
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO MOCINHO AO BANDIDO: REFLEXÕES 
SOBRE O DISCURSO DA 

SUSTENTABILIDADE 
Rita de Cássia Fagundes 

Realização Apoio

Anais do I Seminário Internacional 

de Ciências do Ambiente e 

Sustentabilidade na Amazônia 



Do Mocinho ao Bandido: Reflexões sobre o Discurso da Sustentabilidade 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 2 

INTRODUÇÃO 

“Nova York foi atingida pela maior tempestade de neve dos últimos 70 anos [...]. Hoje, a 

uma da tarde, só havia uma cidade no mundo mais quente que o Rio de Janeiro. Até no deserto do Saara 

estava mais fresquinho” (Jornal da Globo, 10/02/2009).  A natureza reage, os noticiários anunciam. Além 

das já “normais” crises políticas e econômicas, temos a crise ambiental.  Há saída? Reza-se, recorre-se a fé, 

mas acredita-se mesmo é na ciência, que se tornou a instituição da verdade, responsável por validar ou não 

qualquer experimento, qualquer tentativa de solução. Dessa forma passou a ditar os índices e parâmetros do 

que é certo ou errado. Mas no jogo de verdades, além da questão puramente técnica, temos a ideológica e 

todas as implicações que estão em jogo quando o tema é sustentabilidade, especialmente a sócio-

ambiental.  

Falar em sustentabilidade, todos falam. Muito recentemente tornou-se expressão 

comum e está na ordem do dia. Mas como qualquer conceito, também carrega fortes conotações 

ideológicas e em alguns casos, acaba por apresentar uma visão encantada, idealista ou até radical dos 

fatos. Muitas vezes o discurso da sustentabilidade aparece apenas como resposta imediata a um 

determinado problema, sem que tenha de fato, ocorrido uma mudança de mentalidade. 

Nessa perspectiva, qualquer projeto que tenha como pressuposto o paradigma da 

sustentabilidade, coloca em questão o modelo de desenvolvimento dominante, explicitando ou não a 

necessidade de uma ruptura. Nesse sentido, torna-se fundamental a compreensão de alguns conceitos, 

categorias e correntes encontrados no discurso e nas práticas institucionais e que depois, tentam aplicar em 

comunidades, sob a justificativa: esse é o modelo ideal.  

Hans Bellen coloca que a partir da década de 1990 o conceito de desenvolvimento 

sustentável alcançou um destaque inusitado, tornando-se um dos termos mais utilizados para definir um 

novo modelo de desenvolvimento. No entanto, essa crescente legitimidade do conceito não veio 

acompanhada de uma discussão crítica consistente a respeito do seu significado efetivo e nem das medidas 

necessárias para alcançá-lo (BELLEN, p. 67, 2004). 

Várias são as definições. Talvez a mais aceita, é a que foi proposta pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas. Partem do entendimento 

que o desenvolvimento é sustentável, quando ele é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, devendo ser ao mesmo tempo 

ecologicamente equilibrado, economicamente viável e socialmente justo. Jalcione Almeida entende que as 

práticas que buscam assegurar a segurança alimentar, que respeitam a natureza e os recursos não-

renováveis, preservando o equilíbrio do eco-sistema, podem ser entendidas como práticas de 

desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 1999, p. 116-117). 
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OBJETIVO 

Entende-se que o tema do desenvolvimento sustentável é atual, relevante e 

contraditório. Nesse sentido, buscaremos apresentar algumas definições, demonstrando que o conceito não 

é nada neutro, pelo contrário, carrega fortes conotações ideológicas e condiz com visões de mundo 

distintas.  

 

METODOLOGIA 

Recorremos a pesquisa bibliográfica e principalmente a propagandas institucionais. Por 

entender que todo ato de pesquisa é um ato político, optamos pela pesquisa qualitativa, trazendo fragmentos 

de discursos que se diziam ambientais. Dessa forma, como ferramenta de análise, priorizando a análise do 

discurso, justamente por entendê-lo como expressão e diretriz de práticas sociais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A princípio, a palavra desenvolvimento, já nos leva a idéia de crescimento, progresso. 

Mas quando se trata de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento refere-se a um potencial, ou seja, a 

um conjunto de ações que buscam combinar bem-estar humano com preservação do ecossistema. Mas 

como isso seria possível, dentro dos pressupostos científicos produzidos pela modernidade? O aquecimento 

global, a variação climática, ambos têm ligação direta com o modelo de mundo projetado pós Revolução 

Industrial, ou seja, é a própria natureza predatória do capitalismo - aqui gostaria de abrir um parêntese, pois 

os países ditos socialistas contribuíram da mesma forma para a degradação da natureza – que impulsiona a 

destruição ambiental, questão tipicamente apresentada na sociedade da produção.  

Partindo de uma abordagem dialética, temos a clareza que os homens não se adaptam 

simplesmente ao meio ambiente, mas em menor ou maior escala, sempre afetam o meio e com isso o 

modificam. De outra forma, podemos dizer que qualquer atividade humana traz prejuízos ao meio ambiente, o 

que difere, é a intensidade e os impactos dessa atividade. 

