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I N TROD UÇ ÃO

A Crise Sócio-ambiental Contemporânea Problema social e objeto de pesquisa transdisciplinar
Paulo Henrique Freire Vieira, Dr.
Professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política
da Universidade Federal de Santa Catarina
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I N T R O D U Ç ÃO
“O valor de um objetivo não tem a ver com a sua acessibilidade, mas com a atração
magnética da direção que ele impõe. Mais do que o ponto de chegada, é a própria
viagem que importa realmente”
Pierre Dansereau

Desde a época dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre o
Ambiente Humano, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo, a tomada de
consciência dos processos de degradação acelerada do meio ambiente biofísico e
construído - em escala global - tem mobilizado a atenção da opinião pública
internacional (ONU, 1972). A revolução ambiental (Nicholson, 1970) passou a
influenciar decisivamente a reflexão sobre o fenômeno do desenvolvimento: por um
lado, estimulou a busca de padrões socialmente desejáveis, economicamente viáveis e
ecologicamente prudentes de uso dos recursos naturais; por outro, desvelou a
urgência de uma interpretação mais lúcida dos nexos que articulam a construção do
conhecimento científico, a percepção dos riscos embutidos nas inovações
tecnológicas e a instituição de sistemas políticos de corte democrático-participativo.
Por implicação, seus intérpretes vêm insistindo numa reforma profunda de visões de
mundo e estilos de vida, pela via do fortalecimento progressivo de um novo
paradigma científico - o sistemismo.
Todavia, a veiculação da importância de uma “consciência ecológica” nos meios de
comunicação de massa e a proliferação das declarações diplomáticas nos grandes
encontros internacionais contrastam com a morosidade do processo de formação de
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uma efetiva cidadania ambiental (Acselrad, 1992: 20). As últimas duas décadas
atestam o agravamento do fosso em termos de renda e riqueza entre os dois
hemisférios e a relutância na implementação efetiva dos acordos internacionais.
Além disso, não se tem conseguido sustar a drenagem politicamente injusta dos
fluxos de recursos escassos do Sul para o Norte. Mais recentemente, passamos
também a dispor de uma base crescente de dados empíricos que parecem confirmar a
gravidade das assim chamadas mudanças ambientais globais (global environmental
change): efeito estufa, alterações na camada de ozônio, poluição hídrica e erosão da
diversidade biológica e cultural.
Como ficou expresso nas sínteses das discussões travadas durante o Fórum Global
das ONGs, no contexto da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento (CNUMAD-92), o enfrentamento das causas estruturais da crise
socioambiental deverá pressupor não só a adoção de um padrão muito mais drástico
de modificação de visões-de-mundo, sistemas de valores e atitudes. Além disso,
seremos cada vez mais desafiados a traduzir esses novos valores e símbolos em
suportes institucionais que nos permitam concretizar estratégias simultaneamente
preventivas e proativas de mudança. Nesse sentido, a atual crise de paradigmas de
conhecimento articula-se a uma crise político-institucional com perfil historicamente
inédito, fato que nos impele a questionar seu interrelacionamento complexo à luz
das novas oportunidades abertas pela disseminação da temática do
ecodesenvolvimento (Sachs, 1986a e 1986b; Vieira, 1992 e 1998; Vieira e Viola,
1992).
Uma das precondições de viabilidade e eficiência desse processo consiste no
fortalecimento da pesquisa ecológico-humana norteada pelo novo paradigma
sistêmico-transdisciplinar. Na comunidade científica brasileira, vem se disseminando
nos últimos anos uma percepção mais nítida da necessidade de um reordenamento
estratégico das ciências humanas e sociais, bem como da integração das ciências
sociais do ambiente no campo ainda difuso (e fragmentado) das ciências ambientais,
visando uma focalização anti-reducionista da problemática socioambiental.
Entretanto, a análise da produção oriunda principalmente do sistema de ensino de
pós-graduação no período de 1980 a 2000 revela que o nível de reflexão
epistemológica permanece ainda excessivamente ensaístico, nitidamente aquém das
necessidades prementes de operacionalização de enfoques inter e transdisciplinares –
tanto no plano da produção de conhecimento teórico quanto no da intervenção
sociopo1ítica. São escassos os trabalhos que tematizam a relevância do paradigma
sistêmico, entendido como um recurso virtualmente indispensável na busca de
integração teórico-metodológica da ecologia humana (lato sensu) e também na
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formulação de uma política ambiental interessada em confrontar as causas
estruturais da crise, num horizonte preventivo-proativo e não simplesmente reativoremedial.
A ênfase que vem sendo concedida a estudos de diagnóstico de impactos
socioambientais destrutivos da modernização capitalista-dependente (sobretudo as
análises de casos específicos de desenvolvimento local ou comunitário) contrasta com
a relativa escassez de análises prospectivas de viabilidade de estratégias mais
complexas de pesquisa, de escopo micro-regional, regional e estadual, e baseadas nos
critérios interdependentes de endogeneidade, prudência ecológica e eqüidade social.
Apesar das referências freqüentes à necessidade de se incorporar a dimensão
socioambiental na elaboração de planos globais ou setoriais de desenvolvimento
socioeconômico, a análise criteriosa das condições de viabilidade socioeconômica,
cultural, político-institucional e ambiental, com base nas quais novas propostas de
ação poderiam se tornar realidade, absorve ainda uma parcela minoritária das
operações de pesquisa científica realizadas em nosso País. Por sua vez, essa situação
rebate negativamente no plano da eficácia política das ações que vêm sendo
desenvolvidas pelo movimento ambientalista, considerado em sua fase atual de
expansão multisetorial (Viola e Leis, 1995).
A avaliação do conteúdo desses trabalhos revela também uma defasagem
considerável na recepção crítica da bibliografia de ponta produzida em nível
internacional, desde o início dos anos 70 do século passado, no domínio dos
fundamentos conceituais, teóricos e metodológicos do enfoque de
ecodesenvolvimento.
Neste texto, parto da existência dessas lacunas e busco oferecer subsídios
preliminares para o início de uma reflexão mais ordenada sobre a complexidade
envolvida no processo de internalização da problemática socioambiental em sistemas
descentralizados de planejamento e gestão. O texto está dividido em quatro partes.
Inicialmente, tendo em vista uma introdução cursiva aos fundamentos
epistemológicos da pesquisa socioambiental contemporânea, procuro elucidar - de
um ponto de vista sistêmico - os conceitos fundamentais de meio ambiente e
problemática do meio ambiente. Na segunda parte, concentro-me na identificação
dos fatores condicionantes da crise ecológica. Na terceira, voltada para a reflexão
sobre opções de enfrentamento das suas múltiplas dimensões, apresento a estrutura
conceitual do enfoque de ecodesenvolvimento, com base na literatura produzida no
âmbito do CIRED (Centre International de Recherche sur 1’Environnement et le
Développement) e da FIPAD (Fondation Internationale pour un Autre Développement). O
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foco recai assim nos eixos norteadores da dinâmica de planejamento e gestão
associada a esta tradição ainda pouco conhecida de pensamento ecológico-político,
além dos requisitos de viabilidade que considero mais relevantes para a concepção e
a implementação de projetos demonstrativos. Na quarta parte, finalmente, procuro
estimular uma reflexão sobre os principais desafios que continuam cercando a
formação de educadores sensíveis às implicações ético-políticas da cosmovisão
sistêmica.

REFLITA
• Sobre os diferentes conceitos de meio ambiente que têm sido veiculados
na comunidade científica e na mídia. Aprofunde a acepção sugerida no
textonoção de meio ambiente vista comoTrata-se de um conceito
relacional-sistêmico.
No contexto da pesquisa socioambiental contemporânea, ele designa o
conjunto dos componentes físico-químicos e biológicos associados a
fatores socioculturais suscetíveis de afetar - direta ou indiretamente e a
curto, médio ou longo prazos - os seres vivos e a capacidade de
adaptação humana na ecosfera. Falar de meio ambiente significa
portanto levar em conta uma rede de interdependências dinâmicas - um
sistema socioambiental.
• Sobre a singularidade da crise socioambiental contemporânea.
Trata-se de uma crise de escopo global ou planetário. Ela emerge como
problema social e como problema científico no final dos anos 60 do
século XX. Está relacionada às evidências empíricas que vêm sendo
acumuladas sobre o agravamento tendencial dos impactos destrutivos
das ações humanas sobre a dinâmica dos ecossistemas - a ponto de
ameaçar as pré-condições de sobrevivência da espécie humana no
futuro.
• Sobre a singularidade do novo campo (inter e transdisciplinar) de
pesquisas sobre a crise do meio ambiente.
Trata-se de um campo ainda embrionário, norteado pelo novo
paradigma científico - o sistemismo. Os pesquisadores vinculados a este
campo estão interessados em:
- fazer avançar o conhecimento sobre as dinâmicas evolutivas da ecosfera (em
diferentes níveis de complexidade) consideradas suscetíveis de influenciar a
qualidade de vida atual e o desenvolvimento das sociedades humanas no longo
prazo; e
- subsidiar a definição e a legitimação de ações (técnicas, jurídicas, políticoinstitucionais, educacionais etc.) suscetíveis de regular ou de modificar os
processos destrutivos que têm sido diagnosticados.
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As atividades de pesquisa científica sobre a crise socioambiental contemporânea
mobilizam as mais variadas disciplinas especializadas, no espectro que se estende da
geologia à macroecologia das regulações biosféricas. Todas as grandes áreas
tradicionais de conhecimento podem ser consideradas como essenciais à elucidação
dos condicionantes estruturais desta crise e das novas estratégias de ação capazes, em
princípio, de oferecer respostas pertinentes – em termos político-institucionais – aos
desafios que ela nos coloca.
Entretanto, as investigações empreendidas no campo das ciências humanas e sociais
sobre esta problemática são ainda incipientes, permanecendo ainda hoje marcadas
pela hegemonia dos enfoques mono e multidisciplinares. As experiências de
integração inter e transdisciplinar para a renovação necessária das versões
tradicionais da ecologia humana emergem lentamente, em meio à polissemia que
caracteriza o uso dos conceitos fundamentais de meio ambiente e problemática
ambiental. Via de regra, num cenário de individualismo acadêmico exacerbado, cada
especialista tende a disputar com unhas e dentes a superioridade de suas próprias
construções conceituais, sem que se constate – especialmente no caso brasileiro –
uma tendência de institucionalização efetiva da reflexão epistemológica sobre os
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fundamentos e as implicações políticas e educacionais da pesquisa ecológicohumana (Vieira, 1992 e 1993; Jollivet e Pavé, 2000).
Dessa forma, a configuração e a legitimação de uma política de longo fôlego de
desenvolvimento científico e tecnológico nessa área acaba dependendo de um esforço
persistente de clarificação terminológica. Na melhor das hipóteses, poderia resultar
dessa análise a indicação de pontos de referência capazes de evidenciar não só a
relação de complementaridade das diferentes concepções em jogo, mas também
aquelas opções consideradas mais consistentes para o enfrentamento dos
condicionantes estruturais da crise ecológica nos espaços instituídos de planejamento
e gestão.
Uma primeira modalidade de conceituação, que corresponde a uma representação
ainda bastante ingênua da relação homem-natureza, pressupõe que o meio ambiente
constitui o substrato, o dado “natural” no qual se desenvolvem os processos vitais e a
organização social. A noção de meio ambiente é utilizada aqui para designar um
objeto particular – natureza, espaços naturais, paisagens – sem que os seus contornos
estejam determinados de forma precisa.
Uma segunda acepção incorpora uma representação mais dinâmica e interativa da
relação homem-natureza. As influências exercidas pelo meio são vistas como uma
das várias dimensões de um processo muito mais complexo de adaptação humana
(George, 1971; Hawley, 1968). Neste caso, o termo meio ambiente é usado num
sentido que ultrapassa, generalizando, os sentidos tradicionalmente associados aos
conceitos de natureza e meio natural. A revisão da literatura permite identificar um
número expressivo de qualificadores para o mesmo, que exprimem as inúmeras
perspectivas possíveis de análise: meio ambiente social, humano, construído, rural,
urbano, natural, artificial, sintético, percebido, simbólico, semântico etc (Boyden,
1981; Bookchin, 1974; Jollivet e Pavé, 2000).
Uma terceira e última modalidade de conceituação faz uso explícito do enfoque
sistêmico. A representação anterior é aprofundada e projetada num patamar superior
de abrangência e operacionalidade. Deste ponto de vista, o conceito de meio
ambiente designa não um objeto específico ("natureza", "espaços naturais",
"paisagens", "assentamentos"), mas uma relação de interdependência. Trata-se,
portanto, de um conceito relacional, num certo sentido vazio de toda substância
própria. O desafio crucial que se coloca ao trabalho de análise empírica consiste na
explicitação das características de uma teia de relações envolvendo a escolha de um
ponto de referência - percebido como um sistema - e um certo número de variáveis
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identificadas no seu entorno. As variáveis consideradas irrelevantes para uma
especificação das inter-relações essenciais capazes de nos permitir o entendimento
gradual da estrutura e da dinâmica do conjunto (sistema-ambiente) podem ser
omitidas num primeiro momento da análise.
Em outras palavras, aquilo que passará a ser designado como sendo o ambiente do
sistema de referência dependerá do desenho da situação-problema que deflagra o
esforço de pesquisa e, por implicação, dos interesses estratégicos perseguidos pelo
pesquisador ou pelo grupo de pesquisadores. Dessa forma, o conceito pode ser
construído assim em função de diferentes perspectivas de análise, correspondendo a
problemáticas específicas, estruturadas no âmbito das mais variadas áreas de
especialização científica. Por exemplo, o conceito de meio ambiente construído no
âmbito da pesquisa básica em biologia molecular ou em cosmologia difere daqueles
considerados relevantes por pesquisadores de fenômenos psicológicos, sociológicos
ou ecológicos interessados em aplicações práticas ...
No contexto de uma reflexão exploratória sobre alternativas de ordenação e
programação do desenvolvimento cumulativo das ciências ambientais atualmente, o
conceito pode ser introduzido para designar um conjunto de componentes físico-químicos
e biológicos, associados a um conjunto de fatores socioculturais, suscetíveis de afetar (direta ou
indiretamente, em curto, médio ou longo prazos) os seres vivos e a capacidade de adaptação
humana no âmbito globalizante da ecosfera. Esta proposta de conceituação foi expressa
de forma lapidar por Marcel Jollivet e Alain Pavé (2000: 60):
“Parece claro que o meio ambiente que nos preocupa, enquanto seres sociais, cidadãos e
pesquisadores, é aquele que se refere ao homem, às sociedades humanas. O que nos
inquieta são as transformações que colocam em risco seu desenvolvimento e sua
evolução criadora. Nossa ambição seria compreender os processos que condicionam o
estado atual deste meio ambiente, visando dispor de melhores condições de prever e
controlar sua evolução. O que já sabemos é que esse meio ambiente constitui o
resultado de processos de origem natural, não humana, e de ações antrópicas; que estas
últimas adquirem uma importância considerável, pelo menos no curto e médio prazos;
e que essas ações interagem com os processos naturais, a ponto de poderem reverter suas
tendências profundas”.
Desta perspectiva, o campo integrado de pesquisas sobre o meio ambiente abrangeria
o conjunto de transformações da ecosfera – entendida como um sistema complexo
articulando componentes biológicos (biosfera) e físico-químicos (atmosfera,
hidrosfera e geosfera) – capazes de influenciar a manutenção das pré-condições de
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sobrevivência da espécie humana em relação de co-evolução com outras espécies
vivas (Meadows, 1972; Mesarovic e Pestel, 1974).
No transcurso de sua evolução, a biosfera - vista como um componente da ecosfera diferenciou-se em função das condições climáticas, do substrato geológico, da
informação genética disponível e da ação dos organismos vivos. Transformou-se
assim num macrossistema complexo, articulando unidades independentes
denominadas ecossistemas. Apesar de integrarem um continuum mais amplo, os
ecossistemas são dotados de características mais ou menos específicas, o que os torna
passíveis de serem assumidos como unidades básicas para a pesquisa das interrelações homem-natureza.
A representação dominante de um ecossistema é a de um sistema capaz de absorver a
energia solar, de convertê-la em energia química por meio da fotossíntese e de
distribuir esta energia química de forma a assegurar a manutenção de sua estrutura
funcional. As plantas constituem o instrumento da fotossíntese, os herbívoros e
predadores contribuem para a distribuição da energia e da matéria, e os agentes de
decomposição da matéria orgânica morta liberam os elementos minerais a serem
assimilados por outras plantas. Além disso, os mecanismos de controle intimamente
associados à diversidade biológica permitem aos ecossistemas manter sua persistência
no tempo enquanto estruturas funcionais e dinâmicas. A espécie humana tem se
aproveitado dessa plasticidade para o exercício de formas predatórias de utilização
dos recursos naturais, gerando um padrão de adaptação que coloca em risco os
mecanismos de auto-regulação ecossistêmica.
Da perspectiva que nos interessa mais diretamente neste trabalho, a elucidação da
complexidade envolvida no uso dos conceitos de auto-regulação e equilíbrio
dinâmico (steady-state), merece um destaque especial. Nesse sentido, cabe distinguir
aqueles desequilíbrios que ocorrem no interior de um ecossistema daqueles que são
conseqüência de uma perturbação externa. Muitas vezes, a tomada de posição
relativa à proteção de supostos "equilíbrios" naturais é ambígua e marcada
ideologicamente.
Os avanços da pesquisa biológica realizados desde o início do século passado têm
mostrado os limites de uma abordagem dicotômica desses fenômenos. Para Ludwig
von Bertalanffy e Henri Laborit, por exemplo, pode-se dizer que o fenômeno vital,
desde o nível das reações enzimáticas, constitui o contrário da imagem de
equilibração estática. A sobrevivência e persistência de sistemas vivos no tempo e os
processos de adaptação implicam uma dialética complexa de desequilibrações e
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reequilibrações temporárias, cujo entendimento é facilitado mediante as referências
ao princípio de organização hierárquica. Segundo este princípio, na caracterização
das inter-relações envolvendo fatores externos o sistema de referência pode ser
focalizado enquanto subsistema de um sistema mais abrangente; por implicação, na
caracterização de inter-relações internas, os elementos constituintes podem ser
analisados enquanto subsistemas do sistema que está sendo investigado.
Em outras palavras, um sistema aberto considerado enquanto conjunto de elementos
inter-relacionados que tende ao alcance de determinados estados surge, nessa
perspectiva, como uma totalidade estruturada em níveis de organização. Por
convenção, e numa acepção não-normativa, os níveis de onde convergem as funções
são qualificados de inferiores relativamente àqueles para os quais as funções
convergem.
A passagem a um nível de organização superior traduz-se pelo surgimento de uma
nova lógica de comportamento, de novos mecanismos e formas de auto-regulação
não-identificáveis nos níveis inferiores. Por outro lado, cada nível decorre da
articulação daqueles que lhe são inferiores e participa da formação daqueles que lhe
são superiores. Cada qual contribui, por meio da ação de processos de retroalimentação ou feedback, para a harmonização das funções que o produzem. Há,
portanto, o reconhecimento de que a existência do todo e das partes condicionam-se
mutuamente. Nenhum sistema, em qualquer nível de organização da matéria viva,
encontra-se, portanto, isolado dos níveis de organização superior e inferior. Ou seja,
todo sistema regulado é comandado por um servomecanismo e encontra-se na
função de comando de um outro sistema regulado, situado num nível inferior de
organização e de complexidade (Laborit, 1968, 1974, 1976; Von Bertalanffy, 1968;
Koestler, 1981; Morin, 1998).
Em decorrência desta opção pelo uso do conceito de meio ambiente, a problemática
socioambiental pode ser identificada ao fenômeno da emergência de perturbações de
natureza sistêmica, induzidas pela ação humana, sobre a dinâmica de
funcionamento dos sistemas socioambientais. Esses desequilíbrios estariam
ocorrendo numa escala planetária e capaz, portanto, de comprometer as próprias précondições de sobrevivência da espécie humana. O conceito exprimiria, assim, o
surgimento de um novo limiar de complexificação no inter-relacionamento dinâmico
entre os sistemas socioculturais e seu substrato biofísico (Meadows, 1972; Deutsch,
1977).

