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I N TROD UÇ ÃO

Introdução às Ciências Ambientais
Paula Cals Brügger Neves, Dra.
Professora do Departamento de Ecologia e Zoologia da
Universidade Federal de Santa Catarina
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I N T R O D U Ç ÃO
OBJETIVOS

Discutir os fundamentos éticos/epistemológicos
subjacentes à relação sociedade industrial-natureza.
Identificar os aspectos históricos, sociais, éticos, estéticos,
econômicos e políticos, entre outros, que integram a
chamada problemática ambiental e suas relações com
diferentes paradigmas de ciência.
Apontar as implicações educacionais e ambientais
decorrentes da hegemonia do paradigma científico
cartesiano-newtoniano no mundo globalizado.
Identificar valores e racionalidades compatíveis com uma
educação merecedora do adjetivo “ambiental”.

“As florestas tropicais, berço de pelo menos metade das espécies animais e vegetais do
planeta, vêm sendo destruídas a uma taxa equivalente a um campo de futebol por
minuto.”
“O acúmulo de CO2 e outros gases na atmosfera poderão desencadear o temido Efeito
Estufa.”

I N TROD UÇ ÃO

ÀS

C I ÊN CI AS A MBI EN TAIS
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“Os clorofluorcarbonetos estão destruindo a camada de ozônio da estratosfera, sem a
qual a vida na Terra tornar-se-á impossível. Os clorofluorcarbonetos também
contribuem para a formação do Efeito Estufa”.
“Vivemos hoje num “mar” de xenoestrogênios, ou seja, de substâncias químicas que
atuam como perturbadores endócrinos. Tais químicos afetam adversamente o sistema
reprodutivo, causam infertilidade e câncer em seres humanos, e provocam mudanças
de sexo em animais machos selvagens. Tais substâncias estão presentes nos plásticos que
embalam nossos alimentos, em detergentes, resinas dentárias, tintas, pesticidas, e uma
infinidade de outros itens”.
A questão ambiental tornou-se um importante foco de atenção e de modismos, sem
precedentes históricos, sobretudo a partir da década de 1980. Desde então, manchetes
deste tipo permearam os jornais e noticiários de todo o mundo e os chamados
desastres ecológicos e as previsões apocalípticas passaram a fazer parte do nosso diaa-dia.
Isso é historicamente novo. Até a primeira metade do século XX e mesmo até meados
dos anos 60, preocupações globais com a saúde da "espaçonave" Terra eram
praticamente inexistentes.
A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Durante as últimas frações de segundo geológico da
história do nosso planeta, o Homo sapiens industrial interferiu em ciclos naturais que
levaram de milhões a bilhões de anos interagindo dinamicamente para formar as
atuais condições de vida que conhecemos e às quais nos adaptamos.
Há um panfleto do grupo Greenpeace, de julho de 1990, onde se lê: Against all odds, em
que se faz uma interessante síntese dessa situação. Os 4,6 bilhões de anos são
compactados em 46 anos e daí faz-se uma comparação com a jornada do Homo
sapiens na Terra. Vejamos: até os primeiros 7 anos não se tem nenhuma informação
sobre o planeta. Os longínquos e extintos dinossauros só teriam aparecido após
decorridos 45 anos. Os mamíferos só teriam surgido há 8 meses. No meio da última
semana desses 46 anos apareceram os primatas; e o "homem" moderno só teria
aparecido nas últimas quatro horas desse tempo. Durante a última hora, descobrimos
a agricultura; e a Revolução Industrial só teria começado no último minuto.
A extensão da veracidade das manchetes há pouco mencionadas pode ser discutível
como um todo mas algumas delas, de fato, se referem a acontecimentos reais que já
atingem dimensões planetárias. Como tudo isso aconteceu em um segundo
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geológico, não é exagero afirmar que nos tornamos - nós seres humanos da sociedade
industrial -, poderosos agentes geológicos (BRÜGGER, 1994, p.17-18).
A história do Homo sapiens sobre a Terra é pois marcada por grandes alterações nos
ecossistemas, levando a rupturas cada vez maiores com o entorno, como nos ensina
Milton SANTOS (1994, p. 17). O processo, típico das sociedades industriais, é
acompanhado hoje de uma profunda crise de paradigma e de civilização - traduzida
em violência, exclusão social, poluição, esgotamento e dificuldade de acesso aos
recursos naturais, entre outros aspectos. De fato, CAPRA (1982, p. 19), já no início da
década de 1980, destacava que
“as últimas duas décadas do nosso século vêm registrando um estado de profunda crise
mundial. É uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os
aspectos de nossa vida - a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das
relações sociais, da economia, tecnologia e política. É uma crise de dimensões
intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e premência sem precedentes em
toda a história da humanidade”.
Essa ruptura com o entorno, mencionada há pouco, é também um processo de
reificação cada vez mais intenso e abrangente. Embora os dois processos - o de
ruptura com o entorno e o de reificação -, sejam distintos, eles caminham a passos
tão próximos que se pode afirmar que eles se (con)fundem.
Reificar significa, genericamente, converter um conceito, ou pessoa, em coisa,
materializar. Embora a reificação, em algum grau, seja necessária à gênese da cultura
(no sentido amplo), e portanto uma característica do ‘ser’ humano, esse processo
tornou-se típico da cultura ocidental e industrial e tem se estendido a todos os
campos do conhecimento. E, por ser parte da construção desse conhecimento, a
reificação gera as características mais marcantes da racionalidade dominante neste
final de século.
Em um artigo sobre o determinismo neurogenético (Ciência Hoje nº. 126), o
bioquímico e neurocientista Steven Rose aponta o papel da reificação na formação da
racionalidade científica dominante (o pensamento determinista) em seu campo de
atuação. Ele diz que
“a reificação (ou coisificação), primeiro passo da cascata reducionista que caracteriza
todo pensamento determinista, converte um processo dinâmico em um fenômeno
estático. Dessa forma, a violência (por exemplo), em vez de definir uma atividade ou
uma ação entre pessoas, ou mesmo entre uma pessoa e o mundo natural, torna-se um
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personagem - agressão - algo que pode ser estudado em separado. Entretanto, se a
atividade descrita pelo termo violência só pode ser expressa em uma interação entre
indivíduos, então reificar o processo é fazer com que ele perca seu significado”.
A reificação também está presente na questão ambiental. Apesar do aparente
consenso de que ela abrange um todo dinâmico que inclui aspectos históricos,
culturais, sociais, econômicos, éticos, estéticos e outros - todos inextricavelmente
inter-relacionados -, o conceito de meio ambiente continua reduzido, no pensamento
dominante, às suas dimensões naturais e técnicas.

A figura acima é adequada para ilustrar as diversas dimensões que integram a
questão ambiental, todas inextricavelmente imbricadas, inter-relacionadas. Reduzir a
problemática ambiental às suas dimensões naturais e técnicas equivaleria a fazer com
que o círculo fosse formado por apenas um ou dois padrões gráficos. Transpondo a
metáfora dos padrões gráficos para a problemática ambiental, isso implicaria num
empobrecimento conceitual e sobretudo numa perda do caráter dinâmico que
envolve as relações sociedade-natureza.
Essa redução, também uma reificação, transforma o meio ambiente em uma entidade
concreta: a natureza (ou os ‘ecossistemas’, para os mais técnicos) e tudo o que se
refere a ela nesse contexto, ou seja, seus ciclos e seus distúrbios, seus recursos, etc.
Apesar de diversos dados referentes a desmatamentos ou poluição química por
exemplo, serem importantes, eles não são senão um sintoma que oculta o universo
muito mais abrangente das relações que a nossa sociedade tem com a natureza. E
embora a expressão meio ambiente seja amplamente confundida com natureza, a
questão ambiental diz respeito ao modo como a sociedade se relaciona com a
natureza e isso inclui também as relações dos seres humanos entre si, já que nós
também somos parte da natureza (Brügger, 1998).
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É interessante notar a analogia que é possível traçar entre um conceito de meio
ambiente como o resultado das interações entre sociedade e natureza, e os conceitos
de espaço a que se refere Milton Santos. Ele nos abre várias possibilidades de
entendimento do que seja o espaço (Santos, 1994, p. 110-117). Uma delas é a reunião
dialética de fixos e fluxos e outra, é a de espaço formado por um sistema de objetos e
um sistema de ações. Santos argumenta que no começo era a natureza selvagem,
formada por objetos naturais (ele fala de fato em “objetos naturais”) e ao longo da
História vão sendo adicionados cada vez mais objetos fabricados e depois mecânicos.
O espaço vai adquirindo um conteúdo cada vez mais técnico, até o ponto em que
“o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoados por sistemas
de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins
estranhos, ao lugar e a seus habitantes. Neste nosso mundo se estabelece, por isso
mesmo, um novo sistema da natureza, uma natureza que, graças exatamente ao
movimento ecológico, conhece o ápice de sua desnaturalização” (Santos, 1994, p. 90).
Também o meio ambiente é o resultado desse processo de interação entre ações e
objetos altamente dotados de intenção e não meramente a natureza conservada ou
poluída. As alterações físicas que percebemos na natureza - como a presença de
poluição ou extinção de espécies -, são apenas sintomas, conseqüências de uma
determinada relação com o entorno, como vimos. A predominância de uma
racionalidade essencialmente instrumental nas sociedades industriais encontra-se no
cerne desse conceito de meio ambiente, pois parte do mesmo pressuposto (ou talvez
equívoco) filosófico. A chamada crise ambiental é, portanto, a crise de uma
determinada visão de mundo, uma crise de paradigma (teórico e prático).

