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Resumo: A Antropologia,  frente à “atual  crise ambiental”,  precisou conduzir-se para uma revisão de 
modelos metodológicos e para discussões acerca da sua importância relativa à elaboração de políticas 
ambientais frente à ação dos movimentos ambientalistas. Com isso, seu conhecimento a respeito das mais 
diversas  sociedades  e  suas  culturas  ‘surge’  em meio  à  problemática  ambiental  no  sentido  de  buscar 
compreender a essência dos impactos ambientais,  no que diz respeito às sociedades e seus peculiares 
modos de vida, bem como inserir na mesma temática, questões ideológicas, políticas e econômicas que, 
sem dúvida, fazem parte do universo humano, e, portanto, se incluem no meio ambiente. Sendo assim, é 
de vital importância que se garantam projetos que considerem as diferenças existentes  entre os grupos 
sociais e nos grupos sociais, no tocante às suas relações com o meio em que vivem e do qual dependem 
para sobreviver saudavelmente. As políticas devem ser adaptadas às culturas e corrigidas na prática, sendo 
primordial o envolvimento da população nesse engajamento. 
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Abstract: The  Anthropology,  at  the  "current  environmental  crisis,"  stated  lead  to  a  review  of 
methodology and models for discussions about their relative importance to environmental policy-making 
front action of the environmental movement. With this, their knowledge about the most diverse societies 
and cultures' is' in the midst of environmental issues in order to seek to understand the essence of the 
environmental impacts with regard to companies and their peculiar ways of life,  and put in the same 
thematic, ideological issues, political and economic which undoubtedly are part of the human universe, 
and therefore fall to the environment. It’s therefore of vital importance to ensure projects that consider the 
differences between social groups and in social groups with regard to its relations with the environment in 
which they live and of which depend to survive healthily. Policies must be adapted to the cultures and 
corrected in practice and is the primary involvement of the population in that engagement.
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Introdução 

Há  uma  forte  tendência  da  sociedade  acreditar  que  estamos  em  uma  intensa  crise 
ambiental.  O  fato  é  que  enfrentamos  constantemente  problemas  ambientais  decorrentes  da 
própria  natureza  e  suas  transformações,  mas  principalmente  problemas  ocasionados  pelo  ser 
humano, os quais merecem destaque devido à sua intensidade. Assim,  a  antropologia 
enquanto conhecedora do homem e de suas representações sob as mais diferentes sociedades, foi 
levada a reformular seus paradigmas e a se questionar sobre sua contribuição para a elaboração 
de políticas ambientais e para a luta dos movimentos ambientalistas, bem como ao papel dos 
indivíduos  atingidos  ou  não  por  esses  mesmos  problemas  diante  de  uma  questão  mundial, 
reorganizando-se e conscientizando-se dos seus limites. 

Sua importância  é fundamental  para erigir  uma sociedade mais sustentável,  o que não 
significa que deixará de ser crítica  ao observar as articulações  ideológicas  que fundamentam 
essas políticas ditas sustentáveis. Seu principal objetivo é realizar estudos dos grupos sociais para 
que não sejam tomadas medidas descabidas resultantes do alarmismo da “crise ambiental”.

Segundo  FOLADORI  e  TAKS  (2004),  a  principal  atuação  da  antropologia  para  tal 
questão se  dá “...  produzindo informação e conhecimento  crítico  acerca  dos  significados  das 
atitudes perante o meio natural de humanos modernos...”. De certa forma, a antropologia tenta 
mostrar o que de fato é real, procura tecer um olhar de sociedade-natureza não com uma visão 
romântica,  como  se  encontram em livros,  em projetos  de  ONGs,  em cabeceira  de  cama  de 
ambientalistas; e nem pretende dar apoio à projetos mirabolantes e inviáveis de desenvolvimento 
sustentável. Qualquer espécie de depredação ambiental e poluição pode ser entendida e resolvida 
dando importância à cultura, ao tipo de sociedade que se observa, e que por fim se tenta mudar. 

