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INTRODUÇÃO 

A complexidade da relação pessoa-ambiente tem produzido inquietação e busca de 

estratégias para minimizar ou evitar o impacto negativo da ação humana sobre o meio. A busca de 

entendimento desta complexidade possibilita ampliar o conhecimento sobre estes dois aspectos, 

estimulando a discussão de uma proposta, onde a partir da compreensão das concepções sobre o meio e 

dos efeitos sobre ele é possível estabelecer modos de vida mais saudáveis e menos agressivos em termos 

ambientais. Os problemas enfrentados pelas pessoas que vivem em situação de pobreza, seja no período da 

“invasão” ou do início da formação da moradia, repetem as contínuas mazelas socioambientais pela falta de 

saneamento básico, rede de distribuição de energia (as ligações são clandestinas) e água, além da 

precariedade na estrutura das moradias e vias públicas, demarcando as desigualdades de acesso a bens e 

serviços públicos muitas vezes implementados apenas com fins eleitoreiros sem considerar o bem estar 

social em suas diversas dimensões. 

A localidade onde foi desenvolvida a pesquisa reflete as características referidas 

anteriormente. As condições de vida dos moradores são demarcadas pela falta de recursos materiais e 

sociais considerados adequados ao desenvolvimento de modos de vida mais saudáveis. Está localizada em 

área próxima ao conjunto “Ouro Verde”, na Zona Leste de Manaus e situada no Bairro Coroado III.  

Entende-se que o aprofundamento da temática proposta nesse estudo forja-se na 

relevância para o entendimento das relações pessoa-ambiente. O fato das informações estarem 

relativamente disponíveis não significa que as pessoas em geral se sintam comprometidas em sua 

apropriação e aplicação. Até que ponto as pessoas dessa localidade se sentem implicadas nas 

problemáticas socioambientais vivenciadas? E mais amplamente, essas pessoas se percebem co-

responsáveis pelas problemáticas ambientais de sua área de moradia? Pensam e/ou agem com algum grau 

de comprometimento na geração de soluções? 

Esses questionamentos constituíram-se como auxiliares na compreensão das 

concepções e formas de compromisso ambiental, apresentando-se como um eixo orientador no 

delineamento do ethos do ambiente construído pela população alvo deste estudo. 
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OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo foi: Analisar as concepções e as formas de compromisso 

ambiental de pessoas em situação de vulnerabilidade numa localidade situada na Zona Leste da cidade de 

Manaus. Como objetivos específicos estabeleceram-se: 1)Caracterizar os aspectos ambientais e sociais 

presentes na localidade em estudo; 2)Identificar as concepções sobre compromisso ambiental de sujeitos 

que vivem em situação de vulnerabilidade socioambiental; 3)Analisar as formas de envolvimento nas 

questões ambientais que demonstrem o reconhecimento ou não do compromisso nas problemáticas 

levantadas pelo estudo.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo consistiu em uma pesquisa de campo do tipo qualitativa exploratória 

descritiva, que foi desenvolvida em uma ocupação urbana localizada nas adjacências do conjunto Ouro 

Verde, Bairro Coroado III, Zona Leste na cidade de Manaus. O procedimento para coleta das informações foi 

executado em momentos distintos, mas complementares, sendo que a escolha do método está diretamente 

relacionada ao problema e as técnicas para sua investigação. Após a aprovação pelo comitê de ética da 

Universidade Federal do Amazonas, em agosto de 2008, deu-se início a realização das entrevistas semi-

estruturadas com trinta moradores, escolhidos aleatoriamente e de acordo com a sua disponibilidade em 

participar. A Observação participante foi adotada desde a fase exploratória. As entrevistas foram realizadas 

no período de agosto de 2008 a janeiro de 2009. O contato com os entrevistados se deu previamente em 

situações informais durante o período de observação. 