I NTR OD UÇÃ O À PRO BLE MÁTI CA A MBIE NTA L

11

MEIO AMBIENTE E PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL

A adoção de uma perspectiva planetária no entendimento das causas e das
alternativas de enfrentamento dos problemas socioambientais suscita o debate sobre
procedimentos de integração inter e transdisciplinar do conhecimento. Expressa de
outra forma, a problemática do meio ambiente designa não tanto as transformações
do meio em si, mas os feedbacks dessas transformações sobre a dinâmica de evolução e
adaptação das comunidades humanas nas mais diversas escalas territoriais de
organização social (do local ao global-planetário). Na extensa lista de impactos
destrutivos considerados relevantes para a conceituação em pauta podemos destacar:
- expansão descontrolada e a degradação intensiva do meio ambiente construído;
- o aumento progressivo dos riscos à saúde provocados pela disseminação do uso de
produtos industriais e das várias formas de poluição do solo, da água e da
atmosfera;
- a persistência de padrões de uso predatório de recursos naturais não-renováveis,
implicando o risco de exaustão e escassez relativamente às necessidades das
gerações atuais e futuras, e o risco de ultrapassagem dos chamados limites
externos, que determinam as pré-condições de manutenção da auto-regulação
biosférica;
- a alteração ou destruição permanente da capacidade de regeneração dos recursos
renováveis (a exemplo de solos agricultáveis, bacias hidrográficas, lençóis freáticos e
florestas), por meio da interferência na dinâmica dos ciclos que mantêm sua
capacidade regenerativa.
Esta abordagem coloca em evidência uma temática dupla. Por um lado, aquela que
diz respeito às condições de preservação da base biofísica de sustentação dos sistemas
vivos, no espectro que se estende dos ecossistemas locais ao nível global ou planetário
e das mudanças climáticas. Por outro lado, aquela ligada a uma preocupação mais
imediata e antropocêntrica, ligada à percepção de carências nas estratégias cotidianas
de sobrevivência (e transcendência) das populações em seus respectivos habitats.
Da perspectiva de uma abordagem sistêmica da questão socioambiental, essas duas
temáticas se interpenetram, condicionando-se mutuamente. Podemos extrair disso
um modelo de análise capaz de facilitar a percepção de desafios cruciais a serem
assumidos nos espaços de tomada de decisão política, colocando questões pertinentes
para a pesquisa inter e transdisciplinar e tentando superar certos efeitos "midiáticos",
criados pela veiculação superficial e fragmentária da especificidade da crise
socioambiental. O aspecto essencial a ser retido diz respeito à percepção de uma
articulação orgânica entre os níveis local-comunitário e global-planetário, na qual o
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sistema de referência determinante (do ponto de vista das pré-condições de regulação
do conjunto) passa a ser a própria ecosfera. O problema gira em torno do
entendimento das várias possibilidades de se orientar os processos de co-evolução
sociedades-natureza numa direção considerada compatível com a instauração de
dinâmicas ecológica e socialmente “viáveis” (Deutsch, 1977; Weber, 2000; Aubin,
1991 e 1994).
A elaboração gradual da problemática assim definida tem recebido novos impulsos de
uma série de autores associados à teoria dos sistemas autônomos ou autopoiéticos
(Varela, 1989; Maturana e Varela, 1995 e 1997; Dupuy, 1983; Watzlavick e Krieg,
1995; Atlan, 1979; Morin, 1980, Godard, 1981; Le Moigne, 1984; Morin e Le Moigne,
2000). Acreditamos que se trata da sua versão mais ambiciosa e sofisticada - do ponto
de vista epistemológico. Na medida em que uma revisão aprofundada dessa
literatura extravasaria os limites deste trabalho, no que se segue o leitor encontrará
apenas uma síntese para facilitar o tratamento da questão ligada à diversidade de
representações sobre a etiologia da crise ecológica contemporânea.
Até aqui, as considerações feitas conservam um nível suficientemente geral para
abarcar todos os tipos possíveis de articulação sistema-ambiente (sendo a articulação
pensada da perspectiva ecológica apenas uma dentre várias outras possíveis).
Entretanto, no caso dos sistemas autopoiéticos o argumento se modifica. Antes de
entrar em detalhes, ofereço uma introdução a alguns dos conceitos fundamentais da
teoria geral dos sistemas.
O enfoque sistêmico (general systems research) emergiu - no cenário controvertido da
crise da biologia nas primeiras décadas do século XX - como um projeto de
reorientação paradigmática da investigação científica. Na época, predominavam duas
orientações fundamentais na pesquisa biológica: o mecanicismo e o vitalismo.
Reagindo contra a tendência a reduzir a complexidade do fenômeno da vida seja a
princípios físico-químicos, seja a princípios transcendentes à análise racional, a
proposta de uma biologia sistêmica defendida com pioneirismo por Ludwig von
Bertalanffy destaca a centralidade do conceito de organização. A distinção entre
fenômenos vivos e não vivos passa a depender assim - fundamentalmente - de uma
compreensão globalizante do arranjo especial a que os seus componentes estão
submetidos, e menos de análises aprofundadas - mas compartimentadas - desses
componentes.
Com base num vigoroso trabalho experimental efetivado nos domínios do
crescimento orgânico, da regulação metabólica e da evolução, von Bertalanffy (1968)
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reconfigura o campo da biologia teórica, associando-o ao ambicioso programa de
formulação e teste das leis mais gerais que governam os processos de organização,
auto-regulação e evolução dos fenômenos vivos. Para tanto, o conceito de sistema é
assumido como eixo-norteador do trabalho de pesquisa, e a meta estratégica gira em
torno da formulação e do teste de uma teoria sistêmica do organismo e de seu
dinamismo evolutivo.
Posteriormente, a generalização desses princípios a domínios mais complexos de
investigação foi proposta no bojo de uma teoria geral de sistemas abertos, pensada
como uma extensão dos postulados da termodinâmica clássica ao domínio dos
fenômenos orgânicos. Num sistema aberto, as inter-relações entre os elementos são
mantidas em estado de equilíbrio dinâmico (steady state), por meio de um
intercâmbio permanente de matéria, energia e informação com o seu ambiente.
Graças a esse intercâmbio, o sistema consegue manter e mesmo amplificar a
diferença interna de potencial que o afasta temporariamente da entropia. Em
sistemas fechados, ao contrário, os elementos tendem a uma configuração estável no
sentido de um modo de equilibração "homeostático". Além disso, e relativamente à
hipótese de que esse distanciamento temporário da tendência à degradação
energética está associado a um padrão de comportamento teleonômico (ou de
orientação para metas), a teoria dos sistemas abertos veio contribuir para uma
caracterização precisa dessas propriedades.
Com base nessas considerações, o conceito de sistema designa um conjunto
organizado de elementos (processos) em interação, no qual modificações num
elemento ocasionam modificações nos demais e, por implicação, no funcionamento
do conjunto. Esta rede de interdependências é suficientemente coerente e flexível
para dotar o conjunto de um certo grau de autonomia face a tudo aquilo que o
circunda, mas que não faz parte de sua organização interna. Além disso, condiciona
a existência de propriedades ditas "emergentes", que não comparecem na dinâmica
de funcionamento dos elementos tomados isoladamente. A dimensão da autonomia
reflete assim a percepção de que os processos observados no interior do sistema
resultam das complexas interações sistema-ambiente.
Decorre daí uma classificação de tipos fundamentais de sistema, bem como o
detalhamento de propriedade estruturais e funcionais (isomorfias), válidas para o
entendimento de qualquer tipo de sistema. As principais incluem: complexidade
(progressiva ou regressiva), limite ou fronteira, abertura, soma, mecanização
(progressiva ou regressiva), hierarquização, centralização, teleonomia, autoregulação (auto-organização, auto-eco-organização), adaptação, aprendizagem,
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integração e auto-afirmação, arborização e reticulação, equilíbrio dinâmico, ordem,
desordem, reorganização, regeneração, autopoiese etc. (Von Bertalanffy, 1968; Le
Moigne, 1984; Morin, 1977; Koestler, 1981; Atlan, 1972).
A aplicação da teoria geral de sistemas - na qual são formuladas e deduzidas as
propriedades sistêmicas fundamentais - envolve um processo de articulação de
teorias situadas em diferentes níveis de generalidade. A teoria geral alimenta a
construção de teorias sistêmicas específicas nos mais diversos campos de
conhecimento. As teorias específicas, por sua vez, integram conjuntos de teorias
empíricas relativas a aspectos parciais de cada campo de conhecimento. Por exemplo,
uma teoria específica do sistema sociocultural constitui uma derivação das
generalizações expressas na teoria geral de sistemas. Mas funciona ao mesmo tempo
como uma espécie de "moldura" ou framework, capaz de integrar teorias relativas a
subsistemas específicos do sistema sociocultural (a saber, os subsistemas social,
econômico, político e cultural).
Em termos de inteligibilidade explicativa e preditiva, a aplicação de uma teoria do
sistema sociocultural a fenômenos socioculturais específicos permite, em princípio,
elucidar como as relações de interdependência existentes entre os elementos do
sistema e seu meio ambiente condicionam tanto o comportamento dinâmico (a
seqüência de seus estados possíveis) quanto a história do sistema (as conseqüências
dos processos de interação sistema-ambiente). O conceito de sistema aberto
apresenta, deste ponto de vista, um caráter dinâmico que o distingue do conceito de
estrutura - com o qual é freqüentemente confundido na comunidade de cientistas
sociais.
Outra distinção importante diz respeito à natureza paradoxal da articulação entre
abertura e fechamento do sistema. Um dado sistema pode ser visto como aberto na
medida em que age sobre outros sistemas e reage à ação dos mesmos. Isto se dá, como
já foi ressaltado anteriormente, por meio de aportes de matéria, energia e informação.
Esses ingredientes estimulam a dinâmica interna do sistema, fornecendo os recursos
necessários ao seu funcionamento ou ameaçando sua capacidade de organização e
sua sobrevivência.
O raciocínio é válido não só para sistemas orgânicos individualizados, mas também
para sistemas sociais: grupos, organizações, comunidades. Entretanto, ao mesmo
tempo em que se constata esta capacidade de abertura, devemos reconhecer que um
sistema reage seletivamente aos inputs oriundos do meio ambiente. Seus processos
internos produzem não somente os fluxos de saída que se dirigem ao ambiente, mas
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também os fluxos voltados para si mesmos - para seu processo de auto-afirmação
(Arthur Koestler) ou auto-organização (Henri Atlan). Em outras palavras, eles
caracterizam-se pelo fato de definirem por si mesmos tanto seus próprios padrões de
organização interna, quanto suas próprias fronteiras. Isto configura uma situação
que Francisco Varela denomina fechamento organizacional: o sistema mantém e
reproduz um padrão de organização que se insere num espaço topológico
determinado – daí a noção de fronteiras do sistema. As perturbações oriundas do
meio ambiente colocam à prova a capacidade de auto-organização e a resiliência
(Holling, 1978, 1986; Holling et al., 1998) do sistema, tornando-se, num certo
sentido, fatores constitutivos do seu processo evolutivo.
Na opinião de Olivier Godard (1981), esta dialética de fechamento-abertura está na
raiz de um conceito sistêmico de meio ambiente que poderá se tornar a base de uma
nova proposta de reestruturação do campo (ainda muito fragmentado) da ecologia
humana: o meio ambiente se definiria tanto pelo fato de estar em relação de coorganização com o sistema, quanto pelo fato de não estar inserido na sua rede de
auto-reprodução. Pode-se mesmo afirmar, nesse sentido, que o sistema de referência
constitui uma parte do meio ambiente que se tornou autônoma, fechando o circuito
auto-reprodutor sobre si mesmo. Por causa deste processo de autonomização, são
geradas uma "racionalidade", uma temporalidade e um espaço próprios ao sistema,
dimensões essas que não passariam de manifestações de uma certa desarticulação
relativamente ao meio ambiente.
Visto dessa perspectiva, o ambiente surge, por um lado, como algo "externo" ao
sistema, remetendo-nos à noção de fronteira: trata-se de algo "externalizado", na
medida em que se caracteriza pelo fato de não estar inserido na rede de processos de
auto-reprodução do sistema. Por outro lado, ele pode ser visto como algo que "coorganiza" o sistema, na medida em que este último não poderia se manter e
desenvolver independentemente dos insumos fornecidos pelo ambiente.
Em outras palavras, seria o próprio movimento de autonomização do sistema,
produzindo ao mesmo tempo uma racionalidade específica e um campo delimitado
de auto-reprodução, que tornaria o ambiente um domínio sem dúvida essencial, mas
externalizado e desregulado. Ao mesmo tempo que se submete à ação do sistema, o
ambiente permanece excluído de sua dinâmica de reprodução. Dessa forma, podem
ocorrer falhas tanto na reprodução do meio ambiente, a partir dos efeitos da ação do
sistema, quanto na dinâmica de reprodução do próprio sistema, em decorrência das
alterações induzidas pelos fatores ambientais. Esta dinâmica condicionaria, num
certo sentido, a capacidade adaptativa ou auto-organizativa do sistema face à
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possibilidade (permanente) de ocorrência de efeitos "contra-intuitivos":
confrontando os desafios colocados pela sua própria manutenção, o sistema pode vir
a se desequilibrar de forma mais ou menos drástica ou, ao contrário, fortalecer sua
resiliência por meio de um intercâmbio co-evolutivo com o meio (Buckley, 1967;
Botkin, 1990; Norgaard, 1995; Berkes e Folke, 1998; Berkes, Colding e Folke, 2003).

REFLITA
Sobre os condicionantes estruturais da crise planetária do
meio ambiente.
Trata-se de entendê-la à luz dos conceitos de "estilo de
desenvolvimento" e "crescimento demográfico exponencial".
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Como compatibilizar a temática da “externalização” do meio ambiente
anteriormente esboçada com uma avaliação mais ampla e multi-causal dos fatores
condicionantes da gênese e da evolução dos problemas socioambientais? Apesar de
uma certa convergência entre os analistas no reconhecimento da importância dos
fatores ligados a formas de regulação da atividade econômica, as representações
dominantes são múltiplas e as hipóteses explicativas fortemente controvertidas.
No rol dessas diferentes maneiras de se entender o contexto estrutural que tem
condicionado o agravamento desses problemas, podemos encontrar, por um lado, a
preocupação pela evolução descontrolada da tecnologia nas sociedades industriais
(Commoner, 1971; Ellul, 1977 e 1982). A crise ecológica poderia ser entendida como
o desdobramento mais radical e eloqüente da crise da ideologia cientificista - a força
motriz da lógica de reprodução dos modernos sistemas sócio-técnicos.
Uma outra linha de argumentação colocou no centro das atenções o fenômeno do
crescimento demográfico exponencial (Ehrlich e Ehrlich, 1970), cabendo à série de
relatórios publicados sob os auspícios do Clube de Roma - na seqüência do primeiro
esforço de simulação do sistema mundial, coordenado por Dennis Meadows no
Massachussets Institute of Technology - torná-la mais complexa. Ganhou notoriedade a
denúncia das múltiplas facetas do processo de crescimento material ilimitado:
explosão populacional, uso predatório da base de recursos naturais e industrialização
poluente (Meadows, 1972; Mesarovic e Pestel, 1974).
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Uma terceira linha de argumentação foi desenvolvida por analistas que reconhecem
a necessidade de se elucidar com mais acuidade o papel crucial desempenhado pelos
fatores sociopolíticos na dinâmica de degradação ecossistêmica (Herrera, 1977). O
foco recai assim na identificação de um padrão economicista de regulação das
relações sociedade-natureza - tanto nas sociedades liberais quanto nas sociedades do
socialismo realmente existente (Bourg, 1996; Gorz, 1978; Bahro, 1979). As idéias de
Ivan Illich (1971, 1973a e 1973b) contribuíram sobremaneira para solidificar esta
posição. Ele colocou em evidência a dialética entre os modos de produção autônomo
(fortalecimento da capacidade auto-organizadora de indivíduos, grupos e
comunidades na busca de satisfação de suas necessidades básicas materiais e
intangíveis) e heterônomo (fortalecimento do controle da gestão do patrimônio
natural e dos serviços coletivos pela tecno-burocracia estatal e pelo mundo
empresarial). Do seu ponto de vista, acima de um determinado limiar o modo de
produção heterônomo gera contraprodutividade estrutural: comprometimento das
pré-condições consideradas essenciais não só ao pleno exercício da autonomia, mas
sobretudo à sobrevivência dos seres humanos na biosfera.
Uma outra corrente de pensamento destaca, finalmente, a centralidade da variável
cognitiva na busca de entendimento dos condicionantes da crise socioambiental. A
raiz do problema residiria no predomínio, em escala planetária, de visões-de-mundo
e atitudes marcadas pelo viés dualista e antropocêntrico (Goldsmith et al., 1972;
White, 1967; Thompson, 1987; Bohm e Edwards, 1991).
Não seria realista pretender oferecer aqui uma análise pormenorizada da gênese e da
evolução dessas diferentes linhas de argumentação. Aceitando os riscos de
simplificação excessiva, gostaria apenas de destacar a necessidade de entendê-las
como aspectos parciais de um argumento complexo. Neste sentido, o surgimento e o
agravamento da crise ecológica estariam relacionados à conjugação de dois fatores
essenciais. Por um lado, a persistência de um padrão economicista de regulação do
crescimento material, por sua vez derivado do paradigma analítico-reducionista
hegemônico na ciência contemporânea e de uma visão dualista da realidade. Por
outro, o perfil exponencial das curvas de crescimento demográfico em escala
planetária. Em contraste com uma representação do processo de crescimento
material baseado numa noção do sistema econômico entendido como um sistema
fechado e impulsionado por uma dinâmica endógena, o argumento que defendo
pressupõe que o sistema econômico funciona como sistema aberto, dependendo
fundamentalmente das inter-relações com o sistema sociotécnico, o sistema cultural,
o sistema político e o meio ambiente biofísico e construído. Aqui, a categoria central
a ser levada em conta é a categoria de estilo de desenvolvimento.
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Em termos mais precisos, os estilos de desenvolvimento predominantes nas
sociedades de orientação liberal ou estatista, vistos sob o pano de fundo das curvas
exponenciais de crescimento demográfico, não estariam favorecendo uma
internalização efetiva da problemática socioambiental no campo do planejamento e
da gestão: por um lado, o meio pensado enquanto fornecedor de recursos naturais,
receptor de dejetos oriundos das atividades de produção e consumo, e espaço no qual
se dão as interações entre processos naturais e socioculturais; e, por outro, o meio
pensado enquanto hábitat em sentido amplo. Nesse segundo caso, trata-se da
dimensão que corresponde à infra-estrutura física e institucional capaz de
influenciar as condições gerais de vida das populações em termos de habitação,
trabalho, recreação e auto-realização existencial, bem como as próprias condições
gerais de sustentabilidade ecológica dos sistemas socioambientais (Godard e Sachs,
1975; CIRED, 1986; Sachs, 1980, 1981, 1986 e 1993). A temática dos estilos de
desenvolvimento emerge, assim, como um ponto focal de aglutinação das várias
facetas de um argumento mais consistente, capaz de iluminar com mais precisão e
coerência os condicionantes estruturais da crise ecológica.
Na configuração de um estilo de desenvolvimento comparecem atividades que
transformam o meio ambiente biofísico e construído e refletem modalidades
específicas de organização social em contextos regionais e locais específicos. Se o
meio é profundamente afetado a ponto de comprometer os limiares críticos de
equilíbrio da relação com os sistemas sociais, uma parte das alterações assim
provocadas acaba necessariamente afetando, via circuitos de feedback negativo e
positivo, os resultados econômicos esperados das ações de mudança. Os custos
ecológicos e sociais não internalizados, reforçando a legitimidade de um jogo
estratégico contra a natureza, geram uma imagem paradoxal de rentabilidade ou
eficácia: apropriação intensiva e cada vez mais sofisticada - do ponto de vista
tecnológico - dos recursos ambientais, com base em critérios de eficiência microeconômica no curto prazo; aumento do fosso entre ricos e pobres; uniformização de
estilos de vida; perda do controle social dos rumos da evolução tecnológica etc.
Desse ponto de vista, portanto, o agravamento dos problemas socioambientais
contemporâneos configura uma crise historicamente inédita de estilos de
desenvolvimento e de padrões civilizatórios. Passamos a reconhecer que os níveis de
organização biofísica, técnica, econômica e sociopolítica, longe de poderem ser
considerados de forma setorial e estanque, devem ser percebidos e analisados em sua
articulação sistêmica na esfera do planejamento e da gestão. Por outro lado, isto
significa aprender a levar adequadamente em conta os desafios criados pelas
modificações inesperadas dos elementos vinculados aos diversos níveis na dinâmica
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global do sistema. Pelo fato das reações serem não-lineares, os diagnósticos e a
proposição de alternativas de ação estratégica tornam-se portanto muito mais difíceis
de serem concretizados.
Além da dimensão da complexidade, a sensibilidade dos sistemas socioambientais
constitui um segundo aspecto importante da avaliação das conseqüências possíveis
da adoção de políticas e programas alternativos de desenvolvimento. Os ecossistemas
apresentam uma sensibilidade variável às intervenções exógenas. Esta sensibilidade
se traduz por uma desproporção aparente entre inputs e outputs: os processos
ecológicos deflagrados por uma ação exógena podem ser muito rápidos, como por
exemplo a laterização de solos em ecossistemas tropicais úmidos, ou muito lentos,
como a formação de tendências resistentes a pesticidas no seio de uma população
animal, ou mesmo a salinização de solos provocada pela implantação de um sistema
de irrigação em área de savana. Dessa forma, tais processos podem influenciar
negativamente as condições de vida humana em espaços de tempo variáveis, do curto
ao longo prazo. Além disso, muitas vezes as transformações nos ecossistemas surgem
como irreversíveis, inviabilizando as tentativas de restauração da situação original: os
processos de desertificação constituem nesse caso uma experiência já bem conhecida
e traumática na história ecológica de muitos povos.
Em síntese, a análise prospectiva de estilos alternativos de desenvolvimento
pressupõe uma avaliação sistêmica rigorosa das características de um longo processo
de imbricamento de fatores geobiofísicos e sociais. Vale a pena reconhecer também
que um enfrentamento efetivo dos impactos socioambientais de projetos, programas
e políticas de desenvolvimento acaba dependendo das chances de êxito de iniciativas
capazes de transcender os limites impostos por ações com perfil setorial e ex-post. O
desafio central parece consistir na adoção de uma diretriz decididamente preventiva
e pró-ativa, apta a balizar uma focalização integrada dos objetivos simultaneamente
socioeconômicos, político-institucionais, culturais e ambientais dos processos de
modernização.