Assim, a principal contribuição da antropologia seria realizar um estudo que relaciona 
cultura e meio ambiente. Pesquisar como é o processo de apropriação da natureza de determinada 
cultura, como o grupo reage frente às imposições do capitalismo, como transforma o ambiente 
em que  vive  e  como isso  o  afeta.  Assim,  ela  poderia  participar  na  elaboração  das  políticas 
ambientais sem ser vista como uma ciência que relativiza radicalmente a cultura, mas que tem 
olhares fundados na ciência.

A  antropologia  enxerga  a  cultura  como  um  constante  processo  de  formação  e 
transformação. Considera as diferenças  entre e  nos grupos sociais, o que resulta em diferentes 
interesses e diferentes participações dos grupos. Isso se torna fundamental para a elaboração de 
políticas públicas que tenham boa aceitação da sociedade e que tenham grandes chances de dar 
certo.
          O que acontece com a maioria das políticas ambientais é o descaso com as contradições 
dentro das  sociedades,  enxergando  a  sociedade  como  um  todo,  sem  suas  particularidades 
culturais e seus diferentes modos de lidar com a natureza. 

O resultado disso são ações que acabam prejudicando o grupo social como, por exemplo, 
realocar populações ribeirinhas (por risco de enchente, v.g.) que vivem da pesca para um local 
onde  terão  que  viver  da  caça,  ou  então  num lugar  onde  são  mínimas  as  oportunidades  de 
sobrevivência, já que sua forma de vida é considerada secundariamente em nome dos problemas 
ambientais. São ações que acabam se voltando, contraditoriamente, contra a própria sociedade e 
em benefício supremo do meio ambiente.
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Um breve histórico e uma breve análise da problemática ambiental e do desenvolvimento 
sustentável

O imperialismo  decorrente  do  século  XX,  quando  a  industrialização  e  a  urbanização 
adquirem seu auge em países com considerável desenvolvimento perante os outros, como Estados 
Unidos, Japão e certas regiões européias, caracteriza-se pela busca e exploração desenfreadas de 
matérias-primas que passam a ser essenciais à produtividade do período.  

A maquinaria exige não só uma força de trabalho flexível, mas também a própria máquina 
torna-se dependente de fontes eficazes para que seu funcionamento se efetive.  Nesse sentido, 
ganha destaque a utilização do petróleo a partir de 1920, sendo criada por esses mesmos países, 
em 1960, a OPEP. Essa organização constituiu o grande cartel dos países produtores de petróleo 
onde  quem possuía  maior  controle  sob  a  matéria-prima  ditava  o  preço  ao  nível  de  mundo, 
objetivando sempre o lucro. Detentores de poder político e econômico, os Estados Unidos passam 
a controlar todos os processos que permeiam o petróleo, bem como os países que o possuem. 

Progressivamente  surgem  conflitos  que  se  resumem  em  disputa  pela  exploração  do 
petróleo em regiões consideradas ricas por obterem tal recurso. Nesse período, os Estados Unidos 
se  estabelecem  política  e  economicamente  perante  o  cenário  global.  Intensifica-se  assim, 
conseqüentemente,  a  utilização  explorada  de  matérias-primas  de  países  ainda  periféricos  e 
vulneráveis política, social e economicamente, como a África. 

Desse modo, foi nítida a expansão do imperialismo capitalista perante o cenário mundial. 
Países considerados desenvolvidos passam a utilizar-se do petróleo e de outros recursos, até então 
‘infindáveis’, para potencializar o processo industrial.

A exploração e produção desenfreadas, mediante a considerável interferência humana sob 
questões sociais e naturais, tornam-se pontos de discussão a partir da década de 1970, pois até 
então  o que primordialmente  se  considerava  era  o  desenvolvimento  econômico e  político  de 
potências mundiais. 

Teóricos  e  pesquisadores  questionam  danos  sociais  e  naturais  ocasionados  pela 
intensificação  da  industrialização,  o  papel  do  ser  humano  diante  da  utilização  de  recursos 
naturais,  a  finalidade  de  tamanha  potencialização  e  conseqüente  desenvolvimento  mundial 
(embora  restrito  a países fortalecidos  ou mesmo dependentes  economicamente),  bem como a 
grande possibilidade de extinção dos mesmos recursos. 

