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RESUMO

As reformas ministeriais fazem parte de uma dinâmica comum nos governos. A criação ou extinção de ministérios, geralmente ocorre sob um 
argumento de redução de custos ou para dar destaque a um determinado setor, além, obviamente, de razões políticas, como a troca de apoio 
político.  No ano de 2018 o cenário do meio ambiente no Brasil foi abalado pela possibilidade da extinção do Ministério do Meio Ambiente -
MMA, frente à proposta de união deste com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. A declaração do presidente eleito em 
2018, Jair Messias Bolsonaro, sobre a união dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e Meio Ambiente - MMA gerou 
grande preocupação e diversas discussões. O presente ensaio traz o resgate de algumas reflexões sobre os impactos e consequências que tal 
medida traria para o cenário ambiental do Brasil. Partimos da ideia de antagonismo proposto por Laclau e Mouffe (1985), para problematizar a 
relação entre o MMA e o MAPA. Nosso atual momento, guarda semelhanças com o cenário presente no início do governo de Collor. São tempos 
incertos em todo o mundo, e ainda mais no Brasil. Com todos os problemas que temos atualmente, a proposta de governo de Bolsonaro, possui 
uma bandeira já levantada por Collor em seu governo: a modernidade e o mercado. O MAPA sempre esteve presente nos governos brasileiros, 
após 1985. Apesar de ter sua nomenclatura alterada por algumas vezes (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária – Collor (1990), Ministério da 
Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária - Franco (1992), Ministério da Agricultura e do Abastecimento – Cardoso (1995), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Lula (2003), Ministério da Agricultura e Pesca – Dilma (2015) entre outros.  No atual governo (Temer), o 
Ministério é apenas Ministério da Agricultura. Lembremos que, o Ministério do Meio Ambiente foi criado e 1985, no governo Sarney, com a 
denominação de Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Ao longo dos anos e com novos presidentes, a pasta foi tendo sua 
nomenclatura alterada. No ano de 1989, o ministério dedicado ao meio ambiente foi extinto desta categoria. Apenas em 1992, durante o governo 
de Itamar Franco, que o Meio Ambiente, retornou ao status de ministério, mantendo-se deste então nesta categoria. Passado-se, mais de 30 anos 
depois do fim da Ditadura, refletir sobre Tancredo Neves e a redemocratização do Brasil é uma tarefa necessária, afinal, em meio aos inúmeros 
problemas vividos pela população brasileira na atualidade, precisamos pensar seriamente sobre o tipo de democracia que temos construído 
desde os anos 1980 (DIAS, 2015). Apesar do desfecho parcial, com proposta de unir os ministérios descartada, ainda temos duas grandes 
incógnitas: quem será o ministro do Meio Ambiente (bem provavelmente alguém ligado ao agronegócio – desejo antigo da bancada ruralista) e, 
como será sua atuação frente ao cenário já desenhado de apoio irrestrito ao agronegócio. O antagonismo existirá apenas no papel? Concluímos 
que, apesar da proposta não ter se concretizado, há um claro posicionamento de uma política neoliberal em detrimento ao meio ambiente, com 
fortes indícios de uma atuação dominante dos interesses ruralistas sobre os ambientalistas.

Engenharias

Engenharia Ambiental
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