PROCURE SABER
De que forma a poluição (hídrica, atmosférica, etc.) que
afeta a cidade ou região que você mora é gerada. Isso
implica investigar o processo que gerou o problema em
suas dimensões econômicas, históricas, políticas, sociais,
éticas, estéticas, etc. Lembre-se que poluição, extinção
de espécies, etc. são apenas sintomas, assim como a
febre é um sintoma e não uma doença.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- Os efeitos das intervenções antrópicas sobre a natureza.
2.- As rupturas com o entorno e o processo de reificação do conceito de meio
ambiente na cultura da sociedade industrial.
3.- As diversas dimensões da questão ambiental: natural, técnica, histórica,
ética, estética, política, econômica, social, etc.
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MEIO AMBIENTE E
PARADIGMAS

A palavra paradigma pode ter diferentes significados. Segundo GOODY (1979, p.
104-105), por exemplo, Margaret Masterman argumenta que Thomas Kuhn utilizou
a palavra paradigma de vinte e uma maneiras diferentes em seu famoso livro A
estrutura das revoluções científicas, embora, segundo Masterman, tal diversidade
possa ser agrupada em três sentidos principais”.
De acordo com Capra (1996, p. 24-25), Thomas Kuhn definiu paradigma científico
basicamente como
“uma constelação de realizações - concepções, valores, técnicas, etc. - compartilhada
por uma comunidade científica e utilizada por essa comunidade para definir
problemas e soluções legítimos”.
Capra generalizou a definição anterior para paradigma social e propôs a seguinte
formulação:
“uma constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhadas
por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, a qual
constitui a base da maneira como a comunidade se organiza”.
Capra destaca que o paradigma que está agora retrocedendo dominou a nossa
cultura por várias centenas de anos, durante as quais modelou nossa moderna
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sociedade ocidental e influenciou significativamente o restante do mundo. Esse
paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, entre os quais a visão
do universo como um sistema mecânico composto de blocos de construção
elementares, a visão do corpo humano como uma máquina, a visão da vida em
sociedade como uma luta competitiva pela existência e a crença no progresso
material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento econômico e
tecnológico.
Assim, segundo Capra (1996, p. 33-86), no paradigma cartesiano - ou visão
mecanicista -, há uma crença de que num sistema complexo o comportamento do
todo pode ser entendido inteiramente a partir das propriedades de suas partes e a
tendência, é que as partes analisadas sejam reduzidas a partes ainda menores. Por
isso podemos dizer que o paradigma mecanicista é analítico, reducionista. Mas, de
acordo com o pensamento sistêmico, as propriedades das partes não são propriedades
intrínsecas, e só podem ser entendidas dentro do contexto de um todo maior. O
pensamento sistêmico, por outro lado, concentra-se não em blocos de construção, ou
objetos, mas em relações, interconexões e princípios de organização. O pensamento
sistêmico é portanto contextual, ao contrário do pensamento cartesiano que dá ênfase
às partes. O paradigma mecanicista também expulsou a qualidade da ciência,
restringindo-a ao estudo dos fenômenos que podiam ser quantificados e medidos.
Mas segundo o que estabelece a visão sistêmica, o todo é mais do que a soma de suas
partes, e isso se deve às relações organizadoras do sistema. Em cada nível de
complexidade os fenômenos observados exibem propriedades que não existem no
nível inferior. De acordo com a visão sistêmica, as propriedades essenciais de um
organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo que nenhuma parte possui. A
organização dos sistemas vivos é portanto hierárquica, não no sentido de dominação,
mas numa concepção de rede ou teia de relações, pois na natureza não há ‘acima’ ou
‘abaixo’, e sim redes aninhadas dentro de outras redes.
Capra destaca que outra característica muito importante dos sistemas vivos, segundo
a visão sistêmica, são os laços de realimentação, os quais constituem um aspecto
especial dos padrões de rede não-lineares, característicos dos sistemas vivos. Um laço
de realimentação é um arranjo circular de elementos ligados por vínculos causais, no
qual uma causa inicial se propaga ao redor das articulações do laço, de modo que
cada elemento tenha um efeito sobre o seguinte, até que o último ‘realimenta’ (feeds
back) o efeito sobre o primeiro elemento do ciclo. A realimentação, que pode ser
‘negativa’ (como a que regula o sistema hormonal feminino, entre muitos outros) ou
‘positiva’ (que pode desenvolver processos de amplificação, por exemplo), é ainda
uma importante concepção para modelar não apenas organismos vivos, mas também
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sistemas sociais. Fica clara a importância de considerarmos a problemática ambiental
sob esse prisma.
Capra argumenta ainda que há três critérios fundamentais para uma descrição
abrangente da natureza da vida:
1) o padrão de organização (a configuração de relações que determinam as
características essenciais do processo);
2) a estrutura (a incorporação física do padrão de organização do sistema) e
3) o processo (a atividade envolvida na incorporação contínua do padrão de
organização do sistema).
Nessa teoria todos os sistemas vivos são sistemas cognitivos, e a cognição sempre
implica a existência de uma rede autopoiética, ou seja, a característica básica de uma
rede viva é que ela produz continuamente a si mesma, ela se auto cria, como expressa
a palavra autopoiese (veja também Maturana, 2002). Esse processo de autocriação
também influi na capacidade de formar novas estruturas e novos padrões de
comportamento. Portanto uma rede autopoiética não é um conjunto de relações entre
componentes estáticos, e sim um conjunto de relações entre processos de produção
de componentes. Essa é uma distinção-chave entre processos físicos e biológicos, diz
Capra.

REFLITA
Sobre a inter-relação entre o pensamento dominante
que é analítico, determinista e "reificador", e o fato de segundo as abordagens sistêmicas -, as redes
autopoiéticas não serem um conjunto de relações entre
componentes estáticos, e sim um conjunto de relações
entre processos de produção de componentes. O que
isso pode implicar em termos práticos?

Capra (1996, p. 25) argumenta que
“o novo paradigma pode ser chamado também de visão de mundo holística, pois
concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes
dissociadas.”
Segundo Capra (1982, p. 40), Arthur Koestler criou a palavra “holons” para designar
subsistemas que são, simultaneamente, “todos” e “partes”, e enfatizou que cada
holon tem duas tendências opostas: uma tendência integrativa, que funciona como
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parte do todo maior, e uma tendência auto-afirmativa, que preserva sua autonomia
individual. Num sistema biológico ou social, cada holon deve afirmar sua
individualidade a fim de manter a ordem estratificada do sistema, mas também deve
submeter-se às exigências do todo a fim de tornar o sistema viável. Essas duas
tendências são opostas mas complementares. Num sistema saudável - um indivíduo,
uma sociedade ou um ecossistema - existe equilíbrio entre integração e autoafirmação. Esse equilíbrio não é estático, mas consiste numa interação dinâmica entre
duas tendências complementares, o que torna todo o sistema flexível e aberto à
mudança. Essa tensão entre oposição e complementaridade e entre auto-afirmação e
integração que caracteriza os holons, também está presente em outras metáforas que se
referem à dinamicidade inerente aos processos naturais e sociais, como veremos adiante
na discussão sobre o yin e o yang, na parte final deste item.
Capra (1996, p. 25) destaca ainda que “o novo paradigma pode ser chamado também
de visão ecológica, se o termo “ecológica” for empregado num sentido muito mais
amplo e mais profundo que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a
interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto
indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza
(e, em última análise, somos dependentes desses processos).”
De acordo com Capra (1996, p. 25) os dois termos, “holísticos” e “ecológico”, diferem
ligeiramente em seus significados, e parece que “holístico” é um pouco menos
apropriado para descrever o novo paradigma. Uma visão holística, digamos, de uma
bicicleta significa ver a bicicleta como um todo funcional e compreender, em
conformidade com isso, as interdependências das suas partes. Uma visão ecológica da
bicicleta inclui isso, mas acrescenta-lhe a percepção de como a bicicleta está
encaixada no seu ambiente natural e social - de onde vêm as matérias-primas que
entram nela, como foi fabricada, como seu uso afeta o meio ambiente natural e a
comunidade pela qual ela é usada, e assim por diante. Essa distinção entre
“holístico” e “ecológico” é ainda mais importante quando falamos sobre sistemas
vivos, para os quais as conexões com o meio ambiente são muito mais vitais”.
Vale destacar ainda que, ao passo que no paradigma científico cartesiano acredita-se
numa descrição objetiva dos fenômenos, independentes do observador humano e do
processo de conhecimento, no paradigma sistêmico a epistemologia - a compreensão
do processo do conhecimento -, precisa ser explicitamente incluída na descrição dos
fenômenos naturais. Em outras palavras,
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‘o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de
questionamento’ (HEISENBERG in Capra, 1996, p. 49)”.
Todas as concepções e teorias científicas são portanto limitadas, são aproximações da
realidade.

REFLITA
Se todas as formas de conhecimento são metafóricas,
isto é, são descrições aproximadas da realidade,
devemos orientar nossas trajetórias profissionais por
meio de valores científicos?