A ONU organiza os primeiros encontros para discussão da questão ambiental. Em 1972, 
na  Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Ambiente  Humano,  em  Estocolmo  –  Suécia, 
apontavam para a necessidade de uma educação ambiental como instrumento para melhoria da 
qualidade de vida e desenvolvimento (LIMA, 1999). 

Assim,  a  implementação  do  desenvolvimento  sustentável  aparece  como  necessidade 
mundial, de fato, a partir da mesma década (1970), apregoando contradições entre o modelo de 
desenvolvimento da época e a realidade ambiental e social radicalmente posta. 

O discurso teve formalmente seu ponto de partida em 1972, através do ‘Clube de Roma’: 
um  grupo  composto  por  países  considerados  desenvolvidos  e  detentores  de  grandes 
multinacionais.  Ainda  em  1972,  foi  elaborado  pelo  mesmo  grupo  o  livro  “Limites  do 
Crescimento”, o qual abordou questões relativas ao futuro da humanidade e à importância da 
preservação de recursos naturais para que uma permanente utilização dos mesmos fosse possível.

Basicamente, o mesmo discurso que se estendeu por toda a década de 1970, chegando à 
contemporaneidade, fundamentou-se inicialmente na questão de que o desenvolvimento técnico-
científico e a exploração econômica levariam à degradação dos ecossistemas e colocaria em risco 
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a vida na Terra. Isso levou a uma repentina e relativa tomada de consciência da população frente 
às questões ambientais, já que essas mesmas questões foram desenvolvidas sob a forte ideologia 
neoliberal  que valoriza o indivíduo enquanto consumidor,  sendo este considerado responsável 
pelos problemas ambientais. 

Desse modo, atuou-se no sentido de mudar os padrões de consumo para que as pessoas 
pudessem comprar produtos considerados limpos, ambientalmente corretos, quando na verdade a 
busca pela produtividade e pelo lucro jamais deixou de ser prioridade, nem mesmo indústrias 
com teores intensos de poluição deixaram de existir. 

A diferença a partir de então estava em se manter  tais  recursos para uma permanente 
utilização de forma considerada correta, baseada na ideologia individualista. As perspectivas da 
cultura e das necessidades dos grupos locais  pertencentes a essa realidade eram e continuam 
sendo secundárias.

Mediante  a  intensa  busca  por  uma  proposta  que  desacelerasse  o  desenvolvimento  ao 
pensar na questão ambiental e principalmente nos danos causados, surge, nos anos 90, o conceito 
de desenvolvimento sustentável no Clube de Roma, liderado por Oliver Sachs. A efetivação do 
termo estaria a partir de então presente na elaboração de políticas sociais e econômicas destinadas 
a todas as sociedades de modo geral. O que não significa que todas tenham desenvolvido tais 
políticas  sem  quaisquer  problemas  e  interesses,  fundamentados  sob  as  primordiais  questões 
ambientais e seus sujeitos, ou seja, as peculiaridades sociais,

Tanto  no Brasil  quanto  em outros  países,  essa  “consciência  ecológica”  disseminou-se 
através das Organizações Não Governamentais, movimentos sociais e organismos internacionais, 
mediante  políticas  ambientais  de  cunho  privado  e  público.   O encontro  “Eco-92”  marcou  a 
discussão a respeito do desenvolvimento sustentável no País. No  Brasil,  particularmente,  o 
outro lado dessa história pode ser contado através da chamada Guerra das Malvinas (1982), ilha 
inglesa,  reivindicada  pelos  argentinos  como  “patrimônio  histórico”.  Entram,  em  defesa  da 
Argentina,  diversos  países  da  América  do  Sul,  o  que  causou  certo  receio  nos  países  ditos 
desenvolvidos. 