REFLITA
Sobre o enfoque de ecodesenvolvimento visto como política
ambiental preventiva-proativa, baseada nas ciências do ambiente
- numa ecologia humana sistêmica - e na ética ecológica.
Entendidas como uma espécie de "terapia estrutural" para o
enfrentamento da crise, as estratégias de ecodesenvolvimento
resultam de diagnósticos socioambientais participativos voltados
para a criação de Agendas 21 locais em rede.
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Penso que o conceito de problemática socioambiental assim caracterizado pode
favorecer a percepção de que toda transformação excessiva da base biofísica e
bioquímica de sustentação dos sistemas vivos no âmbito da biosfera se faz
acompanhar de transformações nas relações sociais, envolvendo - de forma
determinante - situações de competição política relativamente ao uso e à gestão dos
recursos naturais, do espaço e da qualidade do ambiente construído. Além disso, esta
conceituação permite-nos configurar, agora talvez de maneira um pouco mais
precisa, uma via possível para o desenvolvimento cumulativo das ciências ambientais
(básicas e aplicadas). Trata-se de um processo (em curso) de programação do esforço
de pesquisa inter e transdisciplinar visando o entendimento e a gestão de dinâmicas
essencialmente não-lineares (Holling, 1978) ou “contra-intuitivas” (Forrester, 1971),
criadas pela teia de interdependências que regem as transformações dos
componentes físico-químicos, bióticos e antrópicos do hábitat global da humanidade
– a ecosfera. No projeto de estruturação progressiva de uma ciência da ecologia
global orientada para a ação, a questão socioambiental é apreendida na sua
dimensão mais inclusiva e estratégica, evidenciando ao mesmo tempo o papel crucial
que permanece reservado aos pesquisadores vinculados ao campo das ciências
humanas e sociais.
Os adeptos do enfoque de ecodesenvolvimento vêm balizando a trajetória a ser
percorrida desde a época da criação do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, no início dos anos setenta do século passado. Enquanto proposta de
enfrentamento sistêmico - simultaneamente preventivo e proativo - dos focos
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estruturais geradores dos problemas socioambientais, o centro de gravidade deste
enfoque recai numa compreensão cada vez mais profunda – e por níveis
hierárquicos, do local ao global – das inter-relações complexas envolvendo as práticas
de desenvolvimento, o estado do meio biofísico e construído e a qualidade de vida
das populações.
No que se segue, ofereço não só uma síntese das características essenciais deste
enfoque, incluindo-se nisto seus pressupostos epistemológicos, sua plataforma
normativa e as recomendações que ele sugere tendo-se em vista uma reorganização
dos sistemas de planejamento e gestão.

4.1

ECODESENVOLVIMENTO

Devemos a Michael Colby (1990 e 1992) uma síntese inspirada dos principais
modelos associados àquilo que, sob o rótulo de “gestão ambiental”, poderia ser
melhor categorizado como “política ambiental”.
A expressão política ambiental designa aqui o conjunto de objetivos prioritários e
medidas designadas para regular as interações da sociedade com o meio ambiente
biofísico e construído. Este conjunto de metas estratégicas e instrumentos de política
abrange as dimensões da conservação, da restauração e da gestão ambiental. Partindo
do pressuposto de que a reprodução dos sistemas socioambientais, num horizonte de
longo prazo, depende das limitações e potencialidades do meio biofísico, uma
política ambiental lato sensu acaba condicionando o conjunto de regras sociais que
governam a apropriação e os usos que indivíduos e grupos fazem dos recursos
ambientais em contextos históricos específicos.
De maneira geral, para além das declarações formais e informais de (boas) intenções,
as práticas usuais no nível dos Estados-nações não têm correspondido a este padrão
de exigência. Via de regra, apenas uma faixa limitada e setorial do conjunto potencial
de relações entre sociedade e natureza vem sendo considerada nos processos de
formulação de políticas públicas – e isto parece válido para o conjunto do sistema
internacional. Nas últimas décadas, a concepção e a implementação de políticas
socioambientais têm se restringido a um conjunto de medidas com perfil
setorializante, raramente articuladas às ações de desenvolvimento regional e urbano
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e voltados principalmente para o controle da qualidade do ar, da água e dos níveis de
ruído, além da destinação e tratamento de dejetos.
Esse quadro começa a se transformar a partir do final da década de 1980.
Compartilhamos nesse sentido a impressão de que o agravamento das mudanças
ambientais em nível global tem contribuído decisivamente para o reenquadramento
de políticas ambientais em nível de nações e blocos regionais. Se as alterações do
meio ambiente em conseqüência da modernização dos sistemas produtivos
constituem sem dúvida uma constante do processo civilizatório, a globalização e o
ritmo de evolução do processo técnico conjugam-se atualmente para amplificar o
fenômeno de forma inédita. Os impactos ambientais começam a pesar negativamente
na avaliação da eficácia dos processos produtivos num horizonte de longo prazo. A
complexidade das alterações de origem antrópica não tem precedentes históricos.
Implica em modificações dos equilíbrios geobiofísicos para os quais somos ainda
incapazes de antecipar respostas precisas, mesmo fazendo uso de recursos
sofisticados de análise científica. Os riscos de irreversibilidade emergem como tema
politicamente relevante, associado ao cálculo de impactos das atuais opções de
desenvolvimento sobre as chances de sobrevivência das gerações futuras.
No esquema comparativo proposto por Colby, cinco tipos-ideais de política
ambiental são confrontados. O autor explora principalmente a relação de progressão
que se estabelece entre eles, em termos de uma integração cada vez mais profunda da
problemática socioambiental na reconceitualização das práticas de desenvolvimento
regional e urbano. Em cada um deles – economia de fronteira (frontier economics),
ecologia profunda, proteção ambiental, gestão de recursos e ecodesenvolvimento –,
podem ser encontradas percepções diferenciadas da relação sociedade-natureza, das
melhores opções de análise dessa relação e dos instrumentos de política considerados
mais eficientes.
No primeiro caso, a expressão economia de fronteira é utilizada para caracterizar a
ideologia que, tomando como imperativo a valorização do crescimento material
ilimitado, alimenta uma imagem do processo econômico visto enquanto “sistema
fechado”, absorvido pelo desafio de alocar bens escassos e serviços num horizonte de
curto prazo. Segundo esta representação com viés antropocêntrico, o estado do meio
ambiente biofísico não é considerado relevante para a função de regulação
econômica. Pois a natureza seria percebida como uma fonte inesgotável de recursos e
energia, a serem usados para suprir as necessidades da espécie humana fora de
qualquer preocupação com a manutenção da resiliência ecossistêmica pensada em
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horizontes de longo prazo (Boulding, 1966; Georgescu-Roegen, 1971; Berman,
1981).
Para os adeptos da ecologia profunda, por sua vez, uma reação conseqüente aos
impactos destrutivos da ideologia do crescimento material ilimitado desemboca
numa vertente de pensamento ético-político que está apoiado numa representação
“biocêntrica” do relacionamento homem-natureza. Ela constitui "uma filosofia sobre
como os seres humanos deveriam viver; uma tentativa de sintetizar muitas velhas e
algumas novas atitudes filosóficas sobre a relação entre natureza e atividade
socioeconômica, com ênfase especial naqueles aspectos éticos, sociais e espirituais
que têm sido desconsiderados na imagem de mundo economicista-mecanicista
dominante” (Colby, 1992:47). Entretanto, na proposta de uma relação “simbiótica” a
ser construída entre comunidades e o meio ambiente biofísico, a diretriz
“biocêntrica” quebra a relação de dominância da espécie humana sobre outras
espécies vivas. O debate a respeito desta inversão de valores entre um
antropocentrismo predatório e uma visão biocêntrica avança, por exemplo, no
sentido de uma “revisão do contrato social primitivo”, feita por Serres, que propõe
uma reorientação do direito natural para o seu “legítimo objeto, a natureza”,
resultando disto o que chama de “contrato natural” (Serres, 1991). Opondo-se a esta
outra forma da ecologia profunda ou ecologismo radical, Luc Ferry (1994: 169)
argumenta que “a idéia segundo a qual seria possível acrescentar um contrato
natural à Declaração dos Direitos Humanos é filosoficamente pouco rigorosa”, pois
no quadro de um humanismo jurídico “a natureza não poderia ocupar outro estatuto
senão o de um objeto, não o de um sujeito”, já que o suposto “valor intrínseco” da
natureza é na realidade atribuído pelos humanos. Este autor defende, portanto, uma
ecologia democrática, reformista, em vez de uma ecologia profunda e pretensamente
revolucionária (Bourg, 1996).
Na versão mais radical da ecologia profunda, o contraste com a hierarquia de valores
defendida no primeiro modelo não poderia ser mais evidente. Além disso, sua relação
com a pesquisa científica permanece ambígua. Uma utilização geralmente vaga do
enfoque sistêmico evita a referência ao problema da tecnologia de mudança social a
ser concebida e viabilizada por meio da aplicação de modelos teóricos extremamente
sofisticados. A temática da “ecologia pessoal” vista como um processo de mudança
drástica de percepção capaz de potencializar uma atitude de “retorno à natureza”
acaba predominando (Devall e Sessions, 1985; Nash, 1989; Eckersley, 1992). Há que
se considerar, entretanto, que esta posição encontra-se ainda hoje em processo de
discussão e composição. Exemplo disso é a associação desta com a administração
sistêmica ou gerenciamento ecológico, em que se avança em relação à noção de
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gestão ambiental nas empresas, na medida em que aspectos éticos, sociais e
paradigmáticos são introduzidos nos debates - com viés predominantemente
tecnocrático - que vêm sendo travados no meio empresarial (Capra et al, 1993; Capra,
2002).
O terceiro modelo, denominado proteção ambiental, designa um padrão de
contenção ex post ou do que pode ser remediável em se tratando de excessos de
poluição e destruição de habitats e espécies raras. Prevalece aqui o uso da teoria
neoclássica do meio ambiente e o viés ético-político antropocêntrico, apesar da
absorção dos novos fluxos teóricos, metodológicos e jurídicos proporcionados pelo
enfoque de avaliação de impactos ambientais (social impact assessment). A teoria
neoclássica constitui, como se sabe, o fundamento daquilo que passou a ser
difundido como a teoria econômica do meio ambiente no seu sentido convencional,
inspirando a maior parte dos economistas que trabalham na área e servindo de ponto
de referência de organizações internacionais de proteção ambiental. Níveis aceitáveis
de poluição passam a ser definidos, desse ponto de vista, com base em critérios de
eficiência econômica microempresarial e de curto prazo. Em outras palavras, o
processo de degradação da base de recursos naturais não se torna perceptível como
um fator limitante e que exija uma atitude preventiva no campo do planejamento do
desenvolvimento.
As limitações desta posição reativo-remedial, ou de “business-as-usual, plus a treatment
plant”, ganham realce no contraste com o tipo-ideal gestão de recursos. Este último
representa, na opinião de Michael Colby, uma extensão dos princípios de regulação
neoclássica, na medida em que procura incluir todos os tipos de capital e recurso –
tenham eles sido considerados ou não como recursos escassos – nos modelos de
análise econômica e no trabalho concreto de planejamento do desenvolvimento.
Contradiz, nesse sentido, o pressuposto neoclásssico de que o processo de degradação
e exaustão da base de recursos naturais não constituiria um ponto de
estrangulamento importante para o funcionamento da economia. Uma nova
dimensão da gestão de recursos emerge aqui: o reconhecimento de que a questão
ligada às mudanças ambientais globais (efeito estufa, alteração na camada de ozônio,
perda da biodiversidade, poluição dos oceanos), parece estar impondo-se como uma
limitação essencial, frente à qual a base de conhecimento, os dispositivos legais e os
instrumentos de política permanecem, até o momento, em déficit flagrante
A ênfase colocada no aspecto da sustentabilidade de longo prazo dos padrões de uso
de recursos ambientais e da própria atividade de desenvolvimento, vista no seu
sentido mais amplo, baseia-se numa mudança de percepção da natureza
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interdependente das relações que se estabelecem entre a ação antrópica e a
manutenção da resiliência ecossistêmica. Apesar do predomínio de um viés
antropocêntrico, constata-se aqui uma preocupação real com a superação efetiva (em
termos de diretrizes de regulação socioeconômica) do reducionismo economicista.
Os princípios de política compatíveis com esta posição incluiriam, por exemplo, a
busca de maior eficiência energética e de melhor conservação da base de recursos,
desenvolvimento de novas tecnologias para a prevenção de riscos de poluição (ao
invés de tecnologias de “limpeza” da poluição), monitoramento eficiente de
processos de recuperação de áreas degradadas, implementação mais efetiva do
princípio do “poluidor-pagador”, etc. Trata-se de corrigir sistemas de incentivo e
punição visando dotar as economias de mercado socialmente reguladas de melhores
condições de gestão eficiente dos problemas ambientais – num sentido ainda
claramente restritivo, que Colby identifica com um enfoque economicista da
ecologia (ecology being economized).
Todas essas temáticas podem ser encontradas nas posições da Comissão Brundtland
(Nosso Futuro Comum), do Worldwatch Institute (State of the World) e do World
Resources Institute (World Resources). Conviria destacar finalmente, ainda no rol das
características mais importantes desse último tipo-ideal, uma incorporação mais
substantiva do enfoque sistêmico na renovação dos modelos de análise econômica.
Um dos avanços mais significativos foi obtido pela substituição do modelo de sistema
fechado pela representação de uma economia aberta ao meio ambiente no plano
termodinâmico (Daly, 1977; Passet, 1979, 1985).
Finalmente, o autor situa o enfoque de ecodesenvolvimento no topo da hierarquia de
posições assim delineada. Este enfoque conservaria alguns aspectos importantes das
duas últimas posições, transcendendo-as entretanto em conseqüência da globalidade
da sua proposta, da sofisticação de sua estrutura conceitual, da radicalidade de sua
base normativa e dos mecanismos de intervenção que decorrem de seus pressupostos
éticos e metodológicos. Apesar das controvérsias que se nutrem das diferentes
interpretações desses pressupostos, o ecodesenvolvimento pode ser visto como uma
tentativa de se focalizar a relação sociedade-natureza de uma perspectiva sistêmica
consistente. Sua motivação central eqüivaleria a uma reestruturação pela base dos
padrões vigentes de apropriação do patrimônio natural e cultural, visando instituir
um efetivo jogo de soma positiva - do ponto de vista da moderna teoria dos jogos. O
eixo da crítica à dicotomia antropocentrismo versus biocentrismo baseia-se no
princípio da co-evolução (Norgaard, 1995; Botkin, 1990). Este princípio, aplicado a
uma teoria da internalização da problemática socioambiental no planejamento e na
gestão de estratégias de desenvolvimento rural e urbano estipula que os seres
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humanos e o mundo natural não se encontram tão separados como a filosofia
cartesiana e os sistemas tradicionais de governo geralmente pressupõem.
De fato, todas as culturas humanas têm alterado ecossistemas há milênios, enquanto
a natureza exerceu simultaneamente pressões evolutivas sobre a biologia humana e
os sistemas socioculturais. Nas últimas décadas, porém, os seres humanos
conseguiram alterar os ecossistemas e as paisagens numa escala muito mais
abrangente e profunda, ameaçando sua viabilidade (Colby, 1992:145; Sachs, 1986). A
regulação democrática de estratégias integradas de desenvolvimento num horizonte
intergeracional passa a ser entendida como fazendo parte de uma dinâmica complexa
de gestão patrimonial (num sentido a ser ainda explicitado). Desse ângulo de visão,
não se trata de situar a humanidade nem acima (como nos modelos da “economia de
fronteira”, da “proteção ambiental” e da “gestão ambiental”) e nem abaixo da
natureza (como no caso da variante mais extremista da “ecologia profunda”). A nova
posição pode ser entendida em termos de ecocentrismo, ou seja, o comportamento
humano surge como expressão de um conjunto de interdependências entre a base
biológico-genética dos sistemas orgânicos e processos de aprendizagem social
adquirida em contextos socioambientais específicos. A ênfase é colocada no aspecto
da inserção dos fatores biológico-evolutivos no tecido do desenvolvimento
sociocultural e na percepção dos limites impostos à dinâmica de funcionamento de
cada nível de complexidade hierárquica da ecosfera (Corning, 1976; Dansereau,
1973; Morin, 1973, 1977; Morin e Piatelli-Palmarini, 1974; Laborit, 1974, 1982;
Moscovici, 2002; Larrère & Larrère, 1997; Bourg, 1996).