Desse modo fica bastante claro de que forma o paradigma mecanicista reifica,
empobrece e “engessa” qualquer processo que envolva a natureza, a sociedade, ou as
relações sociedade-natureza. E ao suprimirmos a dinamicidade dos processos
naturais e sociais não apenas os coisificamos ou reificamos, mas também abrimos as
portas para um processo de ruptura com o entorno, uma vez que ignoramos a
espessura de tais processos no tempo e no espaço, como diria o geógrafo Carlos
Augusto F. Monteiro.
Por fim devemos reconhecer que a crise de paradigma pela qual passa nossa
sociedade se caracteriza pelo que podemos chamar de rompimento entre Logos e
Eros, ou seja, historicamente, ocorreu um favorecimento da dimensão instrumental
em detrimento da dimensão emancipatória, política e ética da Razão. Em outras
palavras, ao ver a natureza como um mero conjunto de recursos úteis aos seres
humanos - sem valor intrínseco -, e sobretudo, ao promover a quantificação da
natureza, sua tradução em termos de estruturas matemáticas, o paradigma
mecanicista ou ciência cartesiana-newtoniana acabou separando a ciência da ética e a
racionalidade científica se torna essencialmente “neutra”.
Embora a idéia de traduzir a natureza em termos de estruturas matemáticas não ter
acontecido somente a partir da ciência cartesiana, é só a partir de então que essa
forma de ver o mundo começou a se transformar realmente em uma visão de mundo,
na medida em que seu alcance tornou-se universal. E tornou-se universal,
exatamente por ter possibilitado, sem precedentes históricos, a apropriação da
natureza pelo trabalho humano.
Essa cultura assentada numa racionalidade instrumental, que floresceu a partir da
Revolução Industrial, fez com que a tecnologia, paulatinamente, fosse inserida de
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forma marcante no universo ideológico e no cotidiano, moldando o próprio
pensamento e exteriorizando-se cada vez mais em um determinado estilo de vida.
Mais tarde, a Ciência e a técnica que, desde Descartes, haviam se tornado a base do
progresso e desenvolvimento humanos, ganharam um reforço extra com o
Iluminismo. A partir daí, se consolidaram mais do que nunca as “leis da natureza”,
que passam a existir independentemente das paixões humanas. A natureza pôde ser
então tratada com objetividade e o ser humano se tornou o sujeito absoluto, em
oposição à natureza, o objeto. Tais leituras e formulações se tornaram dominantes,
pois se materializaram no seio de relações econômicas e - as questões econômicas
estão no cerne da problemática ambiental (GONÇALVES, 1989, p. 28-49).

REFLITA
Sobre o fato de as palavras economia e ecologia
possuírem o mesmo prefixo grego oikos, que significa
"casa". Ecologia e economia têm estado em constante
oposição em nossa cultura, no sentido de que o que é
bom para a "saúde" da economia em geral é
considerado incorreto ecologicamente. Mas será que
precisa ser sempre assim? E mais, não seria muito
restrito o sentido que damos à palavra economia em
nossa cultura, sempre associado a mercados, valores
monetários e a atividades humanas? Você acha que é
possível falar de uma economia da própria natureza?

O universo técnico teceu, nas sociedades industriais, uma inextricável trama
envolvendo teoria e prática, saber e poder, estabelecendo assim tendências
totalitárias. Transcender esse paradigma é hoje, sem dúvida, um pré-requisito para a
superação da chamada crise ambiental. Esse transcender, entretanto, envolve a busca
de novas matrizes de racionalidade, novas formas de lidar com o entorno porque,
como nos ensina Herbert MARCUSE (1982, p. 158-159), a racionalidade
instrumental que caracteriza a ciência dominante não pode transcender seu próprio
mundo vivido (ou Lebenswelt, no sentido por ele atribuído).
Enfim toda essa herança histórica, agravada ainda por uma crescente fragmentação
do conhecimento, cuja origem está inextricavelmente associada a essa mesma visão
de mundo analítica -, fez com que na maioria dos projetos e estratégias educacionais,
o ‘meio ambiente’ permaneça limitado às suas dimensões naturais e técnicas, como
mostra a forte identificação com poluição, extinção e outros temas ecológicos. Há um
empobrecimento conceitual, decorrente do diálogo insuficiente entre as áreas do
conhecimento, separadas historicamente em ciências humanas, ciências naturais e
ciências exatas, e ainda pulverizadas em diferentes disciplinas.
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Enfim,
“a dicotomia cartesiana entre homem e natureza ainda continua a impregnar o
conceito de meio ambiente com a sua redução à dimensão naturalista, isto é, a fauna,
flora, terra, ar e água ou simplesmente quando confundimos a problemática ambiental
com poluição” (Gonçalves, 1990, p. 189).
Mas dentro da chamada problemática ambiental, a pergunta fundamental é: por que
nossa sociedade tem essa relação com a natureza? Essa é a questão que todo projeto
seja de educação, seja de caráter mais pragmático, deve procurar responder. Mas isso
só será possível a partir de olhares inter e transdisciplinares, que por sua vez
dependem de um ‘navegar no tempo’. Esses ‘novos’ olhares seriam uma forma de
reverter a reificação do conceito de meio ambiente, e a resposta deve ser rastreada nas
principais características que dominaram a visão de mundo ocidental de três séculos
para cá.
Enfim, precisamos transcender o paradigma que fez com que a natureza deixasse de
ser um todo vivo (como ainda é para muitas culturas chamadas de primitivas) para se
tornar um conjunto de recursos (instrumentos ou meios para se atingir um fim). As
conseqüências culturais de todo esse processo histórico são tão profundas que nós
próprios viramos recursos (ainda que humanos), pois somos parte dessa visão de
natureza. E o mais grave é que, como dentro do pensamento dominante só o que é
‘recurso’ merece ser preservado, por sua utilidade (imediata ou potencial), isso têm
servido como base para diversas formas de exploração e discriminação tanto de
animais quanto de seres humanos (aliás, também somos animais e todos fazemos
parte de um todo maior!). Lamentavelmente essa mesma instrumentalidade está
presente também no seio da ética conservacionista: a instrumentalização e a
reificação da natureza. Como é possível perceber, os conceitos de natureza ou meio
ambiente não são naturais, mas produzidos historicamente (veja Gonçalves, 1989;
Brügger, 1998).

REFLITA
A distinção "recurso humano" e "recurso natural" não
seria também um reflexo cultural da dicotomia ou
oposição entre nós e a natureza? Você já tinha pensado
sobre o signficado ético, filosófico, de ser chamado um
"recurso humano"?

Vale destacar que, em oposição ao enfoque instrumental fortemente marcado pelo
antropocentrismo, temos os enfoques não-antropocêntricos que são essencialmente
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aqueles que consideram o valor intrínseco da vida ou da casa (oikos), ou seja, as mais
diversas formas de vida ou manifestações do mundo natural têm valor em si,
independentemente de sua utilidade para os seres humanos, ou seja, de seu valor
instrumental.
Capra (1996, p.25) destaca que “o sentido em que ele usa o termo “ecológico” está
associado com uma escola filosófica específica e, além disso, com um movimento
popular global conhecido corno “ecologia profunda”, que está, rapidamente,
adquirindo proeminência”.
A escola filosófica foi fundada pelo filósofo norueguês Arne Naess no início da
década de ‘70, com sua distinção entre “ecologia rasa” e “ecologia profunda”.
Atribui-se também as raízes filosóficas da ecologia profunda ao pensamento do
escritor norte-americano Henry David THOREAU (1817-1862) e do engenheiro
florestal norte-americano Aldo Leopold (1887-1948). Outros autores atuais
associados a essa corrente de pensamento são além de o próprio Fritjof Capra,
Humberto Maturana e James Lovelock, entre outros.
De acordo com Capra (1996, p.25-26) “a distinção entre ‘ecologia rasa’ e ‘ecologia
profunda’ é hoje amplamente aceita como um termo muito útil para se referir a uma
das principais divisões dentro do pensamento ambientalista contemporâneo. A
ecologia rasa é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. Ela vê os seres
humanos como situados acima ou fora da natureza, como a fonte de todos os valores,
e atribui apenas um valor instrumental ou de ‘uso’ à natureza. A ecologia profunda
não separa seres humanos ou qualquer outra coisa do meio ambiente natural. Ela vê
o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de
fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A
ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os
seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida. Segundo Capra, a
percepção da ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa. Quando a
concepção de espírito humano é entendida como o modo de consciência no qual o
indivíduo tem uma sensação de pertinência, de conexidade, com o cosmos como um
lodo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais
profunda. Não é, pois, de se surpreender o fato de que a nova visão emergente da
realidade baseada na percepção ecológica profunda é consistente com a chamada
filosofia perene das tradições espirituais, quer falemos a respeito da espiritualidade
dos místicos cristãos, da dos budistas, ou da filosofia e cosmologia subjacentes às
tradições nativas norte-americanas".
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Capra argumenta que há outro modo pelo qual Arne Naess caracterizou a ecologia
profunda. ‘A essência da ecologia profunda’, diz ele, ‘consiste em formular questões
mais profundas’ e também a essência de uma mudança de paradigma. Precisamos
estar preparados para questionar cada aspecto isolado do velho paradigma.
Eventualmente, não precisaremos nos desfazer de tudo, mas antes de sabermos isso,
devemos estar dispostos a questionar tudo. Portanto, a ecologia profunda faz
perguntas profundas a respeito dos próprios fundamentos da nossa visão de mundo e
do nosso modo de vida modernos, científicos, industriais, orientados para o
crescimento e materialistas. Ela questiona todo esse paradigma com base numa
perspectiva ecológica:
a partir da perspectiva de nossos relacionamentos uns com os outros, com as gerações
futuras e com a teia da vida da qual somos parte (Capra, 1996, p.25-26).
Segundo Capra, essa ética ecológica profunda é urgentemente necessária nos dias de
hoje, e especialmente na ciência, uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas
fazem não atua no sentido de promover a vida nem de preservar a vida, mas sim no
sentido de destruir a vida. Com os físicos projetando sistemas de armamentos que
ameaçam eliminar a vida do planeta, com os químicos contaminando o meio
ambiente global, com os biólogos pondo à solta tipos novos e desconhecidos de
microrganismos sem saber as conseqüências, com psicólogos e outros cientistas
torturando animais em nome do progresso científico - com todas essas atividades em
andamento, parece da máxima urgência introduzir padrões “ecoéticos” na ciência,
diz ele.
Capra também enfatiza que “os fatos científicos emergem de toda uma constelação
de percepções, valores e ações humanas, ou seja, emergem de um paradigma dos
quais não podem ser separados. Embora grande parte das pesquisas possa não
depender explicitamente do sistema de valores do cientista, o paradigma mais amplo,
em cujo âmbito essa pesquisa é desenvolvida, nunca será livre de valores. Portanto, os
cientistas são responsáveis pelas suas pesquisas não apenas intelectual, mas também
moralmente” (Capra, 1996, p.28-29).
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PROCURE SABER
Todo texto tem um contexto, isto é, está imerso num
conjunto de idéias mais amplo, composto por valores e
visões de mundo. Procure saber, portanto, que
argumentos dão sustentação teórica/filosófica para uma
determinada política pública ou lei ambiental que vise à
proteção de um manancial de água, por exemplo,
Analise tais argumentos sob a luz das perspectivas "rasa"
e "profunda" e verifique qual delas é predominante no
texto estudado.