Essa  questão  reflete  na  renegociação  das  dívidas  do  país,  onde,  como  forma  de 
pagamento,  o  Brasil  teria  que  transformar  os  juros  cobrados  em  projetos  ambientais. 
Coincidência ou não, a partir da década de 80, há uma desaceleração do desenvolvimento do país, 
as indústrias passam a se manter mediante políticas e projetos ambientais. 

Política e meio ambiente

A partir dos problemas levantados na década de 1970, as discussões relativas à natureza e 
ao  meio  ambiente  na  sociedade  capitalista  passam  a  se  sustentar  visivelmente  numa  forte 
ideologia  que  por  sua  vez  fundamenta  o  desenvolvimento  sustentável.  As  ONGs  e  demais 
políticas voltadas à aplicação do desenvolvimento sustentável são muitas vezes mantidas com 
recursos estrangeiros. Realizam um trabalho sério, mas assentado em interesses midiáticos e, com 
isso,  lucrativos.  Esse  tipo  de  atitude  acaba  por  essencialmente  descaracterizar  a  atuação  das 
mesmas, e também coloca na berlinda toda a estrutura que mantém esse ideal de desenvolvimento 
sustentável, inclusive as políticas ambientais. 

As instituições agem conforme interesses próprios prejudicando os grupos sociais; muitas 
forçam implantações de políticas sem ao menos procurar saber se serão viáveis ao grupo. O que 
se busca é a sustentabilidade ambiental, desconsiderando as sociedades humanas envolvidas no 
processo, seus hábitos e costumes, suas idéias, suas vontades, suas reais necessidades. 
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Observa-se, por parte das organizações e instituições, uma intensa manipulação ideológica 
em “proteger o meio ambiente”. O discurso abrange muitos pontos relacionados à preservação 
ambiental, embora a principal discussão seja a necessidade de conscientização da população de 
que a natureza está revertendo a ação desenfreada do ser humano. 

No entanto, como já foi dito, há um jogo de interesses de mercado que fundamentam essas 
ações. Lamentável a forma como isso ocorre, e ingenuidade acreditar que a curto e médio prazo 
haverá mudança significativa nesses problemas ambientais. 

Essa  mesma  ideologia  na  qual  se  ampara  o  desenvolvimento  sustentável,  mantém-se 
mediante a própria indústria, que se adequa aos novos padrões de consumo, tornando paralela à 
produção  considerada  ‘tradicional’  e  rotineira,  a  produção  de  produtos  considerados 
ambientalmente  corretos,  desenvolvidos  sob  métodos  e  matérias-primas  especiais  e  que  não 
agridem diretamente a natureza, carregando em si o ideal da preservação.

Assim, duas questões fundamentais da sustentabilidade merecem destaque: 1) a ideologia 
transmitida e reproduzida pelo Estado: de que é preciso proteger o meio ambiente através do 
consumo sustentável, criando uma série de benefícios para empresas se adequarem a esse sistema 
(como o ISO 14000); e 2) políticas realmente necessárias à sociedade, que podem não ser neutras 
(assumem posições  definidas  tanto  na teoria  como na prática  com relação  à  atuação  social), 
estando moldadas à realidade concreta dos grupos sociais. 

É justamente na elaboração e implementação de políticas ambientais que os antropólogos 
devem atuar, para que não sejam implantadas incoerentemente e visem de fato as necessidades do 
grupo em questão.

No entanto, para atuar juntamente ao Estado e às sociedades,  a antropologia  precisa 
entender  o “outro,  de fato,  e  desvincular-se  de pré-conceitos.  Estranho falar  isso sobre uma 
ciência que visa justamente estudar e compreender os grupos sociais na sua essência? Mas, nas 
palavras de Roberto Cardoso de Oliveira (1988. p.13): 