4.1.1

GÊNESE E FUNDAMENTOS CONCEITUAIS

A difusão do conceito de ecodesenvolvimento ocorre no clima intelectual marcado
pela confluência das primeiras análises sistêmicas sobre os “limites externos do
crescimento material”, no Massachussets Institute of Technology (MIT), e dos trabalhos
de preparação da Conferência de Estocolmo. Nesse contexto, as concepções
dominantes acerca das finalidades básicas, estratégias de planejamento e critérios
globais de avaliação dos conteúdos e da eficácia das práticas de desenvolvimento
foram atacadas de uma nova perspectiva. No plano das finalidades, foram destacadas
as limitações de uma concepção que orienta a evolução sociocultural no sentido de
um esforço contínuo e virtualmente ilimitado de elevação de taxas de crescimento
econômico. No plano das estratégias de planejamento, desmitisficou-se a
persistência de uma visão tecnocrática-autoritária que não assume de maneira
convincente a participação da sociedade civil organizada. Cabe distinguir aqui dois
tipos de modernidade: a técnica e a ética. Na modernidade técnica, a racionalidade
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econômica é subordinada à técnica e os objetivos sociais são subordinados à
racionalidade econômica, enquanto os valores éticos são ignorados. Na modernidade
ética, por sua vez, os objetivos sociais são subordinados a valores éticos, a economia é
subordinada aos objetivos sociais e a técnica é orientada por um novo padrão de
racionalidade econômica (Buarque, 1994:120). Finalmente, no plano dos critérios de
avaliação, tornou-se mais nítida a dependência dos sistemas políticos
contemporâneos (no espectro delimitado pelas posições liberal e socialista) quanto à
utilização indiscriminada de indicadores de desenvolvimento e qualidade de vida
extraídos da análise econômica com viés reducionista.
Tais indicadores, segundo as teses da economia política do meio ambiente, tendem a
desconsiderar aqueles efeitos externos da dinâmica do crescimento econômico que
ocasionam custos socioambientais, a exemplo da poluição de recursos hídricos,
desflorestamento intensivo, alterações climáticas, perda do controle social dos rumos
da evolução tecnológica e marginalização socioeconômica e político-cultural
crescente de amplos segmentos da população mundial.
A economia política do meio ambiente constitui-se como uma construção intelectual
ainda incipiente, mas de alta densidade teórica, associando inovações no plano das
teorias empíricas e normativas do desenvolvimento e no plano de criação de
tecnologias sociais (organização institucional, planejamento estratégico, pedagogia).
Alimenta-se para tanto de impulsos recentes oferecidos pela moderna teoria
ecológica à integração inter e transdisciplinar (num sentido que será ainda
explicitado) do conhecimento científico sobre a estrutura e a dinâmica evolutiva dos
sistemas socioculturais (Bunge, 1989; Jollivet e Pavé, 2000).
O projeto de fundamentação teórica e metodológica desse enfoque torna-se
impensável – em nosso entendimento – sem o aporte de pesquisa sistêmica. Esta
linha de argumentação pode ser recuperada em Vieira (1991 e 1993). O aspecto
essencial dessa discussão gira em torno da maturação de uma abordagem
globalizante das diversas disciplinas que compõem atualmente o campo ainda
disperso e controvertido da ecologia humana (Ribeiro, 2000; Vieira e Ribeiro, 1999;
Dansereau, 1973). No seu limiar superior de complexidade, essa integração
conduziria à maturação de uma teoria geral dos sistemas socioambientais (Deutsch,
1977), sob o pano de fundo de uma epistemologia da complexidade (Morin e Le
Moigne, 2000). Numa primeira aproximação, um sistema socioambiental pode ser
entendido como um ecossistema alterado pela presença de um sistema sociocultural.
Difere de um ecossistema pelo fato de, para além da obediência a leis naturais,
sujeitar-se também a leis ditadas pela expressão de necessidades e aspirações
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humanas. Por sua vez, um sistema sociocultural designa um conjunto de quatro
componentes em relação de interdependência e aberto ao meio ambiente biofísico.
Esses elementos são denominados respectivamente subsistemas biológico,
econômico, político e cultural (Bunge, 1989).
Mesmo se admitirmos que um projeto teórico-metodológico tão ambicioso insere-se
num horizonte de construção de longo prazo, avançar nessa direção com mais
intensidade e organicidade do que tem sido feito até o presente poderia contribuir
para sensibilizar as novas gerações de pesquisadores para a importância daqueles
processos de organização e mudança social (em diferentes níveis de complexidade)
que se mostram capazes de engendrar impactos socioambientais destrutivos e mais
ou menos irreversíveis. Essa compreensão mais abrangente envolveria uma lucidez
cada vez maior na identificação de pontos de estrangulamento estruturais e na
consideração do leque de opções que se abrem à ação de grupos sociais portadores de
um potencial mais ou menos expressivo de inovação. A importância concedida à ação
transformadora de grupos sociais dinâmicos corresponde, nesse caso, a uma visão
não-determinista desse tipo de sistema e ao reconhecimento da importância das
variáveis sociopolíticas e culturais sobre sua dinâmica evolutiva.
Em termos de impulsos metodológicos, por outro lado, a orientação sistêmica resgata
as técnicas de modelização e análise prospectivas como recursos virtualmente
indispensáveis à pesquisa de formas de alternativas de regulação políticoinstitucional nos sistemas socioambientais. A atualização dessas técnicas dependeria
mais e mais de uma avaliação atenta dos custos socioambientais de longo prazo da
atividade de modernização socioeconômica.
Nesse sentido, o sistemismo permite pressupor que o trabalho de planejamento corre
o risco de se tornar estrategicamente disfuncional se não estiver apoiado
simultaneamente em estimativas cada vez mais consistentes e confiáveis em dois
aspectos:
1 - das chances de eclosão de impactos destrutivos importantes;
2 - de repercussões prováveis de cursos alternativos de ação mitigadora sobre o
meio biofísico e a qualidade de vida das populações em contextos regionais
específicos (do local ao global).
Por outro lado, considerado enquanto enfoque e tecnologia de planejamento, o
ecodesenvolvimento pode ser entendido como uma posição eqüidistante tanto da
tradição “racional-compreensiva” quanto da “incremental-disjuntiva”. Seu perfil
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seria compatível – em nosso modo de ver – com várias vertentes de argumentação
que podem ser agrupadas, para fins de síntese pedagógica, sob o rótulo “preventivoadaptativa”. Essa tradição vincula-se necessariamente à absorção gradual de
instrumentos de análise sistêmica. Abarca as contribuições já clássicas de Simon
(1969), Ozbekhan (1971), Ackoff (1979), Sachs (1986a e 1986b), Simmonis (1984) e
Emery & Trist (1972).
Para a posição preventivo-adaptativa, como assinala Melo (1981 e 1986), a discussão
sobre sistemas alternativos de valores sociopolíticos, num contexto de
interdependência e crises de natureza global, carência de indicadores sociais
fidedignos, controvérsias muitas vezes irredutíveis entre experts e riscos de impactos
socioambientais irreversíveis, constitui um ponto de partida para a construção
“contratual” de novos projetos de sociedade. Um aspecto suplementar, mas não
negligenciável, desta posição diz respeito à busca de novos instrumentos de política
que favoreçam a interação politicamente eficaz entre a esfera da pesquisa científica e
a esfera de ação planejadora de corte participativo – nos moldes da abordagem de
pesquisa-ação expressa, por exemplo, nos trabalhos de Thiollent (1985) e Barbier
(1996 e 1997).
Antes de prosseguirmos, cabe uma referência adicional ao próprio conceito de
planejamento. Se parece plausível a impressão de que uma teoria geral do
planejamento, vista como forma de atividade social, encontra-se ainda num estágio
embrionário – apesar da avalanche de referências bibliográficas surgidas nas últimas
décadas -, alguns elementos comuns foram identificados no plano dos procedimentos
metodológicos e dos projetos de reequadramento de instituições políticoadministrativas. Esses elementos têm obtido uma certa aceitação entre os teóricos do
planejamento, como expressão de uma preocupação pelo delineamento de um núcleo
de pressupostos básicos. Apresentamos dessa forma uma caracterização que
distingue a ação planejadora como um conjunto de métodos destinados a captar e
sistematizar informações objetivando racionalizar processos decisórios indutores de
modificações controladas na dinâmica de funcionamento dos sistemas ecossociais –
sob condições de carência de informações e recursos, incertezas científicas e conflito
de valores e interesses entre os segmentos sociais envolvidos. A expressão processos
decisórios abrange aqui não só o aspecto da definição de metas societais e a
formulação de políticas para alcançá-las. Inclui também o aspecto da extrapolação de
conseqüências prováveis das diversas alternativas de ação sugeridas, bem como a
avaliação das alternativas em relação às metas de caráter global e às conseqüências
produzidas, além do controle do próprio processo de implementação das políticas
(Dror, 1971; Emery e Trist, 1972; Bennis et al., 1976; Sachs, 1984).

36

IN TRO DUÇ ÃO À PROBL EM ÁTIC A AMBI EN TAL

TE R A P I A S P O S S Í V E I S

4.1.2

NATUREZA DA PROPOSTA

No contexto da Conferência de Estocolmo e como parte das iniciativas de criação e
implementação do PNUMA, coube a Maurice Strong cunhar o termo
ecodesenvolvimento em 1973. Por meio deste conceito, buscava-se caracterizar uma
“idéia-força” que fosse capaz de direcionar, de forma criativa, iniciativas de
dinamização socioeconômica sensíveis aos fenômenos da degradação do meio
ambiente e da marginalização social, cultural e política. Pensava-se inicialmente nos
desafios suscitados pela situação característica das zonas rurais dos países pobres.
Esta concepção essencialmente antitecnocrática, ou bottom-up (de baixo para cima)
preconizava uma gestão mais racional dos ecossistemas e das paisagens, gestão esta
que deveria incluir a valorização do know-how e da criatividade endógena das
comunidades.
Essa versão inicial do conceito foi reelaborada e expressa, no ano seguinte, por Ignacy
Sachs (1974), num texto hoje considerado um clássico da literatura ecológicopolítica. Na nova versão, ecodesenvolvimento designa, num primeiro momento, um
estilo de desenvolvimento aplicável a projetos localizados não só em áreas rurais, mas
também urbanas, oposto à diretriz mimético-dependente tradicionalmente
incorporada pelos países pobres, orientado prioritariamente pela busca de satisfação
de necessidades básicas- materiais e intangíveis - e pela promoção da autonomia (selfreliance) das populações envolvidas no processo. A integração da problemática
ambiental continua a ser pensada não só como uma coação substantiva às margens de
liberdade do esforço de planejamento, mas também como um potencial mais ou
menos relevante de recursos disponíveis em cada contexto ecológico e social,
potencial este a ser identificado e valorizado por meio da pesquisa científica de ponta
associada ao saber tradicional das populações. A percepção do meio ambiente
enquanto potencial desconhecido ou pouco explorado de recursos mobilizáveis para
a satisfação de necessidades básicas condicionaria, portanto, a formação de uma base
social de apoio à preservação da qualidade socioambiental.
Em Sachs, o uso do termo “estilo” reflete a preocupação de assinalar a importância
da temática relacionada ao controle democrático das opções que se abrem no nível
das finalidades e instrumentalidades do processo modernizador.
Num segundo momento, o conceito de ecodesenvolvimento designa também um
enfoque participativo de planejamento e gestão de estratégias plurais de intervenção,
adaptadas a contextos socioculturais e ambientais específicos. Refere-se a uma
diretriz fundamental de “harmonização” dos esforços voltados para a dinamização
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socioeconômica, a consolidação e aprofundamento de uma cultura política
democrático-participativa, a distribuição eqüitativa do “ter” e a gestão
ecologicamente prudente dos recursos ambientais.
A plataforma ético-política incluía também os princípios de solidariedade sincrônica
(com as gerações atuais) e diacrônica (com as gerações futuras). Combinados à
tomada de consciência dos limites e da vulnerabilidade da base de recursos naturais,
esses princípios permitem o resgate da dimensão socioambiental para o
reaquecimento das teses avançadas pelo modelo da dependência sobre a necessidade
do confronto político das desigualdades sociais nos e sobre os países do Hemisfério
Sul.
A Declaração de Cocoyoc, em 1974, e o Relatório Que Faire, apresentado no final do
ano de 1975 pela Fundação Dag Hammarskjöld (por ocasião da 7a Conferência
Extraordinária das Nações Unidas), reatualizam a linha de argumentação defendida
por Ignacy Sachs, mas sem que o termo ecodesenvolvimento tenha sido veiculado de
forma explícita. A bibliografia faz alusão a outras denominações - um outro
desenvolvimento ou desenvolvimento endógeno - preferidas nos circuitos de
comunicação das organizações internacionais vinculadas à questão socioambiental
nessa época. Isto pode ser explicado pelo fato de que tais denominações refletiam
conotações supostamente menos radicais em termos ideológicos e mais compatíveis
com uma diretriz de experimentação politicamente cautelosa com a idéia da nova
ordem econômica internacional.
No contexto das atividades de pesquisa desenvolvidas no período de 1973 a 1986 pela
equipe interdisciplinar sediada no Centre International de Recherche sur
L´Environnement et le Développement (CIRED), em Paris, o horizonte de reflexão
torna-se mais amplo e diversificado. Por meio do refinamento de uma estrutura
conceitual consistente, foram caracterizados com mais precisão os pontos de
referência essenciais tendo em vista a integração efetiva das múltiplas dimensões do
fenômeno do desenvolvimento. Tornaram-se assim mais visíveis as “variáveis
estratégicas” por intermédio das quais pode ser captado o “conteúdo material” de um
dado estilo de desenvolvimento.
Essas variáveis incluem, relativamente ao contexto da demanda social, a regulação
dos padrões de consumo e dos estilos de vida das populações; e, relativamente ao
contexto da oferta de bens e serviços, a regulação de um conjunto de funções
produtivas associadas à gestão da inovação tecnológica, às opções em termos dos
produtos a serem gerados pelos sistemas produtivos, à organização espacial dos
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mesmos e às modalidades de apropriação, uso e gestão de recursos naturais e do
suprimento energético.
A extensa bibliografia assim gerada contribuiu para explicitar os limites das políticas
ambientais de orientação preservacionista, assinalando ao mesmo tempo, com
extrema acuidade, os impasses e os riscos decorrentes de uma transferência imitativa
dos estilos de desenvolvimento e modelos de sociedade vigentes nos países
industrializados para a realidade dos países pobres.
Numa fase posterior, o trabalho de pesquisa realizado no CIRED desloca-se para as
temáticas ligadas aos condicionantes sociais do “mau-desenvolvimento” (Ignacy
Sachs) e à arquitetura do sistema institucional capaz de, em princípio, favorecer o
surgimento de políticas alternativas. A problemática de base evolui, portanto, para
uma focalização mais intensa na análise das condições de viabilidade dessas
alternativas (CIRED, 1986: 8-17).
O centro de gravidade das contribuições do CIRED recai na hipótese de que a
problemática socioambiental delimita um contexto social qualitativamente novo,
“onde se revelariam certas contradições dos modos de desenvolvimento
contemporâneos, e onde poderiam ser explicitadas as funestas conseqüências de
certas opções, e as incoerências ou impossibilidades de certos problemas colocados
pela evolução econômica” (CIRED, 1986:14). A compreensão das condições e meios
necessários à superação desta problemática dependeria, portanto, da análise do
campo de inter-relações que se estabelecem entre os processos de regulação do
desenvolvimento socioeconômico e as transformações do meio ambiente biofísico.
Do ponto de vista de uma economia política do desenvolvimento alternativo,
prevalece no conjunto das sociedades contemporâneas um enfoque reducionista
desta problemática, pelo menos até meados da década de 1990. O meio ambiente é
por ela concebido como meio físico, natural ou construído, mas em ambos os casos
transformado pela mão do homem. Em princípio, este meio constitui ao mesmo
tempo um fornecedor de recursos naturais e um receptor de dejetos da ação
antrópica; o espaço no qual ocorrem as interações entre processos sociais e naturais; e
um hábitat em sentido amplo, englobando qualidade de vida, trabalho, recreação e
autotranscendência das populações.
Mas essas várias dimensões interdependentes raramente são percebidas como tais no
âmbito da regulação político-econômica. Escapa geralmente ao campo de visão (e de
interesse) o reconhecimento de que as interdependências criadas afetam
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retroativamente as condições de reprodução da vida social, a busca de satisfação de
necessidades básicas num plano de eqüidade e, num sentido mais inclusivo, a
própria qualidade de vida do conjunto das populações.