Para completar esta breve discussão sobre ecologia profunda, vale destacar que o
filósofo Peter SINGER (1998, p. 298) argumenta que “a ética da ecologia profunda
não consegue oferecer respostas convincentes sobre o valor das vidas de seres vivos
individuais”, pois seus argumentos se concentram em preservação de espécies e
ecossistemas e não de indivíduos isoladamente (veja Singer, 1998, p. 279-304). No
que tange portanto à nossa relação com seres sencientes - isto é, capazes de
experimentar prazer, dor e outras sensações, como é o caso dos animais -, a mera
preservação de ecossistemas ou espécies não garante um tratamento respeitoso do
indivíduo, ou seja, de cada ser vivo como sujeito de uma vida. Tanto Peter Singer,
quanto o também filósofo Tom REGAN (veja Regan, 2001), defensores dos direitos
dos animais, advogam uma postura abolicionista na relação seres humanos-animais,
ou seja, exigem o fim da exploração de animais seja como alimento, como cobaias, ou
na natureza.
No que tange especificamente ao “uso” de animais como cobaias, tal postura
abolicionista se baseia em dois argumentos principais. Um deles, que tem origem no
universo ético, é que mesmo que os resultados das pesquisas fossem úteis e
imprescindíveis, não teríamos o direito de realizá-las, pois cada animal é sujeito de
uma vida. Os animais são portanto fins em si mesmos e não meios (como argumenta
o filósofo Tom Regan). Ignoramos isso em decorrência do forte antropocentrismo
que marca a nossa cultura, ou mais precisamente - como argumenta o filósofo Peter
Singer -, por causa de nosso especismo, como veremos em seguida. De fato a própria
palavra “uso” (de animais) já denota uma objetificação. O emprego da palavra “uso”
não é fortuito. As palavras são muito mais do que uma mera forma de expressão. Elas
refletem e são prisioneiras de um determinado pensamento (Brügger, 1999, p.79),
aqui se refletindo na visão dos animais como objetos, como espólios a saquear, ou
coisas, sobre as quais temos direitos.
O outro argumento contrário ao uso de animais como cobaias é de que os resultados
das pesquisas são enganosos e com isso, em vez de ajudar, os modelos animais
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estariam retardando o progresso da Ciência e causando sérios problemas para a saúde
humana e para a natureza em geral (veja, entre outros, BARNARD & KAUFMAN,
1997; GREEK & Greek, 2000; Singer, 1998, p. 81; VERGARA, 2001; FANO, 2000).
Sérias questões têm sido levantadas no que tange à confiabilidade dos “testes” em
animais. Fora a produção de medicamentos perigosos (com efeitos colaterais não
previstos, e que até matam) Fano (2000) destaca que,
“embora testes de toxicidade nunca tenham sido cientificamente validados para
determinar se podem efetivamente predizer toxicidade para os humanos, dados
provenientes de testes com animais enchem os manuais de toxicologia, livros e bases de
dados computadorizadas, e foram usados para estabelecer parâmetros e normas de
saúde ambiental”.
Como conseqüência disso, os “testes” com animais têm servido para perpetuar e
legitimar a circulação de químicos tóxicos, alguns dos quais com efeitos devastadores
(veja por exemplo COLBORN & DUMANOSKY 2002).
Isso têm resultado na crescente incorporação de tecnologias de ponta como estudos
moleculares, culturas de células, estudos clínicos e genéticos de populações, etc., os
quais oferecem formas humanitárias e multidisciplinares de progresso nessas áreas.
Finalmente é importante destacar que essa baixa confiabilidade dos dados
provenientes dos modelos animais se deve ao alto índice de erros e resultados
distorcidos deles provenientes, os quais, por sua vez, são uma decorrência do
paradigma mecanicista de ciência que norteia tais estudos (veja Brügger, 2004).
No que tange ao “uso” de animais como alimento, a discussão é igualmente
acalorada. Há uma passagem de Peter Singer muito esclarecedora nesse sentido:
“Ao refletirmos sobre a ética do uso de carne animal para a alimentação humana nas
sociedades industrializadas, estamos examinando uma situação na qual um interesse
humano relativamente menor deve ser confrontado com as vidas e o bem-estar dos
animais envolvidos. O arrazoado contra o uso de animais para a nossa alimentação
fica mais contundente nos casos em que os animais são submetidos a vidas miseráveis
para que sua carne se torne acessível aos seres humanos ao mais baixo custo possível. As
formas modernas de criação intensiva aplicam a ciência e a tecnologia de acordo com o
ponto de vista segundo o qual os animais são objetos a serem usados por nós. Para que a
carne chegue às mesas das pessoas a um preço acessível, a nossa sociedade tolera
métodos de produção que confinam animais sensíveis em condições impróprias e
espaços exíguos durante toda a duração de suas vidas. Os animais são tratados como
máquinas que transformam forragem em carne, e toda inovação que resulte numa
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maior ‘taxa de conversão’ será muito provavelmente adotada. Como afirmou uma
autoridade no assunto, a crueldade só é admitida quando cessam os lucros’. Para evitar
o especismo, devemos por um fim a essas práticas” (Singer, 1998, p. 73).
É interessante destacar a crítica que Singer faz ao que chama de especismo - a crença
de que somos superiores às outras espécies, e portanto temos o direito de fazer com
elas o que bem entendermos. O especismo pode ser definido basicamente como
qualquer forma de discriminação praticada pelos seres humanos contra outras
espécies. Como o racismo, ou o sexismo, o especismo é uma forma de preconceito
que se baseia em aparências externas, físicas, etc. Ou seja, a simples constatação de
uma diferença é usada como um pretexto ou motivo para a não aplicação do
princípio ético da igualdade, entendida como igual consideração de interesses. Na
ética utilitarista - segundo a qual, sucintamente, nosso dever é desenvolver ações que
tragam as melhores conseqüências para todos os envolvidos no processo -, ser
passível de sofrimento é a característica que diferencia os seres que têm interesses - os
quais deveríamos considerar -, dos que não os têm.
Jeremy Bentham, um filósofo utilitarista do século XIX, tem uma passagem famosa
que resume bem a postura ética acima apresentada:
“Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos
dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses
já descobriram que o escuro da pele não é motivo para que um ser humano seja
abandonado, irreparavelmente, aos caprichos de um torturador. É possível que um dia
se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do os
sacrum (osso sacro) são motivos igualmente insuficientes para se abandonar um ser
sensível ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha insuperável? A faculdade
da razão, ou, talvez, a capacidade de falar? Mas, para lá de toda comparação possível,
um cavalo ou um cão adultos são muito mais racionais, além de bem mais sociáveis,
do que um bebê de um dia, uma semana ou até mesmo um mês. Imaginemos, porém,
que as coisas não fossem assim; que importância teria tal fato? A questão não é saber se
são capazes de raciocinar, ou se conseguem falar, mas sim, se são passíveis de
sofrimento” (BENTHAM apud Singer, 1998 p. 67).
É importante destacar, entretanto, que o princípio da igual consideração de
interesses não implica necessariamente numa extensão dos mesmos direitos a todos
os seres e isso inclui os seres humanos. Por exemplo, assim como não faria sentido
algum conferir o direito de voto aos animais, uma vez que eles não votam, tampouco
faria sentido estender o direito dos homens a fazer aborto (veja Singer, 1998, p. 2592; Singer, 2002, p. 46-69).
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O que mais nos interessa nesta discussão é que, em síntese, Regan e Singer defendem
a idéia de que, independentemente de quaisquer benefícios para os humanos que
possam advir da exploração animal, em nível filosófico, não existe fundamentação
ética defensável que torne legítima, do ponto de vista moral, a separação entre
animais humanos - detentores de um valor moral absoluto -, e animais nãohumanos, meros recursos, agregadores de valor instrumental. Singer e Regan estão
juntos, entre outros grandes nomes como Jane Goodall, na defesa dos direitos dos
animais no chamado Projeto dos Grandes Primatas.
A nossa relação com os animais é portanto uma relação sociedade-natureza que deve
ser discutida no seio do ambientalismo de cunho mais crítico. A maior parte das
relações que temos com os animais em nossa cultura é extremamente especista, tanto
no que diz respeito à nossa alimentação, passando por diferentes formas de
“diversão” (zoológicos, circos, caça, rodeios, etc.), ou supostamente quando
procuramos aprimorar nossa qualidade de vida (experimentação animal). Fica claro
que, sob o ponto de vista do ambientalismo, o especismo - como o racismo -, é uma
forma de exercer domínio sobre o outro e de transformar diferenças em hierarquias,
sendo portanto uma atitude que vai no sentido oposto à ética ambientalista mais
crítica.
Como é possível perceber, mesmo que muitos ambientalistas partidários da ecologia
profunda sejam coerentes com a ética de defesa dos direitos dos animais, talvez a
maioria das vertentes da chamada ética ecológica profunda acabem perpetuando
traços culturais essencialmente antropocêntricos, ao compactuar com a exploração de
animais, seja como cobaias, seja como alimento. O hábito de comer carne, por
exemplo, além de desconsiderar totalmente os interesses dos animais, é responsável quando em escala de produção industrial -, pela geração de gravíssimos impactos de
dimensões planetárias, como perdas de biodiversidade, poluição e esgotamento de
recursos naturais como água e solo, etc., destruição de pequenas propriedades rurais
e outros profundos impactos sociais, embora a crítica a esse modelo ou dieta
alimentar seja severamente reprimida, mesmo no assim chamado ‘Primeiro Mundo’:
"quando Robert Kennedy Jr. escreveu que as ’fábricas de porcos são mais perigosas
para o nosso estilo de vida e democracia do que Osama Bin Laden e o terrorismo
global’ ele foi multado em U$ 128,000 (The Ecologist, dez. 2003/jan.2004, p. 48)".
Enfim, a dieta alimentar rica em proteína animal é um traço emblemático de nossa
cultura autofágica, para usar uma palavra que se adequa bem ao contexto de
insustentabilidade citado (veja Brügger, 2004; em preparação).
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Para finalizar estas considerações sobre paradigmas e meio ambiente, é oportuno
resgatar uma reflexão feita por Capra (1982, p. 24-41), mais uma vez, na qual ele faz
uma interessante analogia entre alguns princípios da tradicional filosofia chinesa mais especificamente entre o ideal de transições culturais harmoniosas retratado no I
Ching -, e a crise de paradigma pela qual passamos.
Ele argumenta que, para entender nossa multifacetada crise cultural, precisamos
adotar uma perspectiva extremamente ampla e transferir nossa perspectiva atual para
um período de tempo que abrange milhares de anos e substituir a noção de
estruturas sociais estáticas por uma percepção de padrões dinâmicos de mudança.
Vista desse ângulo, a crise apresenta-se como um aspecto da transformação. Os
chineses, que sempre tiveram uma visão inteiramente dinâmica do mundo, parecem
estar bem cientes dessa profunda conexão entre crise e mudança, uma vez que o
termo que eles usam para ‘crise’, wei-ji, é composto dos caracteres: ‘perigo’ e
‘oportunidade’, destaca Capra.
Segundo Capra, para os antigos filósofos chineses, todas as manifestações da
realidade são geradas pela interação dinâmica entre dois pólos de força: o yin e o yang
e Heráclito, na Grécia antiga, comparou a ordem do mundo a ‘um fogo eternamente
vivo que se acende e apaga conforme a medida’. Os filósofos chineses viam a
realidade, a cuja essência primária chamaram tao, como um processo de contínuo
fluxo e mudança e todas as manifestações do tao são geradas pela interação dinâmica
desses dois pólos arquetípicos, os quais estão associados a numerosas imagens de
opostos colhidas na natureza e na vida social. Na concepção deles, todos os
fenômenos que observamos participam desse processo cósmico e são, pois,
intrinsecamente dinâmicos.
A principal característica do tao é a natureza cíclica de seu movimento incessante; a
natureza, em todos os seus aspectos - tanto os do mundo físico quanto os dos
domínios psicológico e social - exibe padrões cíclicos: ‘Tendo yang atingido seu
clímax, retira-se em favor do yin; tendo o yin atingido seu clímax, retira-se em favor
do yang’.
É importante, e muito difícil para nós, ocidentais, entender que esses opostos não
pertencem a diferentes categorias, mas são pólos extremos de um único todo, diz
Capra. Nada é apenas yin ou apenas yang. Todos os fenômenos naturais são
manifestações de uma contínua oscilação entre os dois pólos; todas as transições
ocorrem gradualmente e numa progressão ininterrupta. A ordem natural é de
equilíbrio dinâmico entre o yin e o yang. Os termos yin e yang tornaram-se
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recentemente muito populares no Ocidente, mas raramente são usados em nossa
cultura na acepção chinesa, adverte Capra. Quase sempre refletem preconceitos
culturais que distorcem seriamente seu significado original. Na cultura chinesa, o yin
e o yang nunca foram associados a valores morais. O que é bom não é yin ou yang,
mas o equilíbrio dinâmico entre ambos.
Desde os tempos mais remotos da cultura chinesa, o yin está associado ao feminino e
o yang, ao masculino. Essa antiga associação é extremamente difícil de avaliar hoje,
por causa de sua reinterpretação e distorção em subseqüentes eras patriarcais e com
isso, a frequente associação do yin com passividade e do yang com atividade é
particularmente perigosa. Em nossa cultura, as mulheres têm sido tradicionalmente
retratadas como passivas e receptivas, e os homens, como ativos e criativos. Essas
imagens remontam à teoria da sexualidade de Aristóteles, e têm sido usadas ao longo
dos séculos como explicação ‘científica’ para manter as mulheres num papel
subordinado, subserviente, em relação aos homens, diz Capra.
Um dos mais importantes insights da antiga cultura chinesa foi o reconhecimento de
que a atividade - ‘o constante fluxo de transformação e mudança’ -, é um aspecto
essencial do universo. A noção de repouso absoluto, ou inatividade, estava quase
inteiramente ausente da filosofia chinesa. O termo wu-wei é freqüentemente usado
na filosofia taoísta e significa literalmente ‘não-ação’. No Ocidente, o termo é
usualmente interpretado como referência à passividade, mas isso é inteiramente
errado, destaca Capra. O que os chineses entendem por wu-wei não é a abstenção de
atividade, mas a abstenção de uma certa espécie de atividade, a qual não está em
harmonia com o processo cósmico em curso, ou como abstenção de ação contrária à
natureza ou contra a essência das coisas, o que estaria em harmonia com o tao.