‘O espanto carrega a  filosofia  e  impera  em seu interior’  –  disse  Heidegger 
naquela oportunidade. Soaria absurdo se substituíssemos, na frase, filosofia por 
antropologia? Ou - em outras palavras - não seria a boa etnografia função dessa 
mesma capacidade de espantar-se, menos talvez com o outro, mas certamente 
mais consigo mesmo, com esse "estranho" modo de conhecer que para nós se 
configura ser a antropologia? Conhecer o outro e conhecer-se não são, afinal de 
contas, para essa modalidade de antropologia, as faces de uma mesma moeda? 
O que  é,  afinal,  a  antropologia?  Comecemos  pelo  nosso  espanto  diante  do 
outro, absolutamente mais fácil de ocorrer (e de se compreender) na prática da 
pesquisa etnológica. Espanto que não é difícil de entender quando o objeto é o 
outro, particularmente outras sociedades, outras culturas, diferentes da nossa; 
ou mesmo quando, por uma forma de atitude metodológica, nos transformamos 
no outro - para usarmos uma expressão merleau pontyana - e nos voltamos para 
o  estudo  de  nossa  própria  sociedade:  de  resto,  um  desideratum,  que 
crescentemente a antropologia atual busca realizar.

Assim, o “espanto” do antropólogo não deve interferir nos seus estudos para a criação de políticas 
ambientais mais coerentes com cada tipo de grupo social. 

A  proposta,  então,  consiste  em  debater,  também  interdisciplinarmente,  a  possível 
inovaçâo  para  a  solução  da  problemática  sócio-ambiental.  Os  resultados  das  pesquisas 
interdisciplinares  para  a  problemática  também  devem  ser  analisados  com  polidez,  pois 
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respondem a uma relatividade  das  demandas  sociais  e conduzem o pensamento  científico  de 
diferentes maneiras, que podem ou não entrar em conflito. 

Os resultados dessas pesquisas dificilmente são neutros, e as tendências à aplicação de 
determinadas  políticas  ambientais  são claramente  vistas  por quem entende do assunto.  Dessa 
forma, a necessidade de revisar as políticas já em vigor é evidente. O mundo é regido por blocos 
com interesses bem definidos, e não há dúvidas de como é difícil lutar contra isso. 

Segundo Enrique Leff (2000):

Para poder abordar a questão da interdisciplinaridade e orientar tanto estratégias 
de investigação e de formação como políticas ambientais e de desenvolvimento 
sustentável, deve-se reconhecer os efeitos das políticas econômicas atuais sobre 
a dinâmica dos ecossistemas e sobre as condições de vida das comunidades. É 
necessário  avaliar  as  condições  econômicas,  políticas,  institucionais  e 
tecnológicas que determinam a conservação e recuperação dos recursos de uma 
região, os estilos de ocupação do território, as formas de apropriação e usufruto 
dos recursos naturais e da partilha de suas riquezas.

O alarmismo da crise ambiental

Com o  “alarmismo”  da  crise  ambiental,  muitas  mudanças  ocorreram  na  política.  Os 
partidos políticos começaram a investir na idéia levantando propostas sustentáveis,  discutindo 
ações sócio-ambientais, mostrando uma forte preocupação com tal questão. No entanto, a grande 
maioria  dos  políticos  aproveitou  a  situação  para  se  autopromover,  não  estando  realmente 
envolvidos com a causa. 

Hoje  existem  muitos  partidos  ditos  “verdes”,  as  ONGs  triplicaram,  os  movimentos 
ecológicos  e  uma  série  de  entidades  se  voltaram basicamente  para  estudar,  entender  e,  com 
certeza, tirar proveito da preocupação que passou a afligir o mundo da relação homem  versus 
natureza. 

Os movimentos “verdes” devem ser analisados com muita cautela, pois como já foram 
ditas diversas vezes nesse artigo, há toda uma manipulação por trás desse assunto. 

Exemplos práticos do oportunismo de diversas entidades são os eventos realizados em 
prol de indígenas, de sobreviventes de catástrofes... Quantos realmente receberam a ajuda vinda 
desses eventos que teoricamente visam acolher essas populações vulneráveis? A problemática 
ambiental causou um verdadeiro reboliço nas idéias políticas de países do mundo todo, mesmo 
assim não deve ser ignorada como “problemática”.

Não há dúvidas de que a idéia de progresso e desenvolvimento seja o objetivo de toda 
nação, porém, é importante analisar e avaliar os sujeitos envolvidos e a própria finalidade do que 
se entende por esses mesmos conceitos, progresso e desenvolvimento. 