 Fizeram parte da pesquisa trinta moradores, de ambos os sexos, com idade entre 22 e 

64 anos, sendo que a média situou-se entre 28 e 38 anos. O método para análise das informações foi o de 

análise de conteúdo proposto por Bardin (2004), com o estabelecimento de categorias a posteriori e 

discutidas à luz do referencial teórico apresentado para argumentação do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O compromisso ambiental constituiu-se em uma das categorias analíticas para a 

compreensão do ethos socioambiental construído pelos participantes da investigação. Neste contexto 

tomou-se o conceito de compromisso ambiental em sua multidimensionalidade que inclui ações 

representativas da responsabilidade do homem consigo mesmo, com a coletividade e o meio em que vive. 

Assim as dimensões: a) física (habitações rústicas, córregos imundos, igarapé poluído, lixo, becos estreitos, 

adensamento populacional, restrição de espaço); b) social (estilo de vida individualizado, violência, 

insegurança, falta de recursos e emprego) e c) pessoal (insatisfação, medo, vergonha) são consideradas 
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como mediadoras para o exercício do compromisso na relação pessoa-ambiente que se estabelece nessa 

localidade.  

Longe desse lugar, as convenções ditam normas para a humanidade. O mais evidente é 

que essas normas são dirigidas principalmente para aqueles que supostamente estão num ambiente que 

oferece uma plenitude de satisfação e habitabilidade. Os diversos documentos elaborados desde o Clube de 

Roma atestam para os cuidados necessários na instalação e uso de recursos degradadores do ambiente e 

chamam à responsabilidade instituições de toda a ordem, governamentais e não governamentais, públicas e 

privadas. Atinge seu ápice na divulgação do relatório sobre mudanças climáticas do IPCC (2007) e reivindica 

sua extensão para o âmbito do comportamento individual, entre outros, para a mitigação dos efeitos do 

aquecimento global sobre o planeta. Deste modo, compromisso ambiental é considerado neste estudo 

representado pelas ações decorrentes do reconhecimento das limitações da natureza e aplicações de 

medidas que perpassem o cuidado com a vida e o meio em que ela se desenvolve numa articulação 

interdependente de responsabilidades individuais e coletivas (BOFF, 2003; LEFF, 2001, 2003; CAMARGO, 

CAPOBIANCO e OLIVEIRA, 2004). 

Identificamos nesse estudo um conjunto de fenômenos éticos que ficam aparentes para 

explicar o compromisso (ou falta dele) com o ambiente em que estão inseridos. Propomos então três 

categorias que emergiram da realidade socioambiental constatada com essas pessoas em situação de 

vulnerabilidade: a passividade ativa, a passividade suportiva e a passividade cerceada. 

 

PASSIVIDADE ATIVA 

A “passividade ativa”, é definida como a atitude adotada quando, pelo esgotamento de 

suas próprias ações, impõem uma ação de um terceiro, seja ele o poder público ou outro morador. Isso 

ocorre quando os limites da capacidade de suporte do ecossistema são atingidos devido práticas comuns de 

descaso ou descuido com o ambiente, gerando problemas com os quais não sabem lidar. Nesse caso a 

ordem pública é solicitada a intervir no sentido de minimizar a situação, como se essa ação fosse inerente à 

responsabilidade do poder público.       

A “passividade ativa” constitui-se, dessa maneira, na atitude que imputa ao outro uma 

mobilização no sentido de minimizar os efeitos de práticas desenvolvidas por si e pelos seus pares de forma 

gradual e contínua e que em determinado momento eclode num resultado desagradável ou insuportável, 

sendo que a ação que origina esse estado final não seja necessariamente modificada, o que importa é a 

resolução do problema que se enfrenta naquele dado momento. Um exemplo é a prática cotidiana dos 

moradores de jogar o lixo no igarapé. Essa ação provoca o assoreamento e poluição do igarapé, bem como o 

mau cheiro e o acúmulo de lixo nas margens que em dias de chuva contribuem para o alagamento e estrago 

nas casas daqueles que moram próximo: 
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O lixo ás vezes o pessoal joga no igarapé a gente também né? às vezes 

quando não, leva lá prá frente para o caminhão do lixo levar... É bem 

pouquinho daqui que leva o lixo lá prá frente. Não é todo mundo até 

mesmo as pessoas que moram bem próximo a lixeira... lixo eles jogam 

para cá e vem a maioria prá cá. Não sei é mais fácil jogar no igarapé ... só 

pela janela a pessoa joga no igarapé. 

