvimento (Cnumad) no

Rio de Janeiro, o grupo optou por abrir um
espaço prioritário de discussão para o apro
fundamento crítico dessa temática no con
texto brasileiro. Essa discussão culminou na
publicação do livro Dilemas Socioambientais
e D esenvolvimento Sustentável , organizado
por Daniel Hogan e Paulo Vieira, que, além
de refletir sobre a diversidade regional e te
mática, teve grande impacto nos meios aca
dêmicos emergentes.
A partir daí, vários intelectuais ligados ao
grupo foram fazer doutorado, pós-doutorado
e intercâmbio com grupos de pesquisa no ex
terior, sobretudo nos Estados Unidos, na
França e na Inglaterra. Esse processo refletiuse intensamente na produção da área, pois
propiciou o cruzamento fecundo de dados e
modelos teóricos, inserindo definitivamente a
produção local no debate internacional.
Em meados da década de 1990, a preo
cupação temática do GT da Anpocs era com
a questão da globalização tendo em vista a
realidade do país, evidentemente influencia
da pelo clima intelectual das ciências sociais
naquele final de século (Ferreira, 1997). Em
1998, foi publicado o livro Incertezas de Sustentabilidade na Globalização , organizado
por Leila Ferreira e Eduardo Viola.
Ainda na primeira metade dos anos de
1990, houve uma intensa mobilização dos
cientistas sociais para fortalecer institucionalmente o diálogo, o ensino e a pesquisa
interdisciplinar, promovendo a criação de
centros de pesquisa e programas de prósgraduação em torno do campo de conheci
mento que trata da interação entre sistemas
biofísicos e sociais. Possivelmente, a disse
minação do interesse em montar uma buro
cracia adequada à pesquisa e à formação na
área ambiental teve dois condicionantes.
No âmbito da sociedade, o clima político
propício produzido pela Rio-92 e, no âmbi
to acadêmico, a boa receptividade encontra
da pelos brasileiros no debate internacional,
resultado do intercâmbio com centros espe
cializados e importantes fora do país.
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Hoje, a sociologia ambiental, as ciências
políticas do ambiente, os estudos antropoló
gicos e populacionais sobre o tema já se en
contram consolidados em várias universida
des brasileiras - a produção acadêmica, como
veremos, reflete o grau de interesse que esta
problemática adquiriu. Ademais, existem ou
tros indicadores do grau de institucionaliza
ção dessa temática no país. Vale mencionar a
publicação da revista Ambiente & Sociedade,
uma co-edição das três universidades pionei
ras na institucionalização desse campo de es
tudos e pesquisas —Unicamp, Usp e Ufsc. O
periódico, financiado inicialmente pela Fun
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp) e hoje pelo Conselho Na
cional de Pesquisa (CNPq), vem se consoli
dando como uma publicação temática, cujo
objetivo é promover o escoamento da produ
ção de cientistas sociais com características
transversais às suas especialidades de origem.
O periódico foi financiado inicialmente pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp) e hoje pelo Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq).
Outro indicador que merece menção é o
papel central que a temática ambiental ad
quiriu em alguns dos mais importantes con
gressos das ciências sociais do país, como o
da Associação de Antropologia (ABA), em
2000, e o Congresso Internacional de Socio
logia Rural, realizado no Rio de Janeiro no
mesmo ano. Vale mencionar também o sim
pósio Sociological Reflections on Sustainability, do Committee on Environment and Society da ISA, realizado no mesmo período.
Curiosamente, apesar da vitalidade e da
importância desses acontecimentos no senti
do de estreitar o diálogo entre a sociologia
ambiental brasileira e a internacional, ou en
tre esta e outras disciplinas das ciências so
ciais no Brasil, assim como a montagem do
próprio sistema institucional, de maneira se
melhante ao que ocorreu com o grupo da
ASA nos Estados Unidos no início da déca
da de 1980, a Anpocs deixou de abrigar o