Inicialmente os partidos se dividiram em conservadores, os quais afirmavam que sempre 
haveria os privilegiados e os desfavorecidos na sociedade; e os progressistas, que relacionavam a 
importância de arrumar meios para que todos fossem igualmente favorecidos ou desfavorecidos. 
Com a chamada crise ambiental, sabe-se que a preocupação em construir meios que alcançassem 
o desenvolvimento, sem colocar em risco a população mundial, torna-se ao menos teoricamente 
evidente.

Infelizmente, os partidos verdes também foram influenciados pelo capital. Isso significa 
dizer que as políticas ambientais devem ser cuidadosamente monitoradas pela sociedade e pelos 
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antropólogos, afim de não atenderem somente aos interesses comerciais e desconsiderarem de 
fato  as  sociedades  humanas  envolvidas.  Não  tem  como  evitar  totalmente  a  falácia  da 
problemática  ambiental,  mas  pode-se  tomar  determinadas  posições  e  atitudes  para  que  a 
dominação do capital não seja tão visível. Assim,

Os governos dos países pobres são responsáveis por políticas inadequadas e até 
mesmo  ineficientes  de  desenvolvimento,  má  administração  de  recursos  e  a 
conseqüente  corrupção.  Para  elucidar  os  consecutivos  fracassos  e  o  estado 
catastrófico  em  que  se  encontram  tais  países,  não  basta  apontar  a 
incompetência,  é  necessário  denunciar  a  ideologia  capitalista  e  suas  ações 
incontroláveis  como  suposto  mecanismo  de  progresso  para  todos. 
(ESPÍNDOLA ; ARRUDA, 2008).

Quando o assunto é política ambiental, não são tratadas somente questões de saneamento, 
saúde pública, purificação de rios poluídos etc., mas também medidas preventivas para que não 
aconteçam,  ou  que  aconteçam de  forma  menos  desastrosa,  os  problemas  ambientais.  Assim, 
entender  profundamente  um  grupo  social,  sua  relação  com  o  meio,  seus  simbolismos,  seu 
imaginário sobre natureza, entender como vive realmente, é a base para a implementação das 
políticas adequadas a cada povo, a cada cultura peculiar.

Desse modo, o alarmismo da crise ambiental, característico da sociedade moderna, pode 
ser  “desmascarado”  com  uma  única  explicação,  ou  seja,  o  mundo  já  passou  por  diversos 
problemas  que  decorreram do extermínio  de muitas  espécies  de  seres  vivos,  mas  ele  jamais 
deixou de existir.

 A humanidade já catalogou e definiu quase 1,5 bilhão de organismos, mas isso 
é  muito  pouco:  calcula-se  que  o  número  total  deles  na  Terra  chegue  a  no 
mínimo 10 bilhões e talvez até a 100 bilhões! E a cada ano milhares de espécies 
são  exterminadas  para  sempre,  numa  proporção  que  pode  atingir  30%  das 
espécies  totais  dentro  de  três  décadas,  se  o  atual  ritmo  de  queimada  e 
desmatamentos  nas  florestas  tropicais  (as  mais  ricas  em biodiversidade),  de 
poluição  nas  águas,  etc.  continuar  acelerado.  Isso  é  catastrófico,  pois  essas 
espécies foram o resultado de milhões de anos de evolução no planeta, e com 
essa perda a biosfera vai ficando mais empobrecida em diversidade biológica, o 
que e perigoso para o sistema de vida como um todo. (NETO, 2007).

Desse  modo,  é  possível  constatar  que  a  crise  ambiental  continua  sendo  objeto  do 
alarmismo da sociedade moderna, mantendo assim a ideologia que permeia o desenvolvimento 
sustentável. Sabe-se que há problemas que colocam em risco a vida humana, mas não a vida do e 
no planeta. 