 

A “passividade ativa” é demonstrada nas ações extremas como o fechamento da rua 

principal de acesso a localidade para chamar a atenção das autoridades para as condições de vida da 

população em um momento de grande alagamento do igarapé. Assim se refere uma moradora: “nós já 

fizemos manifestação na rua já fechamo a rua e fizemo várias coisas e muita gente participou... mas não é 

constante, não tem uma reunião fixa, entendeu?” 

De acordo com Ferrara (1999, p. 122), a descaracterização do espaço público, a 

restrição ao espaço de moradia, conduzem a “um total esquecimento do ambiente e suas condições 

enquanto responsabilidade coletiva”. Embora, se perceba certa sensibilização pelos problemas gerados pela 

má condução, acondicionamento e dispensa do lixo produzido na localidade são incipientes as atitudes que 

consideram a coletividade. 

 

PASSIVIDADE SUPORTIVA 

Já a segunda categorização de comportamento relativo ao compromisso ambiental, que 

chamamos aqui de “passividade suportiva” envolve uma diferenciação singular da passividade ativa. Por 

considerar que acomodação não é explicativa para este tipo de atitude - a passividade suportiva define um 

movimento de “seguir apesar de”, o que significa dizer que ao não encontrarem recursos adequados ao 

enfrentamento de uma situação socioambiental problemática, vão “agüentando” “aprendendo a conviver” 

mesmo que a situação lhes traga grandes preocupações. Um exemplo desse tipo de comportamento é o 

caso de uma moradora ao referir sua impotência diante do comércio e uso de drogas na frente de seus filhos 

“para quem não gosta disso mesmo tem que aprender a gostar de certa forma né? aprender a conviver né? 

Na verdade que a gente tem família né? é difícil”.  

Verificou-se através da observação e das entrevistas, atitudes individuais que 

preconizam ações mais coletivas, mas as tentativas de esclarecimento e até mesmo de chamada de 

atenção para atitudes consideradas inadequadas são, interpretadas também inadequadamente e não 

resultam em mudança de comportamento. Dessa forma, constatou-se que os moradores adotam posturas 

mais individualizadas no sentido de “fazer a sua parte” mais do que ampliar suas práticas para ações mais 

coletivas. ...agora a gente nem fala mais porque ainda acham que é a gente que ta errado... e eu não quero 

confusão... tem de tudo aí nesse igarapé, fogão, lavadora, estofado, até gente morta já desceu por aí. 
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Seria possível considerar como explicativo para esta conduta, o conceito de “tolerância 

repressiva” proposto por Marcuse (1979), que está fundamentada nos artifícios usados para impedir a 

liberdade de expressão e de mobilização cidadã característicos de um sistema opressor e injusto. Portanto 

não se pode tomar passividade como similar de tolerância, visto que esta última segundo Marcuse é sempre 

libertadora da violência e da opressão e tem necessariamente uma dimensão política pautada no respeito à 

diversidade. Diante disso, no entanto, entende-se que nas situações analisadas a partir dos relatos dos 

moradores, a atitude adotada e nominada como “passividade suportiva” está mais relacionada com uma 

escolha de aparente aceitação mesmo com indignação, feita pelo sujeito, diante de uma determinada 

situação, do que imposta pelas articulações do modo de produção vigente e das leis que o regem. Este 

modo de conceber o compromisso ou de pontuar a falta dele é resultante do não reconhecimento de uma 

ação cidadã. Os moradores sentem-se impotentes para gerar estratégias de intervenção e resolução de seus 

problemas enquanto coletividade (SANTOS, 2007a; 2007b). 