4.1.3

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Como ressaltei acima, o conceito de ecodesenvolvimento estimula a reflexão e um
processo em aberto de experimentações criativas com modalidades de crescimento
econômico que valorizem o potencial de recursos naturais e humanos existente em
contextos territoriais específicos, minimizando custos sociais e ecológicos e
promovendo a autonomia e o empoderamento das populações envolvidas – mesmo
que se faça necessário um ritmo mais lento de crescimento, o que não é forçosamente
obrigatório.
A noção de crescimento econômico é tanto menos sustentável quanto menos
vinculada está à de desenvolvimento, na medida em que a primeira destaca a
dimensão da expansão material (fábricas, abertura e asfaltamento de estradas,
circulação de moedas, etc), enquanto a segunda acentua a importância dos processos
de produção e consumo, implicando na melhoria da qualidade de vida e no
florescimento de potencialidades. Com efeito, a segunda lei da termodinâmica
(entropia) entra em conflito no longo prazo com a noção de crescimento sustentável,
mas não com a de desenvolvimento ecológica e socialmente sustentável. Desse
ponto de vista, as estratégias alternativas deveriam ser concebidas, implementadas e
monitoradas com base nos seguintes critérios:
a) prioridade ao alcance de finalidades sociais (satisfação de necessidades básicas
materiais e imateriais, e promoção da eqüidade);
b) prudência ecológica (ou sustentabilidade ecológica);
c) valorização da participação e da autonomia das populações (self-reliance), e
d) viabilidade econômica, pensada não em termos microempresariais e sim
macrossociais. Nunca é demais insistir na indicação de que todos esses critérios
devem ser vistos como interdependentes na busca de experimentação com esse
enfoque.
O primeiro critério normativo estipula a necessidade de se redirecionar os processos
de crescimento econômico visando o alcance de metas sociais prioritárias. O
horizonte é dado pelo atual contexto de aprofundamento da crise no nível global:
redução máxima dos atuais índices de miséria, desigualdade de oportunidades e
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dependência no âmbito de cada nação e entre nações. Na busca de satisfação de
necessidades básicas, a prioridade recai nos segmentos sociais até então segregados
dos benefícios do crescimento material. Mas o termo necessidades é definido de
forma abrangente. Às necessidades de cunho material somam-se aquelas
consideradas como de natureza psicossocial e espiritual (bens intangíveis):
autodeterminação, participação política, desenvolvimento cultural, auto-realização
existencial, etc. Para a ecologia política, tal como a concebemos nesse livro, a
dinâmica das necessidades está relacionada à capacidade de escolha autônoma de
estilos de vida auto-eco-organizáveis, não significando apenas um conjunto de
restrições. (Voltaremos a esse tema no próximo capítulo).
Segundo a lógica das necessidades básicas, a preocupação com indicadores
agregados de crescimento econômico constituiria uma condição sem dúvida
necessária, mas claramente insuficiente para uma avaliação multidimensional da
eficácia do processo modernizador. Isso na medida em que o fomento deste processo
carrega em si uma dimensão ética e qualitativa que se exprime em opções por
projetos alternativos de sociedade. Esta dimensão estaria ausente, ou excessivamente
difusa, da lista de indicadores macroeconômicos usuais – especialmente daqueles
que medem o volume e as taxas de crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB).
Desse ponto de vista, um elevado índice de crescimento pode coexistir com uma
dinâmica “perversa” de desenvolvimento, construído por meio da desigualdade
social e da deterioração progressiva do substrato biofísico da vida social e da
capacidade de autodeterminação e iniciativa criadora das comunidades. Ao mesmo
tempo, a poluição gerada pela miséria exprime uma dimensão particularmente
virulenta da degradação do meio ambiente biofísico e construído (Sachs, 1986a;
Sigal, 1977).
O segundo critério – prudência ecológica – pressupõe o abandono do padrão
arrogante de relacionamento com o meio instaurado pela modernidade à luz do
reducionismo econômico. Sugere, como já foi ressaltado anteriormente, o
aprendizado de um padrão pautado pela relação de simbiose co-evolutiva com a
natureza. A orientação conservacionista é considerada excessiva em sua tendência de
proteger o meio ambiente biofísico a ponto de desconsiderar as duras realidades do
sofrimento evitável em amplos segmentos sociais dos países em desenvolvimento. Em
contrapartida, o enfoque sugere que a dinâmica auto-reguladora dos ecossistemas
seja assumida como um ponto de referência importante para o esforço de controle da
dinâmica evolutiva dos sistemas socioambientais.
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O terceiro critério – autonomia e participação – pode ser entendido como busca de
um maior grau de interferência no processo de dinamização socioeconômica, por
meio da ação da sociedade civil organizada. Atribui-se portanto às comunidades um
potencial a ser canalizado visando maximizar a utilização ecologicamente prudente
da base de recursos disponíveis, e isto para além do pseudoconforto das várias
nuances de assistencialismo. Neste sentido, cabe destacar a relevância da
criatividade, da responsabilidade social e do profissionalismo nas parcerias entre
Estado & Terceiro Setor, entre Estado & Mercado e entre Terceiro Setor & Mercado.
O enfoque estimula a percepção da diversidade de contextos socioambientais,
recomendando soluções específicas para problemas e necessidades específicas em
cada área selecionada para fins de planejamento. Sem negar a importância de um
intercâmbio criativo com o exterior, estimula a reação contra a tirania dos assim
chamados modelos universais. Por sua vez, o termo self-reliance, de tradução difícil,
não deveria ser entendido como um tipo de cultivo indiscriminado (e politicamente
ingênuo) de autarquia ou auto-suficiência. Seu conteúdo essencial passa pela
valorização de um perfil de regulação democrática dos conteúdos ao mesmo tempo
sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais do processo de
desenvolvimento. A capacidade de identificar seus próprios problemas e de propor
soluções de forma soberana é vista, portanto, como a via privilegiada para a
institucionalização de padrões de relacionamento baseados numa interdependência
autêntica.
Quando relacionado ao espaço internacional, o conceito de self-reliance denota o
fortalecimento da vontade política de se explorar com mais acuidade toda a
diversidade de alternativas civilizatórias, em que pesem as coações impostas pela
globalização da cultura materialista-consumista (Fundação Dag Hammarskjöld,
1975; Galtung, 1977 e 1984; Illich, 1971,1973,1974; Gorz, 1975). Em termos
operacionais, isto incluiria uma avaliação criteriosa e integrada dos padrões de
consumo e dos estilos de vida e das várias funções produtivas. Estão contempladas
aqui alternativas nos setores de gestão da inovação tecnológica, de espacialização de
sistemas produtivos e de organização político-institucional.
Finalmente, o quarto critério – viabilidade econômica – situa a necessidade de se
reavaliar os indicadores usuais de eficiência econômica com base numa
internalização lúcida da questão ligada aos custos socioambientais dos processos
modernizadores (Kapp, 1950; Nerfin, 1977; Sachs, 1996 a e 1986b; Ramos, 1981). A
tomada de consciência da crise do meio ambiente estimula um esforço de reflexão
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sobre a renovação da economia política no sentido da incorporação de indicadores
sociais e ambientais integrados.
No nível macroeconômico, as políticas de ecodesenvolvimento podem ser abordadas
como uma tentativa de se restabelecer a harmonia perdida entre as práticas de
modernização e a conservação do patrimônio natural e cultural no longo prazo, a
partir da qual o Estado se torna responsável pela implantação de um conjunto
coerente de medidas capazes de orientar e articular as iniciativas que emergem no
nível local e que sustentam um padrão aceitável de endogeneidade. Um modelo
conceitual simplificado permite evidenciar as principais variáveis de
compatibilização que se situam, como indiquei acima, nos níveis da demanda social
e da oferta de bens e serviços. No conjunto de inter-relações entre elas podemos
identificar políticas específicas dotadas de coerência e situadas à jusante das políticas
ambientais stricto sensu.
Mediante uma consideração abrangente do eixo da demanda social, dois vetores
interdependentes de política surgem como relevantes: a modulação dos padrões de
consumo e dos padrões de uso social do tempo. Ambos concernem às finalidades da
produção de bens e serviços e ao desenvolvimento econômico. Esses vetores
condicionam a maneira por meio da qual cada sociedade delimita as esferas do
individual e do coletivo, do material e do não material, do mercado e do
extramercado. Sob o pano de fundo das ameaças socioambientais globais, emerge
aqui a questão ligada aos limites “externos” do crescimento material, de forma a
possibilitar modificações comportamentais condizentes com um novo projeto social.
Ao mesmo tempo, a demanda social, mesmo para o economista, não poderia se
restringir ao consumo de bens e serviços no mercado. Ela deve ser ampliada para
incluir bens e serviços extramercado, sejam eles públicos ou gerados no âmbito das
famílias e das comunidades. Uma abordagem mais abrangente da demanda ressalta
ainda a importância de uma articulação do tempo considerado de forma sistêmica. As
estruturas de consumo encontram-se, nesse sentido, intimamente ligadas às
estruturas temporais das atividades, a começar pelo trabalho. As diversas
combinações do uso do tempo aparecem como as características mais pertinentes dos
estilos de vida vigentes em cada sociedade.
Do lado do eixo da oferta social, o enfoque de ecodesenvolvimento destaca quatro
aspectos do processo global de produção:
a) a gestão da tecnologia;
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b) o abastecimento de matérias-primas e a gestão de recursos naturais;
c) o suprimento energético, e
d) a organização espacial das atividades produtivas.
Recomenda-se que a identificação, os usos e a gestão dos recursos naturais sejam
feitos em sintonia com a exigência de solidariedade face às necessidades básicas das
gerações atuais e futuras. Para tanto, as práticas predatórias devem ser contidas,
retardando-se ao máximo a exaustão de recursos não-renováveis e valendo-se da
eliminação sistemática do desperdício e de uma utilização inteligente do potencial de
biomassa terrestre e aquática existente em cada contexto socioecológico.
As políticas de gestão de recursos e de abastecimento de matérias-primas definem os
modos de exploração por meio das opções tecnológicas, bem como os padrões de
controle social dos impactos negativos sobre o ambiente. Estas políticas são
consideradas decisivas tanto para o funcionamento dos ciclos ecológicos como para a
preservação da qualidade de vida das populações. O conceito de recurso deve ser
também relativizado em termos culturais e históricos. Pode-se definir um recurso
como a expressão do conhecimento que a sociedade forma sobre os ecossistemas e
paisagens, conhecimento este que é historicamente datado e associado à
predominância de padrões culturais específicos.
O campo da gestão tecnológica oferece um espaço privilegiado para o reaquecimento
da discussão sobre as formas mais adequadas de se assegurar a harmonização de
objetivos simultaneamente socioeconômicos, político-culturais e ambientais do
desenvolvimento. O desafio envolve a concepção e a implementação de sistemas
tecnológicos compatíveis com as peculiaridades de cada contexto histórico e
socioecológico. Segundo o princípio do pluralismo tecnológico, uma ampla
variedade das chamadas ecotécnicas poderá induzir uma utilização mais equilibrada
das inovações científicas de ponta e do conhecimento tradicional das populações. A
prioridade recai nas esferas da produção de alimentos, energia, e materiais de
construção, além da geração de formas criativas de industrialização descentralizada
de recursos renováveis e da implantação de programas intensivos em mão-de-obra
para fins de conservação e restauração ambiental. Ganhos adicionais no esforço de
contenção dos processos predatórios poderão ser obtidos, além disso, graças a uma
localização mais adequada das atividades agrícolas, industriais e terciárias – sempre
em consonância com a avaliação da capacidade de carga dos ecossistemas. Isto
incluiria propostas de novos sistemas produtivos capazes de fazer uso da mais ampla
gama possível de complementaridades entre diferentes atividades.
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Os estudos desenvolvidos pelos pesquisadores vinculados ao CIRED e à FIPAD
reconhecem finalmente que o êxito na concepção e implementação de estratégias
alternativas dependerá diretamente da capacidade de se promover a experimentação
com sistemas descentralizados e participativos de planejamento e gestão. Esta
engenharia socioinstitucional inovadora prevê um esforço coordenado e de longo
prazo de pesquisa inter e transdisciplinar, orientada para a ação. O envolvimento
sinérgico da sociedade civil organizada é julgado essencial na definição e na
articulação política de necessidades coletivas, na identificação de potencialidades
econômicas em cada contexto territorial e na co-organização do esforço de gestão
socioambiental.
O tão discutido relatório Nosso futuro comum, proposto pela Comissão Brundtland
em 1987, não acrescenta modificações substantivas a esta base conceitual e
programática. Sem dúvida enriqueceu o debate sobre os espaços de manobra para o
exercício de modalidades de controle supranacional da crise ecológica. Pois, como se
sabe, as noções de responsabilidade comum e de globalização da crise
socioambiental foram propostas como fundamento do chamado direito de
ingerência, a ser exercido pela comunidade internacional em casos de ameaças
concretas de danos irreversíveis à integridade do patrimônio natural e cultural da
humanidade (WCED, 1987). Todavia, o discurso sobre a sustentabilidade das
práticas de desenvolvimento acabou estimulando uma polêmica conceitual que
persiste até hoje, e que está servindo - na minha opinião - para inibir uma percepção
sistêmica das causas estruturais e das opções de superação da crise.

4.1.4

DO CONCEITO À AÇÃO

A experiência das duas últimas décadas do século XX mostra que, apesar do estágio
ainda incipiente das experimentações feitas em nome deste enfoque, bem como do
peso dos múltiplos obstáculos político-institucionais a serem enfrentados, existem
espaços de manobra não negligenciáveis para a concepção e implementação de
projetos-piloto com efeito demonstrativo. Mesmo em escala microeconômica,
algumas tentativas isoladas têm gerado resultados interessantes, sobretudo nos
setores de produção integrada de alimentos, energia e produtos agroindustriais
(Sachs e Silk, 1990). Uma apresentação panorâmica dos desafios mais expressivos
que têm cercado o esforço de passar do conceito à ação pode ser obtida por meio da
revisão de estudos de caso empreendidos em vários países: Brasil, Peru, Colômbia, El
Salvador, Nicarágua, México, Índia, Irã, China, Tanzânia, Nova Guiné, Senegal,
Moçambique, entre outros – não considerando alguns países do hemisfério norte.
Quatro periódicos devem ser indicados como fontes importantes de informação
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confiável sobre essas experiências: Nouvelles de l’écodéveloppement (CIRED) e IFDADOSSIER (FIPAD), Mazingira e Environnement Africain. Os casos repertoriados
cobrem diferentes níveis territoriais (comunidades, municípios, consórcios
intermunicipais, microrregiões homogêneas, regiões, nações) e diferentes setores de
atividade (produção de alimentos e energia, saúde, educação, habitação, saneamento,
industrialização, conservação de recursos naturais, recuperação de áreas degradadas
etc.).
Com base numa análise comparativa da bibliografia disponível, acreditamos que a
démarche essencial do trabalho de planejamento e gestão tende a assumir a seguinte
seqüência.
4.1.4.1

IDENTIFICAÇÃO

DE NECESSIDADES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Informações relativas a necessidades, aspirações e estilos de vida das populações, bem
como dados sobre o potencial de recursos e as características geobiofísicas peculiares
de cada área a ser focalizada podem ser obtidos por meio de diagnósticos
participativos. A identificação de problemas e alternativas de solução é feita com base
no registro de percepções, atitudes e valores dos segmentos sociais envolvidos:
empresas públicas e privadas, agências governamentais, organizações da sociedade
civil, partidos políticos, grupos informais. A fixação de objetivos e regras de
intervenção consensualmente assumidos por grupos quase sempre muito
heterogêneos, envolvendo diferentes condições ambientais e diferentes horizontes
temporais, coexiste com inconsistências e conflitos cuja mitigação coloca um dos
problemas políticos mais instigantes para a análise sociopolítica dos atuais sistemas
de planejamento regional e urbano.
Nem sempre se torna necessário empreender avaliações exaustivas (e possivelmente
lentas e onerosas) da área selecionada. O uso de técnicas de avaliação rápida,
concebidas principalmente para ações de ecodesenvolvimento em zonas rurais dos
países em desenvolvimento, podem ser acionadas em função da especificidade de
cada projeto (Chambers, 1992; Gadgil, 2000). Estas técnicas fazem uso da base de
conhecimentos já acumulada pela pesquisa sobre desenvolvimento rural integrado,
complementando-a com a recuperação seletiva de modalidades diversas do saber
tradicional e dos recursos oferecidos pela metodologia de planejamento estratégico
no nível local ou comunitário (Razavi & Farvar, 1987; Gandin, 2001).
Com base na experiência acumulada, o processo de identificação de necessidades não
se limita ao uso de técnicas convencionais de pesquisa social, como questionários e
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entrevistas – abertas e/ou fechadas. Abordagens recentes de identificação de
necessidades baseadas em técnicas de dinâmica de grupo (group dialogue) vêm sendo
aprimoradas e colocadas à disposição de equipes interessadas em metodologias de
pesquisa-ação para o desenvolvimento local (Colin, 1984; Perier, 1983; Bugnicourt,
1976; Geffray, 1979).
O espaço recortado para fins de planejamento deve ser, em princípio, suficientemente
amplo e homogêneo do ponto de vista ecológico, de forma a assegurar uma gestão a
mais integrada possível da potencialidade de recursos existentes. Por sua vez, a
presença de uma certa identidade sociocultural pode permitir a visualização de
padrões regulares nas interações entre comunidades e seu meio ambiente, ou seja, de
formas específicas pelas quais essas interações marcaram a paisagem e as atividades
tradicionais na eco-região considerada.
Se toda organização territorial pode ser definida enquanto articulação de vários
níveis de complexidade, a aplicação do enfoque de ecodesenvolvimento considera
cada um deles em sua especificidade. Entretanto, o espaço microrregional parece
representar uma unidade fértil para fins de planejamento e experimentação-piloto.
Trata-se de um espaço suficientemente restrito para a efetivação dos diagnósticos
participativos e, ao mesmo tempo, em contraste com espaços urbanos ou com as
bacias ou microbacias hidrográficas, suficientemente amplo para viabilizar
estratégias melhor ajustadas à busca de soluções sinérgicas e complementares entre
diferentes atividades produtivas (Sachs, 1986a, 1986b; Sachs et al., 1981; Godard,
1980; Godard e Ceron, 1985).
4.1.4.2

