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Aula 3

• Ecodesenvolvimentistas, 

pigouvianos e neoclássicos: 

abordagens iniciais



Ecodesenvolvimentistas

Pessoas engajadas na causa ambiental, 
ligadas ou não a entidades 

ambientalistas (ONGs, governo etc), 
que propagam ideais de uma sociedade 

comprometida com a qualidade 
ambiental, social, política e econômica.
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Últimas cinco décadas (séc. XX e XXI)

Revolução tecnológico-desenvolvimentista

Progresso “a qualquer custo”

Capitalismo desenfreado
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PIB
China

Biotecnologia
Agribusiness

G-8
G-20

POPs
Produtos não 

biodegradáveis
Plásticos

Isopor
e-lixo



http://lproweb.procempa.com.br/
pmpa/prefpoa/smam/usu_img/lo
go_educacao_ambiental.gif

http://naraiz.files.wordpress.com/20
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http://farm1.static.flickr.com/45/133381918_4d7f7a8358.jpg
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http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=6&cid=12994&bl=1

http://www.sines.pt/PT/Actualidade/fotosactualidade/arquivo2009

http://www.navegaramazonia.org.br



http://www.sosmatatlantica.org.br/

http://www.wwf.org/



Diagrama de correlações entre diversas instâncias que atuam 
na sensibilização ambiental, particularmente a da esfera 

educacional (KINDEL et al., 2006, p. 33).



Diagrama de análise ambiental aplicável a ações de 
mobilização ambiental (TAUK et al. 1991, p. 135).



A Agenda 21 é um típico caso de mobilização 
ambiental que envolve o Terceiro Setor de 

forma ampla e democrática

http://farm1.static.flickr.com/44/143727502_3262e4e6bc.jpg



http://ecoviagem.uol.com.br/noticias/ambiente/acoes-ambientais/



http://ambiental.netguestdns.com.br/site/frontend/conteudo.asp?cos_id=3



http://www.creluz.com.br/imagens/amp_ambiental01.jpg



Questões ambientais 
globais



Biodiversidade



Mudanças climáticas e aquecimento global



Água doce

http://www.scielo.br/img/revistas/ea/v22n63/a09tab01.gif



Consumismo

45% dos resíduos sólidos urbanos 
coletados no Brasil (67 mil toneladas 

por dia) � lixões a céu aberto e 
outras destinações inadequadas.

20 mil toneladas por dia � sem coleta 
(acabam abandonadas em córregos 

e terrenos baldios).



Corrente de pensadores que acredita nas 
externalidades como fontes de controlar a 
eficiência do processo. Se A, ao produzir, 

provoca um dano sobre B, então A deve basear 
suas operações no princípio do “poluidor-

pagador”. Assim, os pigouvianos advogam a 
EBE (Economia do Bem-Estar) por meio de 

mecanismos compensatórios.

Pigouvianos



Sociedade Civil Organizada



http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522009000100009



Proatividade

Ser proativo significa não ficar parado 

esperando que os outros façam.

Ser proativo significa assumir uma atitude 

de vida: pensar na coletividade, ser 
responsável pela cidade e pelo mundo, 
contagiar os outros, assumir condutas 

eticamente condizentes, ser um agente de 
mudanças e um multiplicador de boas 

ideias. 



Cultura e história têm tudo
a ver com proatividade!

Mais proativos

Japão
Noruega
Suécia

Alemanha
Coréia do Sul

EUA
Chile
China

Menos proativos

Rússia
Índia

Brasil

Nigéria
Espanha
Paquistão

México

Rússia, 
Índia e 
Brasil 
fazem 

parte do 
BRIC



Mais proativos são:

Mais coletivistas
Mais preocupados com as 

obrigações e deveres sociais
Mais engajados em trabalhos 

voluntários e coletivos





Menos proativos são:

Mais individualistas
Mais preocupados com as 

liberdades individuais
Menos engajados em trabalhos 

voluntários e coletivos







Foto cedida por Ramieri Moraes (2011)



Foto cedida por Ramieri Moraes (2011)



Foto cedida por Ramieri Moraes (2011)



Surgida em meados do séc. XX, enfatiza a 
preocupação administrativa nos modelos das 

organizações. Tem como principais 
características a ênfase na prática 

administrativa, nos resultados e objetivos e a 
visão eclética (relacionamentos humanos, 
burocracia, estruturalismo, behaviorismo, 

estatística dos resultados etc.).

Neoclássicos



http://blogdoenriquez.blogspot.com.br/2010_01_24_archive.html

A visão analítica da economia ambiental neoclássica considera 

o ecossistema terrestre como simples fonte ilimitada de 

recursos de bens e serviços ambientais para o sistema 

econômico. Os limites impostos pela disponibilidade de cada 

recurso natural são relativos, uma vez que poderiam ser 

indefinidamente superados pelo progresso tecnológico, que os 

substitui por recursos mais abundantes.



ht
tp

://
w

w
w

.s
ci

el
o.

br
/s

ci
el

o.
ph

p?
sc

rip
t=

sc
i_

ar
tte

xt
&

pi
d=

S
01

04
-

53
0X

20
03

00
03

00
00

8



Gilberto Montibeller-Filho

http://fernandonogueiracosta.files.wordpres
s.com/2010/06/aula-de-economia.jpg



http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-06182009000100006&script=sci_arttext

Valor ambiental em uma perspectiva heterodoxa 
institucional-ecológica
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