90

GT organizado em torno da temática am
biental. Desde o final dos anos de 1990, al
guns de seus membros têm sido estimulados
pela direção da associação a promover fó
runs e mesas redondas, mas trata-se de uma
forma paliativa de referendar a importância
desse debate e dessa produção científica.
Esse inesperado desinteresse do núcleo
mais fortemente institucionalizado das
ciências sociais brasileiras não significou
um declínio do interesse pela área. Intelec
tuais e estudantes ligados originalmente ao
GT da Anpocs direcionaram seu poder de
influência em outras três direções: 1) escoa
mento de sua produção por meio de outros
fóruns acadêmicos nacionais, como a So
ciedade Brasileira de Sociologia (SBS), a
Sociedade Brasileira de Antropologia, a As
sociação Brasileira de Sociologia Rural, en
tre outros; 2) investimento no diálogo in
ternacional, por meio da participação em
eventos como, por exemplo, da Latin Ame
rican Studies Association (LASA) e da In
ternacional Sociological Association (ISA),
para citar apenas dois; e, finalmente, 3) in
vestimento em veículos próprios, como a
revista Ambiente & Sociedade , além da recém-críada Associação Nacional de Pós
Graduação e Pesquisa em Ambiente e So
ciedade (ANPPAS), cujo primeiro congres
so de âmbito nacional aconteceu no 2002.

A Internalização da Questão
Ambiental nos Programas de
Pós-Graduação no Brasil

Foram selecionados para uma primeira
e breve análise alguns dos principais progra
mas de pós-graduação nas ciências sociais e
os novos programas interdisciplinares da
USP, Unicamp, UFSC, UnB, Universidade
Federal do Pará, UFRJ e UFRG. Outras ins
tituições como, por exemplo, a Fundação
Joaquim Nabuco, o Instituto Nacional de
Pesquisa da Amazônia (INPA), além do

doutorado em Meio Ambiente e Desenvol
vimento da Universidade Federal do Paraná,
serão tratadas em análises posteriores. Essa
seleção visa a mostrar, no âmbito reduzido
de um artigo, apenas alguns casos exempla
res para análise da internalização da temáti
ca na pós-graduação brasileira.
No Programa de Pós-Graduação em So
ciologia, da Universidade de São Paulo, fo
ram identificadas, entre 1958 e 2000, quatro
dissertações de mestrado e oito teses de dou
torado que tratam do tema ambiente e socie
dade. O programa conta com um total de
284 dissertações de mestrado e 316 teses
de doutorado defendidas.
Os temas preferencialmente abordados
foram: políticas ambientais, políticas públi
cas, conservação de recursos naturais, desen
volvimento, mineração, cooperativismo, co
nhecimento ecológico e governança global.
Já no Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Unicamp, há uma
maior incidência de trabalhos produzidos
nessa área a partir dos anos de 1980 e, parti
cularmente, na década de 1990. Isso se deve à
política dessa Universidade que priorizou
fortalecer a formação disciplinar, em detri
mento da criação de programas interdisciplinares como ocorreu na USP. No caso das
Ciências Sociais da Unicamp, foram criados:
no Programa de Mestrado em Sociologia,
uma linha de pesquisa e, no Doutorado em
Ciências Sociais, uma área temática, ambas
intituladas inicialmente Ambiente, Tecnolo
gia e Desenvolvimento e, atualmente, Mu
danças Sociais: Questões em Ambiente e
Tecnologia. Essa opção direcionou a produ
ção de teses e dissertações sobre a temática
ambiental para os programas já existentes.
Das 160 dissertações defendidas no progra
ma, vinte são da área de Ambiente e Tecno
logia, mas 23 abordam o tema de forma
transversal, nas áreas de sociologia rural, so
ciologia urbana e teoria sociológica. No caso
do Programa de Doutorado entre 1985 e