ANÁLISE DE PROBLEMAS E PROSPECÇÃO DE ALTERNATIVAS

Um processo regular de avaliação de impactos socioambientais integrados do
processo de desenvolvimento no espaço de planejamento assim delimitado
suplementa a identificação participativa de necessidades e metas estratégicas.
A expressão avaliação de impactos ambientais tem sido usada de forma ambígua na
bibliografia das ciências sociais. Além disso, seu papel enquanto possível
instrumento de aconselhamento científico de processos decisórios na área do
desenvolvimento integrado permanece controvertido, apesar do reconhecimento de
sua relevância potencial para a concepção de políticas ambientais (Munn, 1975). Para
os objetivos deste trabalho, o ponto importante consiste em oferecer uma
conceituação standard que nos permita distingui-la como instrumento de caráter
preventivo que opera com critérios bem definidos de eficiência.
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Trata-se, ao nosso ver, de um instrumento que integra a metodologia mais antiga de
avaliação de impactos ambientais (environmental impact assessment) com a
metodologia mais recente de avaliação de impactos sociais (social impact assessment),
ajustando-se assim à percepção da complexidade envolvida no conceito de política
ambiental preventiva (Carley e Bustelo, 1984). Constitui nesse sentido um conjunto
de operações designadas para identificar, predizer, analisar e comunicar informações
relevantes sobre impactos relativos ao estado do meio ambiente e sobre a saúde e
qualidade de vida das populações, impactos esses gerados por projetos, programas e
políticas de desenvolvimento regional e urbano. Assim entendida, ela não se
identifica apenas como componente de um procedimento de licenciamento
ambiental que depende, por sua vez, da presença de um relatório de impacto
ambiental (RIMA). Sua relevância advém, antes, do fato de abranger um conjunto
mais amplo de demandas sociais.
Segundo Sánchez (1991), a avaliação de impacto ambiental só poderia ser
considerada eficiente se desempenhasse quatro papéis complementares, a saber,
como instrumento de ajuda à decisão, como instrumento de concepção de projetos e
de planejamento, como instrumento de negociação social e como instrumento de
gestão ambiental. O mesmo autor argumenta que sua credibilidade como expressão
de um processo de aprendizagem social e mudança tornou-se dependente do
processo ainda em curso de fortalecimento de mecanismos de controle políticoinstitucional, jurídico e científico de sua aplicação.
Da perspectiva dos desafios que cercam a arquitetura de um novo sistema de
planejamento do desenvolvimento, a avaliação de impacto ambiental tomada nesse
sentido amplo parece-nos indispensável para assegurar a sistematicidade da coleta e
análise de um conjunto excessivamente denso e variado de dados no espaço regional.
Na opinião de P.C. Wolf (1974), ela corporifica uma versão ainda incipiente de
pesquisa social transdisciplinar, orientada para a formulação e a implementação
participativa de políticas públicas que se identificaria a um projeto de reestruturação
sistêmica da ecologia humana. Segundo este especialista, o processo integral de
avaliação de impactos iria além da preocupação pelos diversos tipos possíveis de
degradação do meio biofísico e construído, incluindo também em sua agenda a
dimensão relativa a “quem ganha e quem perde”, bem como das condições políticas
que cercam o trabalho de mitigação dos processos destrutivos num horizonte de
transição rumo a uma cultura política democrático-participativa.
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O processo de análise em profundidade dos problemas estruturais a serem
confrontados nas eco-regiões escolhidas dependeria, portanto, de uma reconstituição
– por meio de avaliações de impacto ambiental – da gênese e da dinâmica de
agravamento dos processos destrutivos ali identificados. Para além dos recursos
sistêmicos de modelagem descritiva, simulações de impactos estimados de cursos
alternativos de ação poderão ser incorporados no decorrer das etapas subseqüentes
(Palinkas et al., 1985; Cramer et al., 1980; Bisset, 1980; Beanlands e Duinker, 1984).
As diretrizes que o enfoque de ecodesenvolvimento oferece para a fase seguinte,
voltada para a prospecção sistêmica de estratégias alternativas, podem ser
esquematizadas com base nas três dimensões do conceito de meio ambiente aqui
adotado: recursos naturais, espaço e qualidade do hábitat.
Relativamente à base de recursos naturais, o enfoque considera que sua gestão
racional implica preservar, para além de um inventário sistemático de novas fontes de
aproveitamento - enfatizando-se os recursos renováveis -, um máximo de economia
na gestão dos não-renováveis. Decorre daí a insistência no controle das margens de
desperdício na produção e no consumo, além da reorientação no sentido de se
priorizar a produção de bens de consumo duráveis e da programação da pesquisa
visando a adoção de substituições possíveis que permitam atenuar as pressões
exercidas sobre as reservas de recursos naturais não-renováveis.
O interesse recai, certamente, na valorização econômica de recursos passíveis de
serem usados diretamente para consumo local. Nesse caso, a concepção de um novo
sistema de economia comunitária emerge como objeto prioritário de pesquisa
transdisciplinar. Uma preocupação com a valorização sustentada ou de longo prazo
da base de recursos não deveria omitir, nesse sentido, a busca de canalização máxima
de benefícios no curto e médio prazos, especialmente com vistas à garantia de autosuficiência no suprimento alimentar e energético para os segmentos mais carentes da
sociedade.
As lições oferecidas por algumas sociedades tradicionais, no que tange aos modos de
apropriação e ao funcionamento dos sistemas de gestão de recursos naturais podem
ser tomadas aqui como pontos de referência. A absorção dos resultados de pesquisas
realizadas em vários países em desenvolvimento nas últimas duas décadas, sob a
rubrica de sistemas de gestão de recursos de uso comum (common property resource
management systems) tornam-se aqui particularmente dignos de atenção. Esta linha de
investigação tem mostrado que, se o respeito pelo uso sustentado dos recursos tornarse algo compartilhado pela comunidade, aumentam as chances de êxito de formas de
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gestão capazes de favorecer o alcance simultâneo de distribuição mais eqüitativa da
riqueza gerada e de aumento das margens de sustentabilidade dos recursos (Ostrom,
1990; Ostrom et al., 2002; Berkes et al., 1989 e 2003; Berkes, 2000; Hanna et al., 1996;
Farvar, 1991; Bromley, 1992; Weber et al., 1990). Em outras palavras, no que diz
respeito à discussão sobre recursos comuns, apenas quando o acesso aos mesmos não
se torna regulado por parte das comunidades diretamente envolvidas ocorreria a
tendência que Garrett Hardin (1968) denomina “tragédia dos bens comunais”
(tragedy of the commons).
A participação das populações constitui um pressuposto decisivo para o
fortalecimento de sistemas comunitários de gestão de recursos. Na especificação do
conceito de participação, entretanto, o ecodesenvolvimento recomenda a distinção
entre participação ampla em todas as etapas do processo de planejamento,
implementação e controle de ações de desenvolvimento, e a simples manipulação de
recursos humanos para a implementação de projetos, programas ou planos de ação
concebidos de fora e impostos à população de forma mais ou menos autoritária. A
participação autêntica começaria, portanto, com um processo endógeno de
identificação de problemas e necessidades. Esta dimensão ligada à valorização da
autonomia permanece como um dos princípios norteadores do enfoque. Por meio de
maior soberania na determinação de opções produtivas (alimentos, energia, bens
processados industrialmente) e ligadas ao setor de serviços (saúde, educação,
extensão rural, administração), a relação de dependência face a recursos externos
pode ser reduzida àquilo que não se torna possível obter em nível local.
No que concerne à gestão do espaço, o princípio de prudência ecológica sugere a
pesquisa de formas de organização produtiva que favoreçam a busca de
complementaridade máxima das várias opções de dinamização econômica. Além
disso, em função da rigidez dos atuais padrões de ocupação do espaço, recomenda-se
preservar sempre que possível a preocupação com as implicações de longo prazo no
momento de se avaliar a conveniência da implantação de novas atividades.
No caso específico das políticas de industrialização, por exemplo, seria importante
reconhecer, face à intensificação dos impactos negativos da hiperurbanização, que
existem ainda poucas experiências bem-sucedidas de descentralização industrial ou
industrialização descentralizada visando um equilíbrio harmonioso nas
configurações rural-urbanas (Raud, 1999:198). Isto do ponto de vista tanto
demográfico quanto de densidade das atividades econômicas. Em princípio, a autosustentação de regiões econômica e politicamente marginalizadas dependerá –
cremos – de ações governamentais visando o fomento da industrialização em
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pequena escala – na medida em que a fixação das populações torna-se mais e mais
problemática pelo agravamento da crise do setor agrícola e pela falta de
contrapartidas em termos de melhores condições de vida (Sachs, 1988).
No que se refere, finalmente, à qualidade do hábitat, o enfoque orienta a definição
de modalidades de gestão integrada do controle da poluição e do tratamento de
dejetos – oriundos seja das atividades produtivas ou do consumo – por meio de
técnicas de reciclagem permanente. Face à hipótese de que a urbanização
descontrolada constitui a mais importante transformação social da época
contemporânea, um volume substancial de bibliografia técnica tem sido dedicado à
temática do ecodesenvolvimento em áreas urbanas. Diversos estudos focalizam os
desafios ligados à gestão de ecossistemas urbanos vistos não só do ângulo do controle
da poluição, da recuperação de áreas degradadas e da criação ou expansão de áreas
verdes, mas como fonte de recursos potencialmente aproveitáveis do ponto de vista
econômico (Sachs, 1986a, 1986b; Boyden, 1981).
Do exposto até aqui torna-se nítido que a aplicação dessas diretrizes pressupõe
modificações estruturais na dinâmica dos sistemas produtivos e a eleição de um novo
estilo tecnológico. Na medida em que se queira garantir um ajuste harmonioso do
processo de desenvolvimento às peculiaridades de cada eco-região, torna-se
necessário considerar de maneira flexível e aberta à experimentação científica o mais
amplo espectro viável de possibilidades tecnológicas. Estas incluiriam desde as mais
simples e intensivas em mão-de-obra às mais sofisticadas e intensivas em capital. Os
critérios de seleção enfatizam a utilização integral do potencial de recursos existente,
em consonância com a lógica das necessidades sociais e com a busca de soluções
descentralizadas, redutoras de poluição e abertas à experimentação com alternativas
energéticas (Sachs et al., 1981).
A viabilização deste estilo tecnológico pluralista carrega em si, segundo o ponto de
vista de Sílvia Sigal (1976), o potencial de deflagrar um efeito pedagógico expressivo,
que se resume na formação de hábitos voltados para uma experimentação ativa com o
meio ambiente no espaço comunitário. Como ressalto na parte final deste trabalho,
isto envolveria a estimulação de uma consciência crítica relativamente ao potencial
inexplorado de certos elementos do meio e também relativamente às chances de se
obter soluções imaginativas a problemas percebidos geralmente apenas segundo a
ótica simplificadora - e alienada - do paradigma cultural dominante.
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4.1.4.3

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO

DE ESTRATÉGIAS REGIONAIS

A exeqüibilidade das alternativas selecionadas passa por um esforço de coordenação
institucional, tanto entre diferentes setores de ação social, quanto entre diferentes
níveis de organização territorial. Ao mesmo tempo em que se busca reequilibrar os
fluxos de comunicação e transferência de poder decisório entre os níveis local,
microrregional, regional e nacional, cabe promover a integração das várias dimensões
– sociocultural, econômica e ambiental – do processo de desenvolvimento. Isto na
medida em que a internalização da dimensão ambiental no planejamento não se
restringe à tentativa de se adicionar mais um setor suplementar de política pública a
um dispositivo institucional já enrijecido em seus objetivos estratégicos e em seus
métodos de análise e intervenção. Na realidade, trata-se de algo mais profundo e
inclusivo, que implica um redirecionamento da própria organização dos sistemas
produtivos e distributivos em sua relação com outras dimensões da vida social. Isto
pressupõe uma démarche experimental, a ser efetivada por aproximações sucessivas,
de recriação de sistemas de planejamento.
4.1.4.4

AVALIAÇÕES

DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL NO PLANEJAMENTO E NA

GESTÃO

Um aspecto importante dessa temática ligada à geração de uma base sólida de
conhecimento científico integrado ao conhecimento local gira em torno dos usos
possíveis dos procedimentos de avaliação de impacto ambiental – considerados como
fundamento dos diagnósticos participativos que compõem a etapa inicial do trabalho
de planejamento de estratégias regionalizadas de ecodesenvolvimento.
Sejam quais forem as condições jurídicas que normatizam sua aplicação, esses
procedimentos traduzem fundamentalmente uma exigência de coleta de informações
e de diagnóstico preliminar que não garante, em si mesma, que a internalização dos
focos reais dos problemas ambientais seja efetivada em contextos específicos de
tomada de decisão política. No estádio atual das discussões acadêmicas sobre o tema,
pode ser constatada uma convergência no reconhecimento de que este instrumento
corre o risco de perder credibilidade junto à opinião pública em função de uma
percepção restrita de seus vários papéis potenciais.
Tomando como exemplo o caso específico do estilo de avaliação praticado em nosso
País nos últimos anos, vários analistas compartilham a hipótese de que este
instrumento ainda é percebido, sobretudo, como uma etapa do processo de
licenciamento ambiental. Além disso, ele estaria sendo aplicado como recurso que
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capta basicamente a viabilidade ambiental (em sentido restrito) de um
empreendimento técnico, plano ou programa de ação. Os impactos de natureza
socioeconômica, cultural e política, cuja elucidação é considerada mais complicada
do ponto de vista metodológico, estariam sendo ou excluídos ou incluídos de forma
deficitária nas avaliações. Em outras palavras, a avaliação de impacto ambiental no
Brasil estaria sendo exercida nos moldes do enfoque “reativo-remedial” ou de
simples proteção e melhoria da qualidade ambiental, e não como um instrumento
preventivo capaz de provocar o questionamento do estilo de desenvolvimento
subjacente aos projetos, planos ou programas de ação que estariam sendo avaliados.
O papel de instrumento de negociação política estaria sendo exercido de maneira
muito incipiente, talvez pelo fato de inexistir ainda no País uma tradição de
negociação e uma cultura de planejamento sensíveis à especificidade da crise
contemporânea do meio ambiente e do desenvolvimento – tanto na esfera pública
quanto na esfera privada.
Como ressaltou Sánchez (1991, p. 21), as modalidades de negociação que vêm sendo
adotadas pelos proponentes de projetos são do tipo “discussões técnicas bipartites, ou
seja, entre uma indústria e a agência de controle de poluição acerca de medidas de
redução de poluição e do cronograma de sua implantação. A participação do público
é percebida como nociva e manipulada por políticos com interesses próprios e não
coincidentes com os da comunidade”.
Um exemplo desta abordagem redutora estaria expresso no uso da avaliação de
impacto ambiental como meio para se escolher entre várias tecnologias com maior ou
menor potencial poluidor, mas sem que se chegue a questionar os objetivos
estratégicos e a própria racionalidade que preside a concepção dos projetos para os
quais as tecnologias em pauta estariam sendo direcionadas.
Para fins de licenciamento, o estudo de impacto (EIA) e o relatório que dele decorre
(RIMA) são considerados sem dúvida indispensáveis. Se permanecer restrito apenas à
satisfação desta demanda, entretanto, o instrumento deixa de ser acionado em dois
campos de reconhecida importância: a negociação política entre atores múltiplos e
com percepções e interesses divergentes, e o planejamento participativo de projetos,
programas e políticas de desenvolvimento regional. Como demonstra Sánchez
(1991), a avaliação de impacto pode vir a se constituir num instrumento realmente
eficaz em termos de inovação no campo de formulação de políticas públicas somente
se puder desempenhar esses outros papéis complementares, no horizonte constituído
pela idéia de planejamento visto como espaço de aprendizagem social pluralista para
o exercício de um padrão realmente participativo – e não meramente representativo –
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de democracia (Godard, 1978; Lagadec, 1977; La Rovere, 1993; Joveniaux, 1982;
Rosenberg et al., 1981; Milaré e Benjamin, 1993; Boeira et al. 1994).
Para que este padrão de desempenho possa se impor, os problemas ligados à
incipiência da base de conhecimento científico sobre os ecossistemas impactados e
aqueles ligados a carências no nível da organização político-institucional para o
exercício do processo de negociação deverão ser confrontados de forma simultânea.
Na segunda categoria de problemas, a concepção de mecanismos que viabilizem e
potencializem o envolvimento do público no trabalho de planejamento adquire
importância central. Entendido como componente essencial da avaliação de impacto,
o envolvimento do público coloca problemas de difícil equacionamento, pelo fato de
envolver geralmente conflitos de percepção e interesse, controvérsias científicas e
custos financeiros não negligenciáveis.
As respostas a esses desafios não poderão ser dadas no curto prazo, pois dependem
menos da capacidade instalada de regular o comportamento social por meio de
sanções jurídicas do que das atitudes e da capacidade de barganha dos diversos atores
sociais envolvidos, ou seja, da cultura política que prevalece em cada contexto
histórico. Dada a diversidade de interesses em jogo e o perfil conflitivo que assume a
internalização da dimensão ambiental no sistema de regulação social da economia,
não só o conteúdo científico e técnico da avaliação de impacto ambiental acaba se
tornando um desafio de natureza política – desvelando as condições reais de
distribuição da competência científica e do controle do seu exercício. Cabe também
levar em conta a arquitetura de sistemas de planejamento e gestão que sejam capazes
de tornar o envolvimento popular não uma série de eventos pontuais – a exemplo de
audiências públicas – e tampouco um conjunto de ocorrências aleatórias, mas um
processo contínuo de aprendizagem adaptativa (Holling, 1998). O novo contexto
deverá oferecer soluções viáveis à necessidade de tornar a avaliação de impactos
potencialmente apta a modificar a correlação de forças políticas entre os atores
envolvidos – num sentido mais favorável àqueles que assumem, por diferentes
razões, a busca de uma modalidade de confrontação simultaneamente preventiva e
pro-ativa dos problemas socioambientais.
4.1.4.5

RECRIAÇÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

A criação de estratégias interessadas na compatibilização simultânea da viabilidade
econômica, da eqüidade social, da autonomia política e da prudência ecológica
deverá requerer, portanto, para além da preocupação com a adequação teórica e
metodológica, a conquista de um padrão de inter-relacionamento setorial que
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assegure fundamentalmente o direito à cidadania plena, ou seja, à participação
democrática em processos decisórios, executivos e distributivos associados à dinâmica
integral das ações de desenvolvimento.
Num certo sentido, as coações próprias às estruturas de poder econômico e à cultura
política de um país ou região definem os limites dos espaços de manobra para a
introdução de inovações socioinstitucionais. Para além desta colocação genérica,
entretanto, acreditamos que a viabilidade do enfoque de ecodesenvolvimento parece
depender diretamente de uma superação gradual e cumulativa do contexto
socioinstitucional fragmentado no qual têm sido inseridas, via de regra, a formulação
e a implementação das políticas governamentais nos países em desenvolvimento.
Trata-se aqui de priorizar a concepção de instrumentos que garantam a
internalização efetiva das várias implicações sociais, culturais, políticas e ambientais
do processo de crescimento na esfera da regulação político-econômica do sistema
socioambiental. Isto equivaleria a um processo de integração efetiva das políticas
setoriais de desenvolvimento socioeconômico, de gestão do meio ambiente e de
gestão físico-espacial, resguardando-se um horizonte temporal de longo prazo. Esta
aspiração integrativa distingue-se claramente da tendência predominante de se
concentrar o esforço de planejamento na programação de investimentos produtivos e
equipamentos num horizonte temporal restrito ao curto e médio prazos, mantendose como meta prioritária a preservação da coerência interna, isto é, da racionalidade
unidimensional do subsistema econômico.
A articulação de um estilo de planejamento participativo concebido como um sistema
complexo, composto por subsistemas interdependentes e situados em diferentes áreas
setoriais e em diferentes níveis territoriais não se dá, obviamente, fora de uma
perspectiva de “interdependência negociada” (Olivier Godard). Por outro lado, seria
também problemático promover um padrão de integração “horizontal” sem
implantar e fortalecer ao mesmo tempo as estruturas de planejamento embutidas nos
níveis inferiores.
4.1.4.6

DESCENTRALIZAÇÃO VERSUS PLANEJAMENTO CENTRALIZADO

A relevância de um processo sistemicamente orientado de descentralização torna-se
nítida se associarmos o projeto ecodesenvolvimentista à constituição e preservação de
uma pluralidade de espaços de desenvolvimento, vistos como simultaneamente
autônomos e imbricados – no continuum que se estende do nível local ao nível globalbiosférico. Desta perspectiva, a noção de espaço é entendida como articuladora da
diferenciação territorial (local, microrregional, regional, nacional, internacional), da
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diferenciação das dinâmicas de reprodução (simples ou ampliadas) e da
diferenciação das modalidades principais de regulação (por meio do mercado, do
aparelho estatal ou da formação de redes e lógicas de produção e trocas informais).
Um padrão de regulação política baseado na noção sistêmica de descentralização
tornou-se politicamente mais legítimo no decorrer das últimas duas décadas,
principalmente pelo fato das transferências gradativas de poder decisório para os
níveis regional e local favorecerem uma ótica democratizante na negociação de
conflitos de percepção e de interesse. Além disso, a negociação torna-se melhor
alimentada pela infra-estrutura de conhecimento sobre as características básicas dos
ecossistemas e das culturas, contrapondo-se à tendência de suprir o processo
decisório com relatórios superficiais e desconectados da realidade concreta dos
usuários locais de recursos ambientais.
Contrariamente a uma certa ideologia liberal, associada a vertentes excessivamente
“ideologizadas” (doutrinárias) do movimento ambientalista, que tendem a
considerar o processo de descentralização como antinômico à ação governamental
via planejamento, cabe reconhecer com Godard (1980) que o espaço local configura
apenas um dos vários espaços de desenvolvimento a serem integrados num sistema
mais abrangente e aberto às contingências atuais do espaço global-biosférico.
Nesse sentido, e por exemplo, a revisão da bibliografia sugere que um ponto de
estrangulamento importante nas práticas experimentais de ecodesenvolvimento nos
últimos anos reside numa ênfase excessiva concedida a projetos recortados para as
injunções do nível local, onde têm predominado iniciativas de experimentação com
alternativas tecnológicas. A insistência nesta escala contribuiu para veicular uma
imagem deturpada das potencialidades da proposta junto à opinião pública
internacional. Isto na medida em que, apesar de experiências positivas que acabaram
gerando efeitos demonstrativos não negligenciáveis politicamente, esta orientação
tende a subestimar a percepção dos efeitos inibidores exercidos pelos contextos
regional, nacional e internacional sobre as condições de sustentação dos projetos. O
que está em jogo aqui, portanto, é a própria revisão da noção de projeto isolado, em
troca da noção de programas regionalizados, cuja avaliação passa a ser feita de uma
perspectiva mais ampla e politicamente mais fecunda.
Não se trata, portanto, de associar a idéia de uma revitalização do desenvolvimento
no nível local a um enfraquecimento da ação de planejamento centralizado. No rol
de prioridades desde enfoque encontra-se, antes, a idéia de harmonização – para
além da imagem restritiva e conservadora de “compromisso” – entre as esferas de
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autonomia local e de intervenção centralizada. Nesse sentido, o ecodesenvolvimento
pressupõe o fortalecimento do planejamento centralizado, abrindo entretanto a
discussão sobre a necessidade de sua transformação qualitativa. Esta transformação
deve ir de encontro à instauração efetiva dos princípios de subsidiaridade e de
“interdependência negociada” (ou co-responsabilidade) entre os diferentes atores
sediados no tripé do ideal democrático-participativo: Estado, setor econômico e
sociedade civil organizada (Fundação Dag Hammarskjöld, 1975; Nerfin, 1977;
Galtung, 1977; Berkes 2002).
O planejamento no nível nacional é visto como o principal deflagrador e o principal
articulador de um processo que admite uma pluralidade de espaços, práticas de
mitigação de conflitos políticos e também de problemáticas diversas de
desenvolvimento, desgastando assim a expectativa de soluções estandardizadas de
corte tecnoburocrático. Sua função precípua, em outras palavras, consiste em
mediatizar as várias dimensões do processo modernizador, assegurando ao mesmo
tempo as chances de contenção das pressões exercidas pelo poder econômico
oligárquico e transnacionalizado no sentido da externalização de custos sociais e
ambientais do processo. Nesse caso, se não cabe manter a expectativa de participação
popular sem um processo correspondente de redistribuição de poder (econômico e
político-administrativo) do nível central para os níveis infra-nacionais, seria
indispensável reconhecer que é no espaço de exercício do poder central que são
articuladas as estruturas que poderiam favorecer o exercício efetivo da autonomia
local, arbitrando os conflitos que afloram como uma constante universal nas
interações com os níveis superiores de organização territorial.
Esta maneira de se considerar o processo de descentralização contrasta com as
abordagens tecnoburocráticas, que se caracterizam pela negligência no
reconhecimento da especificidade de cada nível de organização territorial, além de
subordinarem os interesses dos níveis inferiores às aspirações hegemônicas dos níveis
superiores. Na realidade, a questão ambiental permeia em maior ou menor grau
todos os níveis de organização, não se deixando confrontar adequadamente num
único deles. Para que a descentralização se torne um processo efetivamente
facilitador da internalização da questão do meio ambiente no sistema de
planejamento, induzindo um projeto de sociedade democrático-participativa, cabe
antes de tudo visualizá-la como capaz de incidir na dinâmica dos processos
decisórios em todos os níveis. Nesse caso, o desafio consiste em se perceber em cada
nível hierárquico a existência de interesses e preocupações legítimas e irredutíveis
àquelas encontradas nos demais.
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Para assegurar a gestão político-administrativa eficaz de um sistema assim
concebido, certos autores como Ignacy Sachs e Olivier Godard sugerem a
institucionalização de dispositivos “contratuais” de regulação de conflitos. Caberia
ao sistema, portanto, uma função de negociação política que acompanha a
preservação de um espaço polivalente de aprendizagem social voltada para a
experimentação com um novo projeto de sociedade (Godard, 1980).
4.1.4.7