 

PASSIVIDADE CERCEADA 

A terceira categoria de comportamento em relação ao compromisso ambiental 

identificada entre os moradores, a qual denominamos de “passividade cerceada”, refere-se a atitude de  

restrição frente as ações dos traficantes e as promessas feitas pelos políticos em tempos de eleição sobre o 

ambiente vulnerável em que vivem. Dito de outra forma, esta categoria é explicativa da postura cerceada 

frente o recebimento de uma ajuda “real” dada pelo traficante em momentos de intensa dificuldade como no 

caso de uma doença de um membro da família. Também existe esse comportamento que emerge diante do 

cerceamento produzido nas buscas de resolução de problemas com os políticos, que ao contrário do 

traficante, o político imobiliza o morador com suas “supostas” ajudas se obtiverem o sucesso na votação.  

Com os políticos eles participam do circo da “petição”, sabem que esta é a 

responsabilidade do político, mas sabem de antemão que as promessas não são cumpridas pelos maus 

políticos, que são a maioria. Se sentem cerceados, pois não conseguem se rebelar diante dessa situação, 

uma vez que este político, se eleito poderá fazer algo que os prejudique, por exemplo, retirá-los da área.  

Outra situação que mostra a “passividade cerceada” é verificada quando os moradores  

se referem à ação policial na localidade, com relação ao comércio e uso de drogas, não reconhecem na 

polícia a função de garantir seus direitos à segurança. Dois aspectos são indicadores para justificar essa 

atitude: a ação intimidadora como refere uma moradora “eles sabem quem eu sou”, e a oferta de recursos 

(principalmente financeiros) em momentos de grande dificuldade como cita outro morador “até já me 

ajudaram aí quando eu tive um problema de doença”. 

Reconhecer-se protagonista tanto na geração dos problemas quanto no 

desenvolvimento de alternativas para sua solução decorre antes da resolução de questões mais primárias 

que dizem respeito às condições para manutenção da vida como um todo, considerados como princípios de 
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formação e atuação dos indivíduos em sociedade, bem como da sua validação enquanto cidadão de exercer 

plenamente não somente seus deveres, mas também requerer seus direitos (MARCUSE, 1979; SANTOS, 

2000; MORIN, 2001; PEREIRA, 2006). 

As três categorias apresentadas constituem as formas encontradas pelas pessoas para 

lidarem com as questões que se apresentam na localidade, sejam elas ambientais ou sociais e assim se 

constitui o que entendemos por “ethos”, pois mostram suas crenças, valores e aspirações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ethos socioambiental se constrói e se manifesta de diferentes maneiras permeando o 

modo como as pessoas agem sobre o ambiente e lidam com suas relações sociais. Por vezes manifesta-se 

perverso, quando conhece a necessidade e pouco faz para mitigá-la. Seduz e aprisiona tanto quanto é 

seduzido e aprisionado pelas experiências a que é submetido nas suas relações dentro (com os traficantes) 

e fora (com os políticos) da localidade. Isto implica dizer que no primeiro caso, silenciar também tem um 

preço (ajuda financeira) e no segundo a promessa (do voto) também não é cumprida. Por vezes 

depredatório, que reproduz ações apesar das dificuldades resultantes destas. Sabem que a dispensa do lixo 

no igarapé traz inúmeros problemas a si, aos demais e ao ambiente como um todo, porém insistem nesta 

prática. E por último manifesta-se difamatório, quando referem o modo como são percebidos pelos de fora 

da localidade, “invasores”, “pessoas de má índole”, “pessoas de conduta reprovável”. A crença de que são 

vistos dessa maneira os faz acreditar que pouco ou nada lhes resta a não ser prosseguir até que a situação 

melhore.  

As condições de vida a que estão expostas estas pessoas não constituem indicadores 

para a construção de um pacto ético coletivo, muito menos o desenvolvimento de crenças e aspirações 

condizentes com o momento civilizatório que atravessamos. O pouco compromisso no cuidado com a vida e 

o meio em que ela se desenvolve, reflete o conjunto de crenças e aspirações dos moradores em suas 

diferentes dimensões e suas atitudes são o reflexo do que acreditam e esperam. 
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