2000, das 123 teses defendidas, 16 estão di
retamente ligadas à área.
Preferencialmente, esses estudos tratam
x questão ambiental entrecruzando-a a ou
tros temas como a modernidade, o Estado, a
democracia, os conflitos sociais, o desenvol
vimento, os movimentos sociais, o risco, as
sim como o conhecimento, a percepção e asrepresentações sociais sobre o ambiente, a
mundialização e a globalização. Mais recen
temente surgiram teses e dissertações que
abordam a questão da complexidade e da interdisciplinaridade.
No caso da USP, não houve um investi
mento na criação de áreas ou linhas de pes
quisa junto aos programas de mestrado e
doutorado em Sociologia, mas diversos pro
fissionais, inclusive titulados na Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, parti
ciparam da criação de centros de pesquisa,
do Programa de Mestrado e, atualmente,
também do Doutorado em Ciência Ambien
tal. Assim, se, por um lado, a USP apresenta
uma produção relativamente baixa no que
diz respeito à temática ambiental (1,4% no
caso do mestrado e 2,5 % em doutorado) em
seu programa de pós-graduação em Sociolo
gia, por outro, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental está em franco
desenvolvimento e a produção de teses e dis
sertações com abordagem da sociologia am
biental é muito ampla.
No Programa de Mestrado em C iência
Ambiental foram defendidas até o presente,
setenta dissertações de mestrado, das quais
53 podem compor a categoria de temas
transversais entre ambiente e sociedade. Os
temas também são bastante diversificados,
como conservação, risco, qualidade de
vida, desenvolvimento sustentável, manejo,
educação am biental, direito ambiental,
políticas públicas e movimentos sociais. É
importante salientar que as abordagens teórico-metodológicas procuram uma pers
pectiva interdisciplinar.
Já o programa da Universidade Federal
de Santa Catarina em Florianópolis, junta-
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mente com o Procam, na USP e o Programa
de Mestrado em Sociologia e Doutorado em
Ciências Sociais da Unicamp, foi um dos
precursores da formação intelectual nessa
área transversal, nlo apenas pela produção
de dissertações e teses, mas sobretudo pelo
número de professores e pesquisadores que
se agregaram em torno do tema.
Das 54 teses de doutorado defendidas
no programa, 24 estão diretamente ligadas
ao tema. A diversidade temática é também
ampla, abrangendo desde a questão agrícola,
até temas relativos à urbanização, ao traba
lho, à descentralização, à mundialização, ao
risco, à sustentabilidade, a políticas públicas
e à teoria social. Cabe ressaltar a diferencia
ção teórico-metodológica desses estudos —
alguns filiam-se diretamente à Teoria dos sis
temas e outros, à Ecologia política.
No caso do Programa de Pós-Gradua
ção em Sociologia da Universidade de Brasí
lia, entre a década de 1970 até os dias atuais,
foram defendidas 174 dissertações, sendo 11
diretamente ligadas ao tema; e entre as 81
teses de doutorado, somente quatro estão li
gadas à área. Chama atenção ainda o fato de
essas teses serem bastante recentes. Os temas
tratados no mestrado foram movimentos so
ciais, ação do Estado, conservação de recur
sos naturais, desenvolvimento, assim como
análise sobre o Cerrado e a Amazônia. No
caso do doutorado, observa-se como tema
de pesquisa as organizações não governa
mentais, a Agenda 21, a Amazônia e as po
líticas ambientais.
A Universidade de Brasília criou recen
temente um Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Sustentável, onde já
foram defendidas 24 dissertações, todas rela
cionadas à perspectiva de interação entre
ambiente e sociedade. Os temas tratados fo
ram: gestão ambiental, percepção, manejo,
agricultura familiar, impacto ambiental, po
líticas ambientais, resíduos e sustentabilida
de. Nesses trabalhos há também uma tenta
tiva de abordagem interdisciplinar.
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Quanto à Universidade Federal do Pará,
a temática é tratada no departamento de So
ciologia e no Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Sustentável do Trópi
co Ümido, ligado ao Núcleo de Estudos'
Amazônicos (NAEA). Das 130 dissertações
defendidas nesse último programa, 32 esta
vam ligadas ao tema e as oito teses de dou
torado defendidas são da área. Os temas tra
tados são particularmente ligados à questão
do desenvolvimento regional da Amazônia,
discutindo movimentos sociais, migrações,
gênero, pobreza, Estado, fronteiras e urbani
zação. Esses trabalhos também abordam a
problemática ambiental a partir de uma
perspectiva interdisciplinar.
Na Universidade Federal do Rio de Ja
neiro (UFRJ) o tema foi mais bem trabalha
do no Programa de Ecologia Social, onde
das 24 dissertações de mestrado defendidas,
oito utilizaram-se de uma abordagem das
ciências socais do ambiente. Os temas traba
lhados foram: empresariado, educação am
biental, consumo, resíduos, desenvolvimen
to sustentável e cultura e meio ambiente.
No caso do Programa de Sociologia da
U n iv ersid ad e F ed eral do R io G rande do Sul,