E se é assim,  por que as políticas  ambientais  visam mais  a natureza que o social?  Já 
passou  da  hora  de  a  sociedade  lutar  por  políticos  e  políticas  de  verdade,  que  atendam 
verdadeiramente às suas necessidades. Se a biosfera está toda interligada, por que o elemento 
humano  é  inferiorizado  pelas  políticas  diante  do  meio  ambiente  apenas?  Quantas  reservas 
ambientais não foram criadas, enquanto milhares de pessoas não possuem uma terra para plantar, 
para viver, para reproduzir sua história? Quantas populações ribeirinhas já foram literalmente 
expulsas de seu meio para “protegerem” os rios de suas ações que, diga-se de passagem, são 
alternativas de sobrevivência no capitalismo? 
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Faz-se necessária uma maior reflexão da sociedade capitalista contemporânea e de todas 
as práticas sociais que deveriam interligar os indivíduos enquanto sujeitos das transformações 
sociais, não só com relação ao meio ambiente e seus recursos naturais, mas também no tocante ao 
seu cotidiano, do qual dependem, para sobreviver e reproduzir, relações peculiares culturalmente.

Considerações finais

Nota-se,  a  partir  da  realidade  social  e  concreta  observada  contemporaneamente,  que 
interesses  maiores  como  a  conquista  de  status por  parte  de  grandes  empresas,  que  dizem 
implantar políticas de desenvolvimento sustentável, são primordiais diante do peculiar contexto 
em que essas mesmas políticas são aplicadas. Desse modo, o cotidiano vivenciado por grupos que 
ocupam esses espaços, bem como suas opiniões e interesses são generalizados e ao mesmo tempo 
inferiorizados, mediante a superioridade dessas mesmas empresas, as quais utilizam a ideologia 
neoliberal como discurso fortemente desenvolvido em prol da acumulação privada. 

A  produtividade  não  cessa,  apenas  se  complexifica  com  o  surgimento  de  métodos 
considerados  ecologicamente  corretos,  que  carregam  essa  mesma  ideologia,  que  reforça  a 
importância  do  consumo  sustentável  por  meio  de  políticas  sociais  altamente  investidas, 
transmitindo uma imagem ‘fiel’ ao meio ambiente. No entanto,  esse fato não significa e nem 
justifica a apatia social e a falta de profissionais engajados em tentar fazer valer os reais direitos 
da população em questão. 

Desse modo, nota-se a necessidade de uma atuação mais intensa dos antropólogos, não só 
em pesquisas junto a outras disciplinas, mas também operando ao lado do Governo, buscando 
impedir que políticas ambientais sejam implantadas de modo descabido. 

A  elaboração  dessas  políticas  e  até  mesmo  a  aplicação  da  sustentabilidade  devem 
primeiramente  considerar  o  grupo social  para  o  qual  ela  está  sendo feita.  Um estudo sócio-
histórico-antropológico da sociedade (com profissionais das diversas áreas) despido de ideologia 
(esforçando-se ao máximo para alcançar a neutralidade, mesmo tendo consciência de que isso é 
muito difícil e pode não ocorrer), seria fundamental para a adequação de políticas aos grupos 
sociais.

Há também a necessidade de vistoria constante das políticas públicas, pois como a cultura 
é processo de transformação, torna-se importante uma estrita relação entre os grupos sociais, os 
antropólogos  e  o  Estado.  As  políticas  só  poderão  mostrar  que  estão  dando certo  na  prática, 
portanto, o monitoramento das mesmas é que conduzirá à satisfação da sociedade como um todo.

É preciso reforçar que as políticas ambientais são necessárias à manutenção de um certo 
equilíbrio na sociedade, já que de algum modo contribuem ao menos com medidas paliativas para 
a proteção do meio ambiente. No entanto, o que se buscou nesse artigo foi uma breve reflexão 
acerca dos fundamentos nos quais essas políticas se baseiam, suas prioridades e princípios que 
regem a atuação das mesmas. Assim, faz-se necessária à atuação do antropólogo nesse sistema já 
complexo, para que forneça uma visão ampla da própria sociedade, enquanto objeto principal da 
implementação das políticas ambientais.
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