AUTONOMIA LOCAL

E TRASNSNACIONALIZAÇÃO ECONÔMICA

Um último aspecto a ser considerado nesta digressão exploratória sobre as
implicações político-institucionais mais relevantes do ecodesenvolvimento diz
respeito às coações exercidas pela chamada nova (des) ordem econômico-política
internacional, e que emergiram com base na ruptura da configuração bipolar e da
expansão vertiginosa do ideário neoliberal.
Não obstante os avanços obtidos no plano da conscientização e no plano das
convenções diplomáticas, muitas da expectativas políticas dos países pobres
permaneceram frustradas por ocasião do término da CNUMAD-92. Os desafios
envolvidos na definição e na operacionalização dos instrumentos de contenção
efetiva das assimetrias econômicas e políticas nas relações Norte-Sul acabaram não
sendo incluído na pauta das negociações, embora o tema do combate à pobreza
tenha sido muito enfatizado no capítulo 3 da Agenda 21. Além disso, os países ricos
alocaram para o Global Environmental Facility (GEF) um volume total de recursos
muito aquém do que era esperado1. Por implicação, a configuração de um pacto
internacional para o encaminhamento de soluções realmente efetivas permanece
sendo sentido, ainda hoje, com ceticismo pela opinião pública esclarecida. A questão
esteve, entretanto, no centro das preocupações e das iniciativas do Fórum das ONGs
– inclusive no espaço ocupado pela SBPC.
Apesar das decepções, deveríamos reconhecer que a Conferência conseguiu fazer
aflorar um novo patamar de negociações em todos os níveis, objetivando a
redefinição de posturas capazes de acelerar as mudanças que vêm se tornando cada
vez mais imprescindíveis. Estas últimas apontam no sentido da concepção de
estratégias locais, regionais e nacionais de transição, articuladas a ações de escopo
planetário (tratados e convenções, consolidação de estruturas transnacionais para
1. O Fundo para o Meio Ambiente Mundial (Global Environmental Facility - GEF), principal mecanismo
financeiro para a implementação das convenções e acordos definidos na Conferência do Rio, distribuiu, até
novembro de 2001, US$ 3,7 bilhões (dispondo de menos de US$ 1 bilhão em caixa). Quando de sua criação,
em 1991, projetou-se que o mesmo aplicaria US$ 30 bilhões nos dez anos seguintes. Ver LEITÃO, Pedro.
“GEF, uma crise anunciada”. Revista Eco-21, n. 60, pp. 08-09, novembro de 2001.
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jurisdição e gestão do sistema global). Fortaleceu-se também - na minha opinião - a
impressão de que as chances de evolução no sentido de um novo modelo
civilizacional irão depender do potencial de auto-organização de uma sociedade civil
planetária.
A interconexão global das atividades econômicas e a ação dos grupos transnacionais
condicionam um sistema mais e mais complicado e instável, suscitando a
reatualização das preocupações com as condições de viabilidade de uma inserção
mais seletiva (ou autônoma) que seja capaz de preservar, para cada nação, um espaço
permanente para o exercício de opções alternativas no que diz respeito a estilos de
desenvolvimento e de vida para suas populações (Abdel-Malek et al., 1984; Galtung et
al., 1977; Calame, 2001). Aqui reside, talvez, o fio de esperança que pode ser
resgatado da teia de ilusões tecida pelos diplomatas, chefes de governo e ecologistas
presentes às grandes conferências promovidas pela ONU sobre o binômio
desenvolvimento & ambiente.
Em função da expansão acelerada da consciência dos focos geradores da crise
socioambiental, começam a ser criadas condições mais propícias a uma busca de
integração do ambientalismo com outras forças sociais. Espera-se que o
impressionante esforço de networking planetário que está se processando atualmente
possa suscitar opções mais criativas e melhor coordenadas de experimentação com o
enfoque sistêmico da crise ecológica defendido neste trabalho. O movimento
ambientalista multissetorializado passa a reivindicar a função de espaço de
convergência das ações de reversão progressiva da barbárie do presente, mobilizando
um amplo espectro de indivíduos, organizações sociais e áreas estrategicamente
importantes do establishment acadêmico em torno da idéia-força de um novo projeto
de sociedade e de civilização (Vieira e Viola, 1992; Scherer-Warren, 1999; Crespo,
2001).
No que diz respeito à mobilização da comunidade científica, vêm sendo abertas
novas perspectivas de cooperação internacional, de espaços públicos transnacionais e
de reforma endógena do sistema. A Rio-92 e os inúmeros eventos que se sucederam
tiveram o mérito de trazer esta discussão à luz. Ela veio para ficar, num momento
histórico em que o próprio sistema de ciência e tecnologia no Brasil atravessa um
período de turbulências que poderão conduzi-lo a um processo de sucateamento
progressivo ou, ao contrário, de recriação - como recomenda o próprio Ministério de
Ciência e Tecnologia no “Livro Verde” (MCT, 2001). Neste contexto, valeria a pena
adensar o debate sobre o papel reservado à comunidade de pesquisadores vinculada
ao campo emergente das ciências sociais do ambiente (Vieira, 1992 e 1998) nesta
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nova fase do ambientalismo multissetorializado. Aqui, não se deveria perder de vista
que todo esforço de pensamento integrador e de ação regeneradora – a inserção dos
nossos sonhos na matéria e no tempo, como nos lembra Pierre Calame (2001) encontra-se coagido pelo enrijecimento de um sistema nacional-mundial
hierarquizado, vale dizer: de uma imbricação cada vez maior das economias
nacionais, das firmas multinacionais, e dos pólos dominantes e dominados no seio da
economia global (Beaud, 1992).
Ao mesmo tempo, a sensibilização gerada pela eclosão efetiva de algo apenas
antevisto como uma possibilidade há vinte anos vem reaquecer uma dimensão que
tem permanecido difusa e relegada ao plano secundário nas agendas de negociação
política. Trata-se do problema do controle social do comportamento humano, visto
como instrumento de política derivado do conhecimento científico sobre a relação
que se estabelece no plano dos processos comportamentais entre consciência do
problema e disposição de agir. Tanto para o Norte afluente e hiperindustrializado,
quanto para o Sul às voltas com os dilemas da reorientação de seus estilos
tradicionais de desenvolvimento, o problema não deixa de assumir um colorido
dramático. Sua solução parece depender - insisto - do potencial de intervenção
efetiva de redes de pesquisadores orientados por uma cosmovisão sistêmica. Pois de
nada adiantará repensarmos os pressupostos culturais e ético-políticos da civilização
industrialista-consumista se não traduzirmos os questionamentos correspondentes
em estratégias substantivas de modificação de estilos de vida (Redclift, 1992; Pineau,
2001; Varela et al.,1993; Bohm e Edwards, 1991).
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REFLITA
• Sobre a complexidade envolvida no conceito de educação para o
ecodesenvolvimento. Baseada numa nova visão-de-mundo e num novo senso
de identidade pessoal, a educação para o ecodesenvolvimento faz parte de
um projeto de desenvolvimento humano integral.
Contempla as três esferas interrelacionadas que estão na base de um novo
projeto de sociedade e de civilização, ou seja,
1- a esfera da relação da pessoa consigo mesma, onde se constrói o
sentimento da identidade pessoal;
2- a esfera da relação da pessoa com as outras pessoas, onde se constrói o
senso da alteridade humana (ou do respeito às diferenças); e
3- a esfera da relação ecológica (ou da gestão do patrimônio natural e
cultural comum), do espaço de vida compartilhada, onde podemos
encontrar uma outra forma - mais complexa - de alteridade, que leva em
conta a rede formada por outros seres vivos (a "teia da vida").
• Sobre as práticas de gestão socioambiental entendidas como processos de
aprendizagem social permanente.
• Sobre opções possíveis de formação de educadores capazes de fazer frente
aos desafios impostos pela crise contemporânea do meio ambiente e do
desenvolvimento.
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5

EDUCAÇÃO PARA O
ECODESENVOLVIMENTO

Felizmente começa a ganhar contornos mais nítidos, dentro e fora do ambiente
acadêmico, o ponto de vista segundo o qual "não existe ecodesenvolvimento sem
educação para o ecodesenvolvimento" (Sachs, 1980). Do meu ponto de vista, esta
tendência aponta no sentido de uma revisão drástica dos paradigmas educacionais
instituídos, a partir de um questionamento cada vez mais refletido da pervasiva
ideologia do Homo Economicus. Neste caso, o termo "paradigma" é usado no sentido
de tornar mais visíveis as diferenças essenciais na maneira de se definir e legitimar
objetivos de aprendizagem, de se optar por determinadas técnicas pedagógicas e de se
planejar e gerir o esforço de pesquisa científica investido no campo educacional.
O debate atual sobre essas transformações mais ou menos profundas na maneira de
se pensar e de se lidar com instituições, estratégias e situações concretas de ensinoaprendizagem parece estar refletindo, também, uma tomada de consciência mais
nítida das implicações epistemológicas, éticas e políticas do conceito de
complexidade sistêmica. Face aos riscos de simplificação da problemática
contemporânea do meio ambiente e do desenvolvimento, riscos estes criados pela
persistência de formas de organização acadêmica baseadas numa excessiva
fragmentação disciplinar e na preeminência do individualismo acadêmico, os
educadores encontram-se - na minha opinião - investidos não só da responsabilidade
moral de evidenciar o caráter interdependente dos problemas em pauta, o peso das
atuais incertezas e controvérsias científicas sobre os seus condicionantes e as
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estratégias consideradas mais adequadas para o seu equacionamento. Além disso, os
mestres estão sendo mais e mais compelidos a reconhecer que, via de regra, o simples
repasse de resultados obtidos pela pesquisa científica não conduz necessariamente à
formação dos consensos sociais necessários às tomadas de decisão no campo político.
Pois o enfoque analítico-reducionista ainda predominante nas instituições de
ensino e pesquisa - em escala global - parece representar, num certo sentido, menos
uma tentativa de solução conseqüente e mais um elemento constitutivo dos próprios
problemas nos quais estamos enredados. Não parece cada vez mais evidente que as
propostas de solução vêm sendo pensadas e difundidas mediante a aplicação do
mesmo tipo de raciocínio que condicionou o surgimento desses problemas? Assim
sendo, o desafio crucial diz respeito à adoção de um novo ponto de vista, implicando
uma revisão pela base de padrões cognitivos, princípios de racionalidade e
pressupostos éticos. Certas crenças, firmemente apoiadas numa ética do domínio
sobre a natureza, continuam a nortear as nossas práticas quotidianas:
a natureza é virtualmente inesgotável e pode ser entendida e manipulada como um
gigantesco mecanismo; cada indivíduo está separado dos outros seres vivos e do
ambiente que o cerca; a vida reduz-se, no fundo, a uma luta "darwinista" pela
sobrevivência; o desenvolvimento pessoal está diretamente relacionado com o acumulo
indefinido de objetos e status; o mercado pode distribuir benefícios de forma eqüitativa
e o valor de tudo, incluindo os próprios seres humanos, pode ser calculado em dinheiro
(Laszlo, 2001: 23).
Se assumidas como pontos de referência centrais para o entendimento que temos de
nós mesmos e do mundo em que vivemos, limitam a percepção do potencial humano
e a atualização de formas qualitativamente superiores de consciência do real.
Esta temática apenas começa a ser efetivamente assumida pelos pesquisadores
associados à vanguarda da pesquisa científica inter e transdisciplinar nos campos da
ecologia humana sistêmica, da ética do desenvolvimento e da educação (Dansereau,
1999a, Goulet, 1995; Prades et al.,1994; Sauvé, 1997; Norgaard, 1995). No que se
segue, procuro dotá-la de contornos um pouco mais nítidos, caracterizando os traços
essenciais de um enfoque educacional baseado na cosmovisão sistêmica emergente: a
educação para o ecodesenvolvimento. Com base na delimitação de sua singularidade
e da sua contribuição potencial para a emergência progressiva de culturas da paz,
ofereço também alguns pontos de referência exploratórios para o aprofundamento da
reflexão sobre os principais obstáculos que se colocam à sua aplicação coordenada no
Brasil atualmente. Trata-se, portanto, de estimular uma tomada de consciência mais
vigorosa da relevância desta modalidade ainda pouco conhecida de pesquisa-ação
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(Barbier, 1996), dentro e fora dos muros da academia, explorando convergências e
divergências com enfoques de educação relativa ao meio ambiente que têm sido
veiculadas na literatura especializada mais recente.
Como foi sugerido nos itens anteriores, controvérsias aparentemente intermináveis
acerca da maneira mais adequada de se definir os termos de referência do debate
sobre o binômio meio ambiente & desenvolvimento continuam a monopolizar as
atenções nas universidades, nas instituições de gestão governamental, no âmbito do
associativismo civil e na mídia. Em cada uma das várias posições em jogo podem ser
identificadas diferentes percepções do mundo natural, dos condicionantes estruturais
da crise, das metas prioritárias e dos critérios de racionalidade a serem assumidos nas
tomadas de decisão política. Continuamos a nos mover, portanto, num contexto
intelectual eminentemente controvertido do ponto de vista dos sistemas de crenças e
valores em disputa, e incerto do ponto de vista dos conhecimentos e dos consensos já
adquiridos.
Neste trabalho, como ressaltei acima, o enfoque de ecodesenvolvimento é
considerado como apenas um dentre os vários estilos de pensamento e de intervenção
que coexistem na "nebulosa ambiental" contemporânea (Godard, 1997; Larrère e
Larrère, 1997; Bourg, 1996). A argumentação desenvolvida mostrou que se trata de
uma construção intelectual de alta densidade teórica. Além de associar inovações no
plano das teorias empíricas e normativas do desenvolvimento e no plano da criação
de tecnologias sociais (organização institucional, planejamento estratégico,
pedagogia comunitária), absorve os impulsos oferecidos atualmente pela teoria
ecológico-humana à integração inter e transdisciplinar do conhecimento sobre a
dinâmica dos sistemas socioambientais.
Para os adeptos deste enfoque, as relações entre os seres humanos e as relações dos
seres humanos com a natureza constituem duas vertentes - inseparáveis - de uma
dada cultura. A transformação dessas relações devem ser empreendidos nas duas
vertentes, se quisermos ampliar e complexificar o campo de visão dos gestores para
uma focalização sistêmica conseqüente de tópicos aparentemente tão diversos
quanto os atuais padrões de consumo e estilos de vida; as dinâmicas de apropriação,
uso e gestão ecologicamente prudente dos ecossistemas e das paisagens; os riscos
gerados pelas inovações tecnológicas; a promoção do empoderamento e da eqüidade
social; e a institucionalização da governança (Sachs, 1980, 1986a; 1993).
Nunca é demais insistir no reconhecimento de que a destruição mais ou menos
irreversível do patrimônio natural e cultural, em escala planetária, está associada ao
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funcionamento de instituições de gestão norteadas por uma cosmovisão mecanicista
ou "cartesiana" e pela ética do domínio implacável sobre a natureza. Incluem-se
aqui tanto os imperativos liberais - supostamente inexoráveis - de crescimento
material ilimitado e maximização da rentabilidade financeira no curto prazo, quanto
aqueles associados à hipertrofia do controle estatal - autoritário e tecnocrático - da
economia, típicos da tradição do "socialismo realmente existente". A constatação que
se faz é que, em ambos os casos, os esforços voltados à dinamização socioeconômica
não conseguiram atender à expectativa de pacificação real e duradoura das relações
que os seres humanos mantêm entre si e com a natureza. Na expressão eloqüente de
Leonardo Boff (1996:109), os dois modelos "romperam com a Terra, reduzindo-a a
um reservatório de matérias-primas e recursos naturais. As pessoas foram reificadas
como recursos humanos, ou capital humano, compondo o grande exército de
reserva à disposição dos donos dos meios de produção (o Estado ou o Capital). A
Terra e a comunidade cósmica já não são ouvidas em suas mil vozes e falas".
Esta tendência, orientada no sentido da degradação progressiva da teia da vida em
escala biosférica, vem sendo dramaticamente intensificada nos últimos tempos. Já se
tornou um lugar-comum reconhecer, na transição turbulenta para um novo milênio,
após a implosão inesperada do bloco socialista, que o poder decisório está se
deslocando rapidamente da esfera pública e política para as "arenas" do sistema
financeiro internacional, privilegiando a consecução obsessiva de interesses
estritamente privados (Passet, 1979 e 2000; Vivien, 1994).
Exprimindo a emergência de um novo princípio de racionalidade social, o enfoque
de ecodesenvolvimento propõe uma articulação orgânica dos níveis da ecologia
interior, associado a uma quebra mais ou menos drástica da rigidez das nossas
formas usuais de perceber o universo e o sentido da presença humana na biosfera; e
da ecologia global, associado a uma percepção cada vez mais nítida da gravidade das
chamadas mudanças ambientais globais, bem como do peso das tradicionais
assimetrias Norte-Sul na constituição e no fortalecimento dessas tendências. Nesse
sentido, tenho tentado legitimar o ponto de vista segundo o qual esta articulação
pode ser exercida atualmente no nível intermediário das ações voltadas à criação de
sistemas comunitários de gestão de estratégias alternativas de desenvolvimento
integrado, eqüitativo e ecologicamente prudente (Berkes, 1989 e 1999; Berkes e
Folke, 1998; Bromley, 1992; Glaeser, 1984; Gadgil e Berkes, 1991; Singh et al., 2000;
Vieira e Weber, 2000; Montgolfier e Natali, 1987; Diegues e Moreira, 2001). As
estratégias de ecodesenvolvimento corporificam assim, em última instância,
experimentações locais que traduzem objetivos globais, exigindo para tanto uma
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concepção inovadora das práticas educacionais nos níveis formal e informal de
ensino.
Na revisão da literatura sobre as implicações educacionais da crise ecológica podem
ser encontrados diferentes pontos de vista, pressupondo diferentes cosmovisões,
diferentes epistemologias e diferentes opções de intervenção pedagógica. Poderia
mencionar, de forma sumária – como tipos ideais – uma concepção preservacionista,
de corte positivista, correspondendo a um esforço de transmissão de conhecimentos
monodisciplinares fragmentados; uma concepção hermenêutica, apoiada numa
ontologia relativista e numa epistemologia construtivista, onde o foco recai na
elucidação do conteúdo simbólico das interações sociais e no cultivo da ecologia
interior; e uma concepção ecológico-política, pressupondo a implicação coordenada
dos atores sociais em avaliações participativas de problemas socioambientais
constatados no nível local ou comunitário. Da perspectiva desta última concepção, a
pesquisa científica de corte participativo nos ajuda a decifrar a natureza contraditória
e conflitiva das configurações sociopolíticas que constituem o cerne dos problemas
estudados. Nesse sentido, os conhecimentos são construídos e transmitidos no bojo
de um processo de investigação cooperativa ou multi-atores, configurando uma
modalidade de pesquisa-ação comunitária, voltada à promoção de mudanças mais
ou menos drásticas nas trajetórias de desenvolvimento local (Sauvé, 1996 e 1999;
Liarakou e Flogaitis, 2000; Anadón, 2000).
Na minha opinião, a concepção de educação para o ecodesenvolvimento integra e
transcende todas as anteriores – no sentido dialético de superar conservando certos
atributos considerados necessários, mas não suficientes. Comensurada aos avanços
recentes no campo das ciências da cognição (Andreewsky et al., 1991; Varela, 1989),
esta concepção fundamenta-se numa epistemologia sistêmica-construtivista (Von
Bertalanffy, 1968; Buckley, 1967; Jollivet e Pavé, 2000; Le Moigne, 1995; Ragou e
Souchon, 2000). Seus intérpretes pressupõem que todo conhecimento do mundo
permanece hipotético e falível, mas passível de evolução mediante a detecção e a
eliminação sistemáticas do erro (Popper, 1974); num segundo momento, reconhecem
a importância de um esforço de elucidação das crenças, valores e atitudes dos atores
sociais, típica da tradição hermenêutica; e valorizam, finalmente, um estilo de
pesquisa-ação comunitária que guarda afinidade com os postulados da epistemologia
histórico-dialética. Mas isto não é tudo.
A intenção básica é dotar indivíduos, grupos sociais e comunidades da capacidade de
perceber, compreender e lidar - de forma lúcida, teoricamente bem informada,
eticamente refletida e politicamente responsável - com os condicionantes estruturais
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da crise socioambiental. A elucidação da complexidade envolvida na história
ecológica da humanidade, a reflexão crítica permanente sobre os fundamentos da
cosmovisão mecanicista-produtivista e dos seus reflexos nas nossas maneiras de viver,
e a defesa (naõ-dogmática) dos ideais regulativos de reverência pela vida e de
ecocidadania planetária constituem as dimensões essenciais desse novo paradigma
educacional (Schweitzer, 1976; Dansereau, 1999b; Sachs et al., 1981; Sauvé, 1996 e
2001; Morin, 2000a e 2000b; Singh e Sankaran, 1997). A gestão das nossas relações
com o patrimônio natural e cultural transforma-se num processo de aprendizagem
social permanente, por meio do qual aumentamos as nossas chances de integrar ao
desenvolvimento cognitivo – a aptidão para contextualizar, globalizar e redirecionar
a dinâmica de aplicação dos conhecimentos especializados que vêm se acumulando
sobre a estrutura e a dinâmica dos sistemas vivos – a inteligência emocional e o
empoderamento pessoal e comunitário (Friedmann e Abonyi, 1976; Diduck, 1999).
Parece plausível supor que a persistência desses impasses no processo de
implementação do Programa Brasileiro de Agendas 21 Locais constitua um
indicador suplementar de um processo lento e conflitivo de internalização
consistente da perspectiva ecológico-humana nas práticas formais e informais de
ensino. No âmbito do ensino formal, apesar da expansão vertiginosa dos cursos de
pós-graduação na área ambiental, continuamos a nos ressentir do peso das
controvérsias de natureza conceitual e metodológica, do atraso na sistematização do
conhecimento gerado em centros de excelência sediados no país e no exterior; e dos
déficits de formação e pesquisa em ecologia humana e em psicologia ambiental,
implicando a persistência de um viés "biologizante e preservacionista". Neste último
caso, a educação ambiental é confundida - como foi destacado acima - com a
transmissão de resultados obtidos pela pesquisa científica de corte analíticoreducionista, exprimindo assim uma abertura ainda muito incipiente e desordenada
das nossas escolas e universidades aos desafios epistemológicos e éticos suscitados
pela problemática da complexidade sistêmica e do "fim das certezas" (Prigogine,
1996; Laszlo, 2001; Dansereau, 1999b).