há cinco dissertações ligadas ao tema, que tra
tam da questão da colonização agrícola, dos
movimentos sociais e da questão agrícola.

Águas Revoltas na Produção
Intelectual Brasileira

Há dois momentos na produção intelec
tual brasileira que delineiam os rumos das de
mandas intelectuais no campo das interações
entre ambiente e sociedade no Brasil. No pri
meiro, em uma fase que pode ser considera
da, sob a inspiração de Buttel (1996), de for
mação, há quatro coletâneas que merecem
destaque. Inaugurando os debates do campo,
indiscutivelmente tem-se o livro Ecologia e
Política no Brasil (1987), organizado por José
Augusto Pádua. Se não foi o primeiro lança

mento, esta coletânea resultou do encontro
entre a vontade política e acadêmica do edi
tor e a capacidade de delinear de forma clara
e inteligível ao público leigo o tema das rela
ções entre ecologia e política. Reúne textos
apresentados durante um seminário realizado
no Rio de Janeiro em 1985, momento em
que se iniciava a discussão no país da criação
do Partido Verde.Desde então, e graças ao seu
poder de influência, a questão ambiental pe
netrou o debate político brasileiro, e o ambientalismo local viveu uma fase de ascensão.
Vários de seus representantes ultrapassaram a
fronteira da luta associativa para lançar-se na
vida política, buscando um novo modo de
atuação. Fernando Gabeira, Carlos Mine e
Liszt Vieira são alguns dos nomes mais ex
pressivos dessa corrente e aparecem no livro
não apenas como militantes, mas também na
qualidade de intelectuais no ato de refletir so
bre seu próprio trabalho. A eles juntam-se
José Augusto Pádua, Eduardo Viola e Paulo
Gonzaga de Carvalho, cujas reflexões contextualizam o debate, traçando as origens da
ecologia política no Brasil por meio da análi
se da trajetória do ambientalismo em direção
a uma opção eco-política e da atuação das
agências públicas voltadas ao controle da po
luição industrial. Ecologia e Política no Brasil,
na verdade, discute a questão ecológica sob
múltiplos ângulos, enfatizando tanto seus as
pectos ambientais como políticos e sociais.
A coletânea Ecologia e Política Mundial
(1991) organizada por Héctor Leis foi produto
da Área Ambiental do Instituto de Relações In
ternacionais da Pontifícia Universidade Católi
ca do Rio de Janeiro, conjuntamente com a
área de publicações da Federação de Órgãos
para Assistência Social e Educacional (FASE).
Era parte de um ambicioso programa editorial
que pretendia vincular e comprometer esforços
de instituições acadêmicas, organizações não
governamentais e editoras, a fim de realizar
uma reflexão crítica sobre o que seus autores
denominavam de “emergente espaço público
transnacional do ecologismo”. Consciente