PROCURE SABER
Há grandes empresas que violam direitos trabalhistas,
realizam "testes" cruéis em animais e devastam a
natureza. Procure saber que possíveis impactos positivos
sobre o "meio ambiente" podem emergir a partir de
atitudes de "não-ação", como o boicote a produtos
ecológica e socialmente incorretos. Reflita sobre outras
possibilidades.

No que tange às características dos dois pólos arquetípicos, diríamos que o yin pode
ser ainda interpretado como correspondente à atividade receptiva, consolidadora,
cooperativa e o yang à atividade agressiva, expansiva e competitiva. A ação yin tem
consciência do meio ambiente, a ação yang está consciente do eu. Em terminologia
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moderna, poderíamos chamar à primeira ‘eco-ação’ e à segunda, ‘ego-ação’. Essas
duas espécies de atividade estão intimamente relacionadas com dois tipos de
conhecimento, ou dois tipos de consciência, os quais foram reconhecidos, ao longo
dos tempos, como propriedades características da mente humana. São usualmente
denominados de método intuitivo e método racional e têm sido tradicionalmente
associados à religião ou ao misticismo e à ciência, destaca Capra.
O racional e o intuitivo são modos complementares de funcionamento da mente
humana. O pensamento racional é linear, concentrado, analítico. Pertence ao
domínio do intelecto, cuja função é discriminar, medir e classificar. Assim, o
conhecimento racional tende a ser fragmentado. O conhecimento intuitivo, por outro
lado, baseia-se numa experiência direta, não-intelectual, da realidade, em
decorrência de um estado ampliado de percepção consciente. Tende a ser
sintetizador, holístico e não-linear. Daí ser evidente que o conhecimento racional é
suscetível de gerar atividade egocêntrica, ou yang, ao passo que a sabedoria intuitiva
constitui a base da atividade ecológica, ou yin.

REFLITA
Sobre que tipo de funcionamento da mente está
predominantemente operando quando você faz, por
exemplo, uma ultrapassagem de carro, numa estrada.
Será o modo analítico, que mede e discrimina dados, ou
o sinstético, holístico?.