Analisando algumas campanhas publicitárias, fica evidente a grande contradição do 

nosso modelo de produção. Os exemplos não são poucos e todos amparados na idéia de preservação 

ambiental, desenvolvimento sustentável. O Banco Bradesco, apresenta em seu programa de 

responsabilidade sócio-ambiental, a idéia dos 4Rs, “Reduza, Recicle, Reutilize e Repense em suas atitudes”. 

A Fiat ganhou o certificado de qualidade ambiental ISSO 14001. Como alguém, que produz veículos 

altamente poluentes, pode exibir um certificado com esse nome? A empresa diz ainda que acredita 

plenamente na união entre desenvolvimento e sustentabilidade e que, cada passo da Fiat envolve o equilíbrio 

entre perspectivas econômicas, ambientais e sociais.   A coca-cola vai ainda mais longe. Segundo site da 
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empresa, “A Coca-Cola Brasil segue padrões mundiais de qualidade e de preservação e considera muito 

importante que a sua atuação em uma comunidade tenha impactos positivos em sua economia, gerando 

empregos e oportunidades para a população, e o mínimo impacto ecológico”. Diz ainda que a 

sustentabilidade é um compromisso da Coca-Cola, refletido na forma como a empresa lida com as pessoas e 

com o meio ambiente.  

Poderíamos usar páginas e páginas citando exemplos, mas acreditamos que uma 

pequena análise da empresa Coca, dá conta do que queremos demonstrar, pois ela representa muito bem a 

lógica capitalística. Lançada em 1886 de uma forma ingênua, rapidamente, assim como o ideal de vida 

americano, passou a ditar o modelo de como as pessoas deveriam ser, viver. Como todo produto altamente 

rentável, outras empresas passaram a produzir refrigerantes semelhantes. Assim, a empresa, além de 

investir fortemente no mercado publicitário, passou a criar novos formatos de garrafas, sob a justificativa de 

estar dando mais garantias aos consumidores de que eles estejam tomando a Coca-Cola original. De uma 

simples invenção, se tornou a bebida mais comercializada no mundo e com ela a idéia de que tudo pode se 

descartar. 

Com o passar dos anos, a bebida da “liberdade e do prazer” se viu ameaçada pela 

“onda” da vida saudável. Como qualquer grande empresa capitalista, da crise, encontrou uma forma de obter 

ainda mais lucro. Para isso, investiu pesado em publicidade, passou a patrocinar atividades esportivas e 

lançou o primeiro refrigerante dietético. Mais tarde vieram chás e sucos, repletos de conservantes, mas 

vendido com a imagem de corpo e mente saudável. 

Se não bastasse a imensa quantidade de lixo produzido pelas latas e garrafas pet, a 

coca-cola ainda é acusada de secar o lençol freático em várias regiões onde produz seus produtos. O 

consumo e a geração de impactos ambientais causados por empresas como a Coca-Cola extrapolam o limite 

do imaginável. O modo de vida da “geração coca-cola” assusta, mesmo sem quantificá-lo. Para termos um 

exemplo, só no Grande Prêmio de Fórmula1 ocorrido em Interlagos em 2008, foram consumidas 420 mil 

latas e garrafas de água e refrigerante. Imagine pensar nesse consumo, durante um ano e em todo território 

nacional? Ironicamente a marca continua investindo na idéia de que tem responsabilidade sócio-ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de pesquisa bibliográfica, anúncios publicitários e análise de discursos, 

podemos perceber a existência de várias correntes e vários entendimentos a cerca do conceito de 

desenvolvimento sustentável.  

Levando em consideração todas as dimensões do termo sustentabilidade (social, 

política, econômica, cultural e ecológica) torna-se muito pertinente o entendimento de Carlos Gonçalves, ao 

abordar a idéia de que existem práticas diferenciadas, até mesmo contraditórias, que se escondem atrás da 

idéia de desenvolvimento sustentável. Para ele, ser ambientalista exige um senso crítico extremamente 

apurado, o que, paradoxalmente, o modismo e a mídia, mais contribuem para impedir do que para 

aprofundar, exatamente quanto mais difundem uma idéia de natureza natural dissociada das práticas 

histórico-políticas a que eles, mais do que nunca, estão submetidos (GONÇALVES, 2002, p. 136).  

Desse modo, conclui-se que no campo discursivo ambiental, existem “mocinhos” e 

“bandidos”. Há quem de fato se preocupa com o planeta, com a proteção da biodiversidade. Enquanto outros 

- formado pela maioria dos que mais contaminam - se apresentam como salvadores, oferecendo ainda, 

novos produtos, amparados no chamado discurso da sustentabilidade. Assim, se não compreendermos os 

conceitos levando em consideração a carga ideológica expressa nas diversas correntes, não poderemos 

entender nem os discursos e muito menos as práticas ligadas à questão ambiental. 
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