mente, desejava servir de ponte tanto no sen
tido Sul-Sul como Sul-Norte, ampliando e
estendendo as redes de cooperação entre in
divíduos, organizações e países.Héctor Leis e
Eduardo Viola, refletindo sobre a desordem
global da biosfera e a nova ordem internacio
nal, enfatizavam o papel organizador do eco
logismo. Outros temas tratados foram segu
rança ecológica, estudado por Clóvis
Brigadão, e a agenda ambiental na América
Latina, por Roberto Guimarães da Cepal.
José Augusto Pádua apresenta nesta coletâ
nea uma análise do nascimento da política
verde no Brasil.
Diante da perspectiva de realização da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD)
no Rio de Janeiro em junho de 1992, o an
tigo grupo de trabalho Ecologia, Política e
Sociedade da Anpocs, desta vez liderado pelo
grupo da Unicamp, de forte orientação em
pírica, optou por abrir um espaço prioritário
de discussão, visando ao aprofundamento
crítico dessa temática, referenciando-a ao
contexto brasileiro.
À medida que a pauta oficial das discus
sões e das resoluções da CNUMAD contem
plava fundamentalmente problemas ambien
tais de natureza global, como efeito estufa,
alterações na camada de ozônio, poluição dos
mares e perda da biodiversidade, a preocupa
ção dos membros do grupo manteve duas li
nhas. Por um lado, constatou-se que tais pro
blemas tendem a ser veiculados junto à
opinião pública como desafios que se colo
cam acima das especificidades socioculturais,
econômicas e político-institucionais de cada
nação. Por outro, privilegiando a questão
amazônica, os promotores do Encontro pa
reciam subestimar o fato evidente de que
90% da população brasileira está atualmente
concentrada em regiões do país que se en
contram em um processo devastador de ur
banização acelerada. A mobilização da opi
nião pública durante os meses que
antecederam a Conferência corria o risco de
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camuflar a contundência dos problemas so
cioambientais mais diretamente relacionados
à garantia do direito à qualidade de vida dos
brasileiros. De forma contraditória, a Confe
rência poderia vir a se constituir um retroces
so político, ao enfatizar a necessidade de uma
política ambiental melhor ajustada às carac
terísticas brasileiras. Assim, a opção editorial
refletiu o perfil acadêmico das ciências so
ciais ambientais brasileiras e as formas de
abordagem de alguns dos nossos desafios socioambientais, resgatando da melhor manei
ra possível a ampla diversidade regional e te
mática envolvida.
Apesar da pluralidade de referências teó
ricas e enfoques metodológicos subjacentes
ao conjunto das contribuições do livro Dile

mas Socioambientais e Desenvolvimento Sus
tentável (1992), observa-se uma preocupação
comum de relacionar os sistemas sociais aos
naturais e também de explicar a especificida
de dos problemas socioambientais dos países
em desenvolvimento. Leila Ferreira e Lúcia
Ferreira partem do pressuposto de que o pro
cesso de formação de políticas públicas não
poderia ser reduzido ao recorte meramente
estrutural ou funcional, e analisam o univer
so de construção da cidadania em um país de
terceiro mundo, por meio de interações con
flituosas entre atores sociais diferenciados.
Eduardo Viola e Héctor Leis enfatizam, mais
uma vez, a análise da dinâmica do movimen
to ambientalista brasileiro, explorando as im
plicações mais interessantes de sua expansão
multisetorial. Paulo Freire Vieira inaugurava
uma preocupação com as repercussões da
problemática ambiental no campo das ciên
cias sociais no Brasil.No conjunto dos en
saios relacionados ao tratamento das análises
empíricas, o texto de Daniel Hogan contri
bui para desmistificar os estereótipos tradi
cionais da teoria demográfica sobre o papel
da pressão populacional como fator determi
nante dos processos de degradação ambien
tal. Haroldo Torres e Donald Sawyer privile
giam os problemas ambientais gerados pela
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urbanização acelerada e descontrolada, com
ênfase na questão do, saneamento básico e no
desenvolvimento de sistemas de produção e
extração agro-silvo-pastoris baseados no gru
po familiar. Ricardo Neder e Sônia Barbosa
resgatam a discussão sobre as transformações
urbano-industriais nas últimas décadas, to
mando por base uma avaliação dos impactos
socioambientais negativos em algumas expe
riências de desconcentração industrial no Es
tado de São Paulo.
O livro Incertezas de Sustentabilidade na
Globalização (1996), organizado por Leila
Ferreira e Eduardo Viola, parte da premissa
de que a existência de processos globais
transcende às categorias Estado, classe social
e nação. A hipótese baseia-se na emergência
de uma sociedade global. Segundo os organi
zadores, o objeto de estudo do livro é a bios
fera, que, necessariamente, ultrapassa as
fronteiras nacionais. A preocupação ecológi
ca não tem pátria, seu enraizamento é o pla
neta. Seria esperado que uma reflexão sobre
globalização e ambiente se afastasse das par
ticularidades, mas, no caso desse livro, um
dos fios condutores que perpassa as preocu
pações dos autores é justamente a análise de
situações cotidianas e específicas do país.
Como a consolidação da democracia no Bra
sil, o poder local, a problemática da águas,
dos diferentes tipos de poluição, a questão da
qualidade de vida e do espaço público e a dis
cussão sobre desenvolvimento das áreas pro
tegidas. Eduardo Viola, Héctor Leis e Octavio Ianni empreendem, assim, uma reflexão
teórica sobre globalização e diversidade.
Franz Briiseke discute a questão do desenvol
vimento a partir de uma reflexão sobre a desestruturação da ordem social contemporâ
nea. Leila Ferreira enfrentava as alternativas
de sustentabilidade no poder local brasileiro e
Daniel Hogan, essas mesmas alternativas para
bacias hidrográficas no Estado de São Paulo.
Pedro Jacobi aborda a questão da percepção
ambiental em centros urbanos; Mário Fuks, a
proteção judicial ao meio ambiente, e Ricar-