Capra destaca que embora o yin possa ainda ser associado à terra; lua; noite, inverno;
umidade; frescor; interior, e o yang ao céu; sol; dia; verão; secura; calidez; superfície,
para os nossos propósitos serão sumamente úteis as seguintes associações de yin e
yang:
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Se atentarmos para esta lista de opostos, é fácil ver que nossa sociedade tem
favorecido sistematicamente o yang em detrimento do yin - o conhecimento racional
prevalece sobre a sabedoria intuitiva, a ciência sobre a religião, a competição sobre a
cooperação, a exploração de recursos naturais em vez da conservação, e assim por
diante. Essas atitudes e valores estão, entre outras questões, na própria raiz de nossa
atual crise - um desequilíbrio em nossos pensamentos e sentimentos, em nossos
valores e atitudes e em nossas estruturas sociais e políticas, enfatiza Capra. Ele
destaca ainda que a preferência flagrantemente sistemática por valores, atitudes e
padrões de comportamento yang resultou num sistema de instituições acadêmicas,
políticas e econômicas que se apóiam mutuamente, e que acabaram virtualmente
cegas para o perigoso desequilíbrio do sistema de valores que motiva suas atividades.
Nossa cultura orgulha-se de ser científica; nossa época é apontada como a Era
Científica. Ela é dominada pelo pensamento racional: e o conhecimento científico é
freqüentemente considerado a única espécie aceitável de conhecimento. Não se
reconhece geralmente que possa existir um conhecimento (ou consciência) intuitivo,
o qual é tão válido e seguro quanto o outro. Essa atitude, conhecida como
cientificismo, é muito difundida, impregna nosso sistema educacional e todas as
outras instituições sociais e políticas.
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Hoje, está ficando cada vez mais evidente que a excessiva ênfase no método científico
e no pensamento racional, analítico, levou a atitudes profundamente antiecológicas.
Na verdade, a compreensão dos ecossistemas é dificultada pela própria natureza da
mente racional. O pensamento racional é linear, ao passo que a consciência ecológica
decorre de uma intuição de sistemas não-lineares. Os ecossistemas sustentam-se
num equilíbrio dinâmico baseado em ciclos e flutuações, que são processos nãolineares. Os empreendimentos lineares, como o crescimento econômico e tecnológico
indefinido interferirão necessariamente no equilíbrio natural e, mais cedo ou mais
tarde, causarão graves danos. Em nossa civilização, modificamos a tal ponto nosso
meio ambiente durante essa evolução cultural que perdemos o contato com nossa
base biológica e ecológica mais do que qualquer outra cultura e qualquer outra
civilização no passado. Essa separação manifesta-se numa flagrante disparidade
entre o desenvolvimento do poder intelectual, o conhecimento científico e as
qualificações tecnológicas, por um lado, e a sabedoria, a espiritualidade e a ética, por
outro. O conhecimento científico e tecnológico cresceu enormemente mas o
progresso no que tange à espiritualidade e os padrões morais evoluiu nada ou quase
nada. Nosso progresso foi, portanto, uma questão predominantemente racional e
intelectual, e essa evolução unilateral atingiu agora uma situação totalmente
paradoxal: podemos controlar os pousos suaves de espaçonaves em planetas
distantes, mas somos incapazes de controlar a fumaça poluente expelida por nossos
automóveis e nossas fábricas; propomos a instalação de comunidades utópicas em
gigantescas colônias espaciais, mas não podemos administrar nossas cidades, diz
Capra.
A auto-afirmação excessiva manifesta-se como poder, controle e dominação de outros
pela força; e são esses, de fato, os padrões predominantes em nossa sociedade. O
poder político e econômico é exercido por uma classe organizada dominante; as
hierarquias sociais são mantidas de acordo com orientações racistas e sexistas, e a
violação tornou-se uma metáfora central de nossa cultura - violação de mulheres, de
grupos minoritários e da própria terra. Nossa ciência e nossa tecnologia baseiam-se
na crença seiscentista de que uma compreensão da natureza implica sua dominação
pelo homem. Combinada com o modelo mecanicista do universo, que também se
originou no século XVII, e com a excessiva ênfase dada ao pensamento linear, essa
atitude produziu uma tecnologia que é malsã e inumana; uma tecnologia em que o
habitat natural, orgânico, de seres humanos complexos é substituído por um meio
ambiente simplificado, sintético e pré-fabricado.
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REFLITA
Sobre o atual modismo que envolve a beleza e a saúde
do corpo e que se traduz numa proliferação de
academias de ginástica. Não seriam tais locais bons
exemplos de ambientes onde a complexidade natural foi
substituída por um ambiente "simplificado, sintético e
pré-fabricado"? Observe que em tais locais existe
também uma fé muito grande na capacidade de
instrumentos e aparelhos melhorarem sobremaneira a
performance dos movimentos e exercícios para os quais
foram projetados. Mas será que tais aparelhos cumprem
de fato o que prometem? Não seria essa mais uma
expressão do cientificismo que marca a nossa cultura?

Capra (1982, p. 24-41) coloca, entre muitas outras questões extremamente
pertinentes, que essa tecnologia - a nossa tecnologia -, tem por meta o controle, a
produção em massa e a padronização, e está sujeita, a maior parte do tempo, a uma
administração centralizada que busca a ilusão de um crescimento ilimitado.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A crise ambiental como faceta da crise de um paradigma: paradigmas
científicos, paradigmas sociais e a questão ambiental.
2.- O paradigma mecanicista e a questão ambiental: uma visão analítica e
reducionista.
3.- O paradigma sistêmico e a questão ambiental: uma visão holística e
ecológica.
4.- Antropocentrismo, ecocentrismo e meio ambiente.
5.- Ecologia rasa versus ecologia profunda.
6.- O yin e o yang como metáforas para a visão sistêmica: a relação entre
componentes dinâmicos na sociedade e na natureza.
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CIÊNCIA, TÉCNICA E
“ M O N O C U L T U R A” =
PRODUTIVIDADE +
CONSUMISMO

A visão de mundo que se tornou dominante, bem como o modelo de produção a ela
associado, é portanto fortemente marcada pelo antropocentrismo e pela busca de
uma produtividade crescente, de uma eficiência a ser alcançada através da técnica.
Não é demais enfatizar que nessa perspectiva a natureza ainda é vista como uma
grande fábrica, como uma parte produtiva do todo. Santos (1994 p. 17-19) nos fala de
uma natureza abstrata e artificializada, que surge como o resultado de uma
organização do espaço, da sociedade e dos recursos naturais por um modelo técnico
único:
“pela primeira vez na história do homem, nos defrontamos com um único sistema
técnico, presente no leste e no Oeste, no Norte e no Sul, superpondo-se aos sistemas
técnicos precedentes, como um sistema técnico hegemônico, utilizado pelos atores
hegemônicos da economia, da cultura, da política” (Santos, 1994, p. 42-43).
Enfim, a história humana é igualmente a da diminuição do número de sistemas
técnicos, argumenta Santos. Mas bem antes de Milton Santos tecer essas
interessantes considerações, diversos filósofos e cientistas já vinham discutindo a
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enorme influência que a ciência e a técnica vem exercendo sobre o universo cultural
das sociedades ocidentais, como os filósofos da chamada “Escola de Frankfurt”.
Entre eles podemos citar Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse, por
exemplo, já citado neste texto, entre outros.
Outros autores mais recentes têm também contribuído bastante neste debate. Ignacio
Ramonet, por exemplo, partilha dessa mesma tese de um pensamento
unidimensional, ligado a um modelo técnico e científico unidimensional (veja
Marcuse, 1982; Santos, 1994) e menciona a existência de uma
“estéril uniformidade que caracteriza a modernidade e que conduz a um estilo de vida
semelhante que se impõe de um extremo ao outro do planeta, divulgado pela mídia e
prescrito pela intoxicação da cultura de massa: mesmos filmes, mesmas séries de
televisão, mesmas informações, mesmas canções,’slogans’ publicitários, roupas, carros,
arquitetura e apartamentos decorados de maneira idêntica. Na história da
humanidade, nunca práticas características de uma cultura tinham chegado a se
impor, de uma forma tão rápida, como modelos universais, que são também políticos e
econômicos” (RAMONET 1998, p. 47).
Santos (1994 p. 20) enfatiza ainda que
“a técnica é a grande banalidade e o grande enigma, e é como enigma que ela comanda
nossa vida, nos impõe relações, modela nosso entorno, administra nossas relações com o
entorno”.
E a hegemonia desse sistema técnico único é decorrente da hegemonia do paradigma
mecanicista. A tentativa de repensar a relação entre nós e a natureza deve pois partir
de uma reflexão mais profunda, que tenha como base uma acurada investigação de
caráter epistemológico.

REFLITA
Sobre o fato de estarmos passando historicamente por
um período de perdas de diversidade em diversos
sentidos. Você acha que as perdas de biodiversidade
também encontram-se associadas à hegemonia desse
modelo técnico único?