5.1

PEDAGOGIA PARA UMA CULTURA DA
NÃO-VIOLÊNCIA ATIVA?

Penso atualmente que o potencial, os riscos e os limites de uma pedagogia do
ecodesenvolvimento, entendida no sentido de uma reforma paradigmática do
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pensamento e das nossas ações de reforma sociocultural face à crise do meio
ambiente e do desenvolvimento, poderiam se tornar mais visíveis se tomarmos como
ponto de referência a distinção feita por Johan Galtung (1978, 1985, 1996) entre
violência pessoal ou direta e violência estrutural - de caráter mais difuso e abstrato.
Este segundo tipo constitui um subproduto de modalidades específicas - consentidas
até mesmo sob o pano de fundo das chamadas "modernas democracias liberais" - de
organização da vida coletiva que contradizem, de forma constitutiva e paradoxal, a
universalidade e a indivisibilidade dos princípios fundamentais fixados na Carta dos
Direitos Humanos.
Esta opção contra-hegemônica baseia-se no cultivo da inteligência da complexidade
(Morin e Le Moigne, 2000), implicando uma tomada de consciência cada vez mais
profunda dos limites ecológicos e sociais da civilização contemporânea e dos espaços
de manobra para o desenvolvimento de ações coletivas cada vez melhor sintonizadas
com o princípio da não-violência-ativa (Gandhi, 1956 e 1971; Woodcock, 1975;
Fischer, 1992). Reconheço, todavia, que os esforços direcionados no sentido de sua
concretização vem ocorrendo - paradoxalmente - de forma bastante fragmentada, no
âmbito de uma contracultura ainda embrionária (Morin, 2000a; UNESCO, 1996;
Russell, 2000).
Os principais riscos de desvio na leitura e nas aplicações práticas desta nova
concepção da missão educativa numa época de crise civilizatória estão associados, a
meu ver, à crença em princípios e soluções que seriam consideradas evidentes ou
"naturais", inscritas definitivamente na realidade social como sendo as "melhores", e
que poderiam ser pura e simplesmente impostas às pessoas e às coletividades como
expressões de um novo (mais um!) dogma secular, de uma nova verdade civilizadora
ou de um novo código universal de moralidade. O resgate atento da pesquisa social
empírica sobre o pluralismo constitutivo dos códigos de conduta e dos estilos de vida
em diferentes culturas humanas nos leva a demarcar, com o máximo de lucidez
possível, as posições do pesquisador e do moralista e, por implicação, a reenfatizar a
preeminência do debate social sobre riscos aceitáveis de opções de desenvolvimento e
sobre cenários desejáveis e possíveis para o futuro. Aos pesquisadores operando com
o enfoque de ecodesenvolvimento caberia, fundamentalmente, a missão de aguçar a
percepção das limitações de um padrão ainda hegemônico de conhecimento
fragmentado do mundo e de nós mesmos, incapaz de "unir as partes ao todo e viceversa" e, assim, de fazer justiça à complexidade embutida nos processos de coevolução homem-natureza e de formação de cidadãos cada vez melhor capacitados a
habitar compassivamente a Terra-Pátria (Morin, 2000a, 2000b, 2000c; Dansereau,
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1999a e 1999b; Bohm, 1988; Bohm e Edwards, 1991; Norgaard, 1995; Sachs et al.,
1981; Weber, 2000; Boff, 1996).

5.2

NO CERNE DO DEBATE: A VIABILIDADE
DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO

Apesar da existência de um conjunto já expressivo de experiências pioneiras de
educação para o ecodesenvolvimento em diferentes bio-regiões do planeta,
predomina atualmente a impressão de que esta proposta colide frontalmente com o
"curso do mundo". Ela desafia as tendências pesadas embutidas na dinâmica atual
de globalização dos circuitos econômicos e culturais, de homogeneização cultural e
de deterioração progressiva das relações Norte-Sul. Não parece evidente, hoje em
dia, que a violência estrutural está comandando a disseminação, numa escala
planetária, de um estilo de desenvolvimento e de vida que elege como valor supremo
a mercantilização progressiva de todas as esferas da existência humana? Esta crise
de "sentido" das ações coletivas vem se tornando mais e mais potencializada pelos
déficits de informação técnica e de integração inter e transdisciplinar do
conhecimento científico, pela crise recorrente de credibilidade social do establishment
acadêmico e, last but not least, pelo reconhecimento de que as potencialidades
contidas numa imagem de desenvolvimento social e ecologicamente sustentável no
longo prazo só estejam conseguindo comover, por enquanto, apenas um segmento
nitidamente minoritário da população mundial.
No nível dos Estados-Nação, como vimos, a ausência de vontade política efetiva, e
não apenas retórica, para avançar de forma coerente nesta direção constitui também
um bloqueio decisivo, na medida em que o ecodesenvolvimento implica, por um
lado, a existência de um espaço de autonomia local das populações e, portanto, de
uma política nacional de apoio ao desenvolvimento local; por outro, ele pressupõe a
capacidade de se conceber e colocar em funcionamento sistemas ainda pouco
conhecidos de planejamento simultaneamente integrado, descentralizado e
sintonizado com os desafios colocados pela complexidade sistêmica. Este esforço de
pesquisa transdisciplinar voltada à criação, em escala planetária, de uma cultura da
paz - consigo mesmo, com os outros e com a natureza (UNESCO, 1996; Ribeiro,
2002; Varela, 1996; Russell, 2000) - torna-se assim inconcebível sem uma certa
medida de intervencionismo por parte do setor público. Por implicação, ele se torna
rigorosamente inviável sem o comprometimento ativo das comunidades e sem a
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formação de uma nova correlação cooperativa de forças entre a Sociedade Civil, o
Estado e o Mercado. Que fazer?
Parece plausível admitirmos a existência de uma correlação de forças
dramaticamente desigual, num momento histórico em que, aparentemente, as
chaves-mestras da cultura já não conservam mais o poder de abrir novas portas,
descortinar novos horizontes e inspirar novos avanços. No entanto, espaços ainda
pouco visíveis de resistência não-violenta à barbárie poderiam se tornar um item
prioritário na agenda de pesquisa dos partidários da ética da reverência pela vida.
Ao mesmo tempo, uma tomada de consciência mais profunda e conseqüente dos
atuais impasses que cercam a formação de formadores sensíveis à radicalidade do
enfoque de ecodesenvolvimento dificilmente poderia ser efetivada num contexto de
ativismo fragmentado, avesso às duras exigências da reflexão teórica, metodológica e
ética.

5.3

PROMOVENDO AVALIAÇÕES
PARTICIPATIVAS DE ECOSSISTEMAS

Creio também que seria possível e desejável continuarmos a concentrar as nossas
melhores energias no avanço cumulativo do conhecimento sobre a dinâmica
conflitiva induzida por diferentes modalidades de apropriação e gestão de recursos
naturais no nível local. Apesar do acúmulo de dados empíricos relacionados às
pressões destrutivas exercidas por projetos de desenvolvimento sobre ecossistemas e
paisagens, carecemos de evidências empíricas que nos permitam avaliar a condição
efetiva dos mesmos de continuarem a satisfazer, atualmente e no futuro, as
necessidades básicas de sobrevivência das populações locais em termos de recursos
ambientais. Trata-se, portanto, de impulsionar, na medida do possível, a produção de
diagnósticos ecossistêmicos participativos, vistos como o ponto de partida para a
definição de estratégias viáveis de ecodesenvolvimento.
Desta perspectiva, a cultura local deixa de ser relegada ao nível de crenças
infundadas e passa a ser considerada como fonte potencial de dados, conhecimentos
e instrumentos úteis à uma gestão integrada de alternativas de desenvolvimento. Ela
é absorvida numa estratégia educacional de corte sistêmico que, como vimos,
identifica na tomada de consciência da dinâmica co-evolutiva que mantemos com o
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meio ambiente biofísico um vetor privilegiado de recriação da vida comunitária,
onde se insiste mais na eficácia das mudanças significativas de percepções, atitudes e
comportamentos do que na transmissão "livresca" - e ajustada às exigências de
reprodução da lógica de organização socioeconômica predominante - de informações
fragmentadas e descontextualizadas sobre a natureza e sobre a sociedade.
O desenvolvimento local passa a ser representado, assim, menos como um desafio de
administração (economicista e tecnocrática) dos recursos naturais e dos hábitats, e
mais como uma série indefinida de experimentações criativas voltadas ao
aprimoramento "desta capacidade latente que possui uma comunidade de interpretar
seus próprios problemas, sua base de recursos naturais, suas necessidades e
aspirações, e de dar forma ao projeto de tentar responder a tais desafios minimizando
os custos sociais e ecológicos correspondentes" (Sauvé, 1996, p. 93; Billaz et al.,
1976). Essa busca - incerta, geralmente longa e exaustiva - alimenta a esperança de
que a participação de cidadãos bem informados, dotados de julgamento crítico e cada
vez mais capazes de negociar construtivamente significações, intenções e valores com
outros atores munidos de diferentes visões de mundo, motivações e experiências de
relacionamento com o meio ambiente poderá se tornar algum dia uma realidade
palpável.
Por outro lado, creio que a viabilidade de programas coordenados de avaliação
participativa, no nível local, de sistemas de suporte da vida dependerá também da
capacidade dos atores sociais envolvidos de assumirem, de forma metodologicamente
consistente, a teia de interdependências que envolve um grande número de variáveis
associadas a diferentes escalas territoriais (sub-regional, regional, estadual, nacional,
internacional e global). Isto passa certamente pela conscientização das causas
estruturais da pobreza rural (e urbana) e das desigualdades constatadas na
redistribuição dos excedentes locais, mas os obstáculos mais sérios envolvem uma
compreensão mais profunda das dinâmicas territoriais em jogo (Montgolfier e
Natali, 1987; Vieira e Weber, 2000; Gillon et al., 2000; Sabourin e Teixeira, 2002).
Na literatura disponível sobre o tema, os tópicos fundamentais a serem levados em
conta nesses diagnósticos participativos incluem o estado do meio ambiente biofísico
e social, as transformações da paisagem provocadas por diferentes modalidades de
apropriação e uso dos recursos naturais e do espaço territorial ao longo do tempo, o
conhecimento ecológico das comunidades, os conflitos de percepção e interesse
envolvendo o leque integral de atores sociais relevantes e o potencial disponível para
a instituição de sistemas de co-gestão adaptativa do patrimônio natural e cultural
(Gadgil et al., 1998 e 2000; Gadgil, 1999; Bromley, 1992; Berkes e Folke, 1998).
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Este enfoque de pedagogia não-violenta do ambiente (Barbier, 1996: 65-72; Varela,
1996; Goulet, 1995; Boff, 1996), avesso a toda e qualquer modalidade de imposição
de padrões culturais e controle mais ou menos coercitivo de atitudes e
comportamentos,
procura
assumir
a
condição
humana
em
sua
multidimensionalidade, buscando transcender algumas das dicotomias tradicionais
do pensamento científico pré-sistêmico, a exemplo da implicação e do
distanciamento, da afetividade e da racionalidade, da pesquisa básica e das ações de
mudança sociocultural, da autoformação e da heteroformação, da ciência e da arte,
do conhecimento científico e dos saberes tradicionais.
As práticas de desenvolvimento regional e urbano passam a ser consideradas como
processos de mediação de conflitos resultantes do pluralismo de crenças e aspirações
sobre aquilo que seria desejável construir coletivamente no espaço local ou
comunitário, para que os impactos socioambientais destrutivos sejam contidos e
minimizados antes de se tornarem irreversíveis. Isto eqüivale a ampliar, cada vez
mais, os espaços de manobra para a busca de soluções refletidas, inventivas e
negociadas entre pessoas que, eventualmente, não compartilham os mesmos valores,
códigos de comportamento e, por implicação, os mesmos projetos de vida, mas que
podem - em princípio - passar a reconhecer, na figura de um patrimônio natural e
cultural a ser conservado e legado às futuras gerações, uma lógica alternativa de
ação coletiva que se distingue nitidamente da longa tradição de violência estrutural
aguda que acabou marcando, de forma indelével, todo o transcurso do século XX - o
"século do imperialismo" (Sader, 2000).
A viabilidade deste enfoque pressupõe - inescapavelmente - a forja de uma nova
estirpe de educadores, capazes de atuar como catalisadores de processos de
transmutação efetiva do conhecimento racional do mundo em sabedoria, em
discernimento, em arte de viver em paz (Peat, 1991; Bohm, 1988; Varela, 1993 e 1996;
Maturana, 1996; Magro et al., 1997; Pineau, 2001; Sjöberg, 1988; Russell, 2000). No
entanto, quando levo em conta o enraizamento planetário da cosmovisão e da
cultura materialista-consumista, o enfraquecimento progressivo dos laços de
cooperação e ajuda mútua (Kropotkin, 1908; Nisbet, 1982, cap. 5), bem como a
falência progressiva das nossas instituições de ensino, tenho a impressão de nos
encontramos ainda no "ano zero" deste ambicioso processo de formação de
formadores.
Apesar da feição sombria do nosso tempo, os mestres de todos os tempos nos ensinam
que o futuro é indeterminado. O ecodesenvolvimento constitui um processo e não
um estado final. Ele eqüivale a uma dinâmica de liberação progressiva, por ensaio e
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erro, dos múltiplos entraves que bloqueiam o florescimento das potencialidades
contidas em cada ser humano. Antes de mais nada, "seja você mesmo a mudança que
desejas ver no mundo", recomendava-nos o Mahatma Gandhi. Os aspirantes a
arquitetos de novas formas de organização social condizentes com a ética da
reverência pela vida devem dar o exemplo, cultivando uma disposição de agir
baseada na expansão da consciência e no convívio lúcido com os dilemas de uma
época indissoluvelmente marcada pelo "fim das certezas".
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