do Neder, a regulação pública na área am
biental no Brasil. No campo relativo à prote
ção dos recursos naturais, Lúcia Ferreira
discute a falsa oposição teórica e política en
tre bem-estar social e conservação ambiental,
e Antônio Carlos Diegues escreve sobre as
áreas naturais protegidas no Brasil. Por fim,
Clóvis Cavalcanti propõe uma análise da
economia ecológica.
Já no início da primeira década do novo
século XXI, observa-se uma mudança signi
ficativa dos interesses desse núcleo mais for
temente agregado em torno do campo de re
flexões sobre a interface sociedade/ambiente.
Um bom indicador deste desvio na ênfase
pode ser buscado na agregação de demandas
intelectuais impostas à ANPPAS. A progra
mação de seu primeiro encontro delineia os
seguintes temas para os debates: regimes am
bientais internacionais, dimensões humanas
da biodiversidade, consumo e segurança ali
mentar e de energia, dimensões locais das
mudanças ambientais, cidades sustentáveis,
educação ambiental, além dos já tradicionais,
interdisciplinaridade, dinâmicas demográfi
cas, risco ambiental e políticas ambientais.
Dessa programação depreende-se duas
conclusões, se nos é permitido navegar sem as
limitações do náufrago em águas temerosas.
Em primeiro lugar, tudo indica que a
ênfase dos estudiosos nessa área transversal

migrou da busca inglória por um ator pre
ferencial de mudança social na ordem eco
lógica ou ambiental para uma questão gené
rica delineada em torno das preocupações
com a dimensão humana das mudanças
ambientais, independentemente de juízos
de valor sobre elas. Atualmente, essa ques
tão é decomposta em outras derivadas que
dizem respeito à governabilidade e às orien
tações sociais e culturais ou normativas para
a resolução de problemas universalmente
reconhecidos e considerados politicamente
pertinentes. Nessa linha, as pesquisas e as
reflexões centram-se em objetos que se inter-relacionam para dar conta de problemas
como normatividade, instítucionalidade e a
emergência de novas instituições sociais na
área ambiental.
Em segundo lugar, mas não menos im
portante, essa produção específica é de difí
cil avaliação, apesar de sua pujança e visibi
lidade social nos últimos anos, pois o fato de
estar centrada em questões relativas a novas
orientações normativas da sociedade con
temporânea, padece, muitas vezes, de exces
so de normatividade e ausência de análise e
interpretação. Seu potencial em agregar de
mandas por inteligibilidade da nova ordem
social parece ser seu principal inimigo nas
águas revoltas de consolidação desse campo
de estudo no Brasil.6

Notas

1.