Ao longo das duas últimas décadas grandes mudanças de cunho político, econômico
e cultural, vêm acontecendo em escala planetária. Embora mudanças sempre tenham
ocorrido e é isso que, entre outras coisas, distingue historicamente uma determinada
época de outra, a nossa é sem dúvida uma época de grande aceleração.
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Milton Santos nos ensina que
“acelerações são momentos culminantes na História, como se abrigassem forças
concentradas, explodindo para criarem o novo. Ele enfatiza que vivemos em um
período de aceleração fortemente dominado por signos (após termos vivido o dos
deuses, do corpo e das máquinas), caracterizado por uma explosão do consumo, pelo
crescimento exponencial dos objetos e do arsenal de palavras. A aceleração
contemporânea é o resultado (também) da banalização da invenção, do perecimento
prematuro dos engenhos e de sua sucessão alucinante” (Santos, 1994, p. 29-30).
Isso mostra, entre outras coisas, a presença de uma obsolescência pré-traçada em
todas as esferas e níveis desse projeto de mundo. A obsolescência é uma das
principais facetas do consumismo desenfreado que caracteriza a nossa sociedade e
um dos temas de discussão mais importantes subjacentes à problemática ambiental.
Hanna Arendt tem argumentos que permanecem muito atuais na explicação deste
fenômeno do consumismo e da obsolescência que lhe é subjacente. Ela argumenta
que a produtividade é um ícone da sociedade industrial e que a interminabilidade da
produção só pode ser garantida se os seus produtos perderem o caráter de objetos de
uso (produtos do trabalho) e se tornarem cada vez mais objetos de consumo (isto é,
produtos do labor). Isso acontece quando a taxa de uso for acelerada a tal ponto que
a diferença entre uso e consumo for reduzida até que se torne insignificante; e
quando se nivelam, praticamente, a relativa durabilidade dos objetos de uso e o
rápido surgimento e desaparecimento dos bens de consumo. Existe também um
problema no próprio critério de utilidade, inerente à atividade de fabricação, que é a
relação entre meios e fins: num mundo estritamente utilitário, todos os fins tendem a
ser de curta duração e a transformar-se em meios (em outros contextos) para outros
fins. Ela nos alerta ainda que, nessas condições, a instrumentalidade da fabricação,
limitada e produtiva, se transforma na instrumentalização ilimitada de tudo o que
existe. O resultado é que em nossa necessidade de substituir cada vez mais depressa
as coisas que nos rodeiam, já não é possível usá-las de fato, isto é, respeitar e
preservar sua inerente durabilidade. Temos que consumir, devorar, por assim dizer
nossas casas, nossos móveis, nossos carros, (e nossos computadores, eu adicionaria;
ARENDT, 1983, p. 137-170).
Embora se fale muito em reciclagem hoje, sob a alegação de que ela amenizaria as
conseqüências desse consumismo e desaceleraria o processo entrópico que lhe é
inerente, a concepção de reciclagem dominante não escapa da perspectiva
instrumental subjacente a todos os processos que movem a sociedade industrial. De
fato pela “pedagogia dos 3Rs” a primeira coisa que devemos fazer é Reduzir o
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consumo, de forma geral; a segunda seria Reutilizar ao máximo; e somente então
Reciclar o que não foi possível reduzir ou reutilizar. É por isso que a reciclagem, por
si só, não basta. Para não ser apenas um paliativo, ela teria que ser acompanhada por
uma desaceleração na cadeia produção-consumo. Entretanto a maior parte dos
projetos e campanhas que se propõem a tratar do lixo, por exemplo, enfatizam tão
somente o aspecto instrumental da questão, ou seja, a necessidade de reciclar - e toda
a operacionalidade que lhe é inerente (técnicas, processos, etc.) -, mas não tocam no
cerne da questão que é a desaceleração da cadeia produção-consumo. Além disso,
por estar imersa numa racionalidade instrumental, a própria reciclagem se torna
mais um elo do processo produtivo e entra naquele mesmo ciclo, onde um meio é
simultaneamente um fim. Mas mesmo desconsiderando a discussão da
instrumentalidade que caracteriza o processo de reciclagem como um fim em si
mesmo, existem limites para essa produtividade e esse consumismo desenfreados. E
esses limites estão relacionados - sem mencionar questões sociais e políticas - à
disponibilidade de energia, à geração de resíduos e à poluição.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A tecnociência dominante e sua relação com a destruição das diversidades
genéticas e culturais.
2.- A produtividade como ícone da sociedade industrial: competitividade e
exploração da natureza.

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

35

C I Ê N C I A , T É C N I C A E “ M O N O C U L T U R A” = P R O D U T I V I D A D E + C O N S U M I S M O

36

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

RESUMO

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

37

C I Ê N C I A , T É C N I C A E “ M O N O C U L T U R A” = P R O D U T I V I D A D E + C O N S U M I S M O

38

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

ECONOMIA E ECOLOGIA: ENERGIA, RECURSOS NATURAIS E ECOSSISTEMAS

4

ECONOMIA E
ECOLOGIA: ENERGIA,
RECURSOS NATURAIS E
EC O S S I S TE M AS

Segundo BRETAS (1986) os processos econômicos modernos têm esgotado
continuamente as alternativas em termos de fonte de energia e outros recursos, mais
rapidamente que novas alternativas são desenvolvidas ou se tornam politicamente
viáveis. Os sistemas econômicos e sociais e os ecossistemas não são entidades
separadas, mas diferentes categorias que se condicionam reciprocamente. Dos
elementos distintos que conformam a estrutura de um ecossistema, seria importante
destacar, dentro da relação ecologia-economia, a energia, bem como a exploração dos
recursos naturais.
Para falar de energia, diz Bretas, será necessário recorrer à termodinâmica, sobretudo
à segunda ‘lei’ (aspas minhas), uma vez que ela traduz em grande medida o que a
ciência pode esperar em termos de eficiência energética. O segundo princípio da
termodinâmica, ou lei da entropia, diz respeito à utilização da energia. Entende-se
por entropia, a grandeza que permite avaliar a degradação da energia de um dado
sistema. O processo produtivo utiliza energia em várias formas de baixa entropia
(concentrada, organizada) para gerar trabalho e calor. Pode-se dizer então que a lei
da entropia afirma estar a energia e seu potencial de trabalho em contínuo processo
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de degradação de baixa para alta entropia. A tendência de qualquer sistema
termodinâmico é portanto deslocar-se em direção a entropia máxima. Mas desde que
alguma energia sempre escapa no processo produtivo, não sendo convertida em
trabalho e não podendo ser recuperada, nova energia tem que entrar no lugar da que
escapou e degradou-se, completa ele.
Bretas argumenta que da mesma forma que a energia, pode-se dizer que os recursos
naturais não renováveis, que entram no processo econômico, inevitavelmente se
tornam rejeitos de alta entropia, vulgarmente chamados de poluição. Portanto, tentar
acabar com a poluição e ao mesmo tempo manter a atual taxa de uso de recursos
naturais não renováveis, não pode ser um intento bem sucedido.
De fato, o ritmo acelerado que move nossos processos produtivos e essa ênfase
fanática na produtividade máxima como uma coisa boa em si, tem feito com que
mesmo os recursos naturais ditos renováveis se tornem rejeitos de alta entropia
como argumenta Bretas (1986). Na verdade, a divisão didática renovável e não
renovável não mostra a grande interdependência entre os chamados recursos
naturais em sua totalidade.
Didaticamente divide-se os recursos naturais em renováveis e não renováveis, mas de
fato, todos os recursos naturais são renováveis: são parte de ciclos naturais
(geológicos, sedimentares, hidrológicos, oceânicos, atmosféricos e biológicos). Como
os ciclos naturais têm durações variadas, somente recursos baseados em ciclos de
curta duração podem se auto renovar dentro de um espaço de tempo compatível com
o uso por parte dos seres humanos. Alguns recursos como combustíveis fósseis e
metais, formam-se tão lentamente que, do ponto de vista humano, os limites de
suprimento são considerados como fixos. Daí vem a divisão entre renováveis e não
renováveis. Essa divisão didática simplista não mostra contudo a complexa troca
entre os componentes renováveis e não renováveis, e que também existem limites
para a quantidade de recursos renováveis que podem ser produzidos. Os recursos
renováveis podem ser modificados, esgotados, conservados ou aumentados pelas
ações humanas. Desde que a Terra é um sistema fechado, exceto pela entrada de
radiação solar e cósmica, o aumento de recursos renováveis se faz a custa de gastos de
outros recursos essenciais e não renováveis. Culturas agrícolas, por exemplo, são
recursos renováveis a curto prazo, mas são mantidas às custas de recursos não
renováveis como o solo, e às vezes aumentadas às custas de outros recursos não
renováveis como fertilizantes sintéticos e energia fóssil. Culturas agrícolas também
podem afetar outros recursos em princípio renováveis, como a água, fazendo com
que, dependendo de seu uso (taxa de uso, exposição a biocidas, etc.) tais recursos
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tenham sua capacidade de renovação comprometida. Também o processo de
exploração de recursos não renováveis interfere com ciclos de recursos renováveis a
curto prazo, como água e ar, dos quais dependem todos os recursos biológicos.

PROCURE SABER
A água é, em princípio, um recurso renovável. Mas
dependendo da relação entre taxa de uso e taxa de
renovação esse recurso pode-se tornar "não renovável".
Procure saber que quantidade ou percentuais de água
do seu município são destinados à indústria e à
agricultura, que quantidade (e qualidade) de rejeitos
geram tais processos produtivos e quais são seus
propósitos econômicos e conseqüências sociais.