2.

Para um maior detalhamento das produções nos anos de 1960 e 1970, ver Ferreira
(2002). Sobre a revitalização teórica e a projeção no interior da disciplina, graças ao cres
cimento dos movimentos ambientalistas e à crescente preocupação com os efeitos globais
dos riscos ambientais, ver Mol e Spargaren (1993) e Viola (1997).
Comentários sobre o impacto dessas simplificações na constituição e nos rumos do ambientalismo brasileiro, ver Ferreira (1999).

3.

Para uma análise deste período, ver Ferreira (1992).

4.

Para uma discussão crítica desse debate, ver Hogan (2000).

5.

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais nasceu de uma reformulação do antigo Nú
cleo de Ecologia Humana, em 1986.
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6.

Somos gratas aos comentários sempre lúcidos e premonitórios de Eduardo Viola, que sti
gere uma avaliação da produção da área classificando-a em várias vertentes, sendo duas
delas fortemente normativas: fronteiriça entre a sociologia e as ciências sociais, com gran
de influência normativa da p olicy advisory; pró-desenvolvimento sustentável.
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Resumo

Aguas Revoltas: Um Balanço Provisório da Sociologia Ambiental no Brasil
O artigo propõe, em primeiro lugar, a reconstituição e a análise da história da sociologia am
biental internacional situada no contexto da sociologia contemporânea, discutindo tanto os as
pectos teórico-metodológicos, quanto os iirstitucionais, para compreender os obstáculos à legi
timação e à consolidação de uma problemática que, até recentemente, não era abordada pelas
ciências sociais. Em segundo, analisa o caso brasileiro. A questão ambiental tratada pelas ciên
cias sociais encontra-se bastante influenciada pela sociologia empírica norte-americana, precur
sora do processo de institucionalização dessa temática. A análise pormenorizada ajuda a enten
der as relações entre o campo científico, as políticas ambientais e os movimentos sociais.
Palavras-chave: Sociologia ambiental; Ambiente e sociedade; Produção intelectual.
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Résumé

Les Eaux Révoltées: Un Bilan Provisoire de la Sociologie de lE nvironnem ent au Brésil
L’article propose, en premier lieu, de reconstituer et d’analyser l’histoire de la sociologie inter
nationale de l’environnement dans un contexte de sociologie contemporaine, en abordant aus
si bien les aspects théoriques et méthodologiques ainsi qu’institutionnels. Cette analyse devrait
permettre de comprendre les obstacles à la légitimation et à la consolidation d’une probléma
tique qui, jusqu’à récemment, n’était pas étudiée par les sciences sociales. L’auteur analyse, pat
la suite, le cas d’espèce brésilien. La question environnementale traitée par les sciences sociales
souffre l’influence de la sociologie empirique nord-américaine, annonciatrice du processus
d’institutionnalisation de ce thème. L’analyse en détail permet de comprendre les rapports en
tre le domaine scientifique, les politiques environnementales et les mouvements sociaux.
Mots-clés: Sociologie environnementale; Environnement et société; Production intellectuelle.
Abstract

Uneasy Waters: A Provisory Balance on the E nvironmental Sociology In Brazil
The article first propose the reconstitution and analysis of the history of international envi
ronmental sociology placed in the context of the contemporary sociology, discussing both the
methodological-theoretical aspects and the institutional ones, in order to understand the obs
tacles to its legitimacy and to the consolidation of a problematic that until recently had not
been approached by the social sciences. Secondly, it analyzes the Brazilian case. The environ
mental matter studied by the social sciences is found now very much influenced by the em
pirical North American sociology, that is the forerunner in the institutionalization process. A
detailed analysis helps understanding the relationship among scientific field, environmental
policies, and social movements.
Keywords: Environmental sociology; Environment and society; Intellectual production.
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