Bretas (1986) também destaca essa relação entre taxa de exaustão e taxa de renovação
dos recursos naturais em geral. Ou seja, os recursos naturais renováveis também
sofrem as conseqüências da segunda lei da termodinâmica, se transformando de
baixa em alta entropia, utilizando a energia solar e outros processos naturais para
serem retransformados em baixa entropia. Mas isso não quer dizer que as espécies
animais e vegetais e os recursos renováveis não possam extinguir-se. Sua
possibilidade de renovação contínua e permanente depende pois da relação entre taxa
de crescimento da exaustão em comparação com a taxa de renovação, comenta ele.
O problema hoje é que a globalização da economia acirrou ainda mais essa tendência
de crescimento exponencial no uso de recursos naturais. E como sabemos, enquanto
os recursos são utilizados a taxas exponenciais no processo produtivo, a geração de
resíduos e poluição tende a se acumular às mesmas taxas.
Bretas (1986) argumenta que pode-se concluir que qualquer sistema econômico que
se baseie no uso de recursos não renováveis entrará inevitavelmente em crise: uma
vez transformados em alta entropia, recursos naturais não renováveis levam um
tempo geologicamente muito longo para serem retransformados em baixa entropia. A
oferta ecológica de recursos naturais renováveis pode ser menos limitada desde que o
modelo econômico aproveite essa oferta em uma proporção que possibilite a
manutenção do seu potencial produtivo a longo prazo. Para tanto é preciso uma
planificação que considere as restrições e possibilidades dos ciclos naturais, incluindo
as relações existentes entre recursos renováveis e não renováveis.
Bretas destaca que durante um período de mais de duzentos anos, a maior parte dos
avanços tecnológicos implantaram-se com o uso crescente de recursos não
renováveis. O uso de qualquer outro tipo de recurso natural com a tecnologia vigente
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dará resultados inferiores em termos de eficiência e de lucro porque essa é a lógica
dos modelos atuais. As novas tecnologias são escolhidas com base na minimização de
custos monetários que afetam diretamente os lucros e aceitam os custos ecológicos e
sociais que, além dos problemas que causam imediatamente, serão pagos inclusive
pelas gerações futuras, completa ele.
Tais custos sociais e ecológicos se constituem no que se convencionou chamar em
Economia de externalidades. Na verdade as externalidades podem ser positivas ou
negativas, mas são de fato as negativas que podem gerar as discussões mais
acaloradas. Segundo PINDYCK & RUBINFELD (2002, p. 597)
“uma externalidade ocorre quando alguma atividade de produção ou de consumo
possui um efeito direto sobre outras atividades de consumo ou de produção, que não se
reflete diretamente nos preços de mercado. O termo ‘externalidade’ é empregado
porque os efeitos mencionados (tanto de custos como de benefícios) são externos ao
mercado”.
REFLITA
Sobre o uso da palavra "externalidade" em Economia.
Argumenta-se que o termo é empregado porque os
efeitos mencionados são externos ao mercado. Mas essa
palavra - que evoca entre outras questões um sentido de
"não-pertencimento" -, parece nos transportar para um
universo de valores muito mais abrangente. Não seria
tal palavra uma expressão emblemática da visão de
mundo mecanicista e analítica que predomina na
Economia (bem como nas demais ciências)?

Martinez ALIER (1994, p. 56-57) destaca que a economia ambiental neoclássica
parte do pressuposto que todas as externalidades - por exemplo, a poluição hídrica
decorrente da suinocultura -, podem receber uma valoração monetária convincente.
Mas ele e outros economistas ecológicos (como Herman Daly e Georgescu Roegen considerado o pai da economia ecológica) duvidam que seja possível avaliar
monetariamente de forma convincente os efeitos irreversíveis e incertos de nossas
ações de hoje sobre as gerações futuras. Os economistas ecológicos defendem a
incomensurabilidade dos elementos da economia, mas aceitam, num plano prático,
medidas que sirvam como instrumentos que levem a reduzir os impactos negativos
da economia sobre a ecologia (por exemplo, impostos sobre o uso de energias não
renováveis).
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Os pressupostos da economia ecológica são portanto os únicos que podem dar conta
das questões ambientais, exatamente por serem os únicos que questionam a
racionalidade econômica em sua base. Isso é fundamental numa cultura cientificista,
de base tecnológica como a nossa.
De fato, Bretas (1986) afirma que a definição de avanço tecnológico é parcial e
enganosa por diversos motivos. Há questões de cunho ideológico e de poder
subjacentes ao universo tecnológico que demonstram claramente isso. Os países ricos
se dizem mais avançados tecnologicamente por serem seus trabalhadores
relativamente mais produtivos. Na época em que escreveu o texto aqui citado, Bretas
mencionou que, por exemplo, os EUA produzem três vezes mais a quantidade de
produtos agrícolas do que a Índia, mas essa produção exige dez vezes mais insumos
energéticos.
O que nos interessa aqui é que mesmo que tais proporções tenham se alterado em
algum grau, a lógica da argumentação continua a mesma. Alguns números podem
ter mudado, mas a racionalidade dominante - no caso, a não inclusão das
externalidades inerentes a tais processos -, continua a mesma. Há portanto uma total
desconsideração acerca dos graves e crescentes impactos ecológicos, entre os quais:
desmatamentos, desertificação de extensos territórios, destruição do solo fértil,
difusão de agrotóxicos, contaminação de aqüíferos, desperdício de água (captada
freqüentemente com grande impacto ambiental), perdas de biodiversidade, etc.,
além, é claro, da própria questão do ab(uso) de energia. Ainda cabe a pergunta:
produzir para quê e para quem? Essa discussão será retomada no item a seguir.
Bretas (1986) argumenta também que pesquisas e decisões que dizem respeito ao
desenvolvimento econômico freqüentemente levam a inovações tecnológicas que são
apropriadas para larga escala, possuem altos custos, são de difícil manejo e
dependem de insumos externos, beneficiando a minoria da população. Ao contrário,
invocações para pequena escala, baratas e de fácil manejo podem ser usadas com
recursos locais renováveis e são mais propensas a beneficiar os pobres, que são a
maioria da população mundial.
Ele destaca ainda que o conceito de avanço tecnológico não deve se fundamentar tão
somente em diminuição do tempo de processamento dos insumos ou no aumento das
economias de escala. A verdadeira tecnologia avançada tem duas características
básicas: ela necessariamente reduziria o uso de recursos não renováveis nos processos
de produção e produziria itens cujo valor de uso manter-se-ia por longos períodos e
uma vez inúteis, retornariam ao meio como parte dos processos naturais. Nossa
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sociedade, a exemplo de tantas outras, por necessidade de sobrevivência do modelo
econômico que nos é imposto, tem que colocar a todo instante produtos
completamente novos no mercado, como vimos com Arendt. Para que maiores taxas
de produção e vendas sejam alcançadas, diminui-se a durabilidade dos produtos
(obsolescência planejada) e são criadas mercadorias cada vez mais supérfluas.
Através da ideologia consumista somos levados a substituir velhas mercadorias ainda
úteis, por novas, acelerando com isso o processo entrópico. As classes mais abastadas
buscam nada mais do que a satisfação de desejos superficiais, enquanto que a
maioria da população sofre de falta de atendimento às suas necessidades básicas.
O que é realmente necessário produzir para que se possa viver bem, sem
desperdícios, mantendo o equilíbrio dos ciclos naturais e uma boa qualidade de vida
para a maioria da população? Essa é a resposta que o movimento ecológico deve
buscar, conclui Bretas.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- Os processos produtivos da sociedade industrial e o esgotamento de
recursos naturais renováveis e não-renováveis.
2.- Termodinâmica e disponibilidade de recursos naturais.
3.- Processo produtivos e externalidades negativas (como a poluição).
4.- Economia clássica, economia ambiental e economia ecológica: diferenças
paradigmáticas.
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5

MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE:
DESENVOLVIMENTO
S U S T EN T Á V E L O U
S O CI EDADES
S U S T EN T Á V E I S ?

Segundo Capra (1996, p. 23-24), quanto mais estudamos os principais problemas de
nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos
isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são
interdependentes. Em última análise, esses problemas precisam ser vistos,
exatamente, como diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande medida,
uma crise de percepção. Ela deriva do fato de que a maioria de nós, e em especial
nossas grandes instituições sociais, concordam com os conceitos de uma visão de
mundo obsoleta, uma percepção da realidade inadequada para lidarmos com nosso
mundo superpovoado e globalmente interligado.
Há soluções para os principais problemas de nosso tempo, algumas delas até mesmo
simples. Mas requerem uma mudança radical em nossas percepções, no nosso
pensamento e nos nossos valores. E, de fato, estamos agora no princípio dessa
mudança fundamental de visão do mundo na ciência e na sociedade, uma mudança
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de paradigma tão radical como o foi a revolução copernicana. Porém, essa
compreensão ainda não despontou entre a maioria dos nossos líderes políticos.
O reconhecimento de que é necessária uma profunda mudança de percepção e de
pensamento para garantir a nossa sobrevivência ainda não atingiu a maioria dos
lideres das nossas corporações, nem os administradores e os professores das nossas
grandes universidades, argumenta Capra.
Nossos líderes não só deixam de reconhecer como diferentes problemas estão interrelacionados; eles também se recusam a reconhecer como as suas assim chamadas
soluções afetam as gerações futuras. A partir do ponto de vista sistêmico, as únicas
soluções viáveis são as soluções ‘sustentáveis’. O conceito de sustentabilidade
adquiriu importância-chave no movimento ecológico e é realmente fundamental.
Lester Brown, do Worldwatch lnstitute, deu uma definição simples, clara e bela:
‘uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as
perspectivas das gerações futuras’ (Capra, 1996, p. 23-24).
Entretanto, estamos apenas começando a trilhar muito timidamente o caminho que
leva à sustentabilidade e, para complicar ainda mais, a questão ambiental está repleta
de ambigüidades e contradições. ALPHANDÉRY, BITOUN & DUPONT (1992, p.
07-12) nos mostram, em “O equívoco ecológico”, diversos exemplos e situações
conflitantes, no âmbito da questão ambiental ou ecológica, como dizem eles, e
argumentam que
“no início de 1989, mais de nove entre dez franceses qualificavam a defesa do meio
ambiente de objetivo prioritário. Políticos, empresários e aqueles que tomam decisões
de todos os tipos colocaram-se, assim, a par de um problema que é agora objeto de um
consenso tão espetacular quanto ambíguo” (Alphandéry, Bitoun & Dupont, 1992 p.
18).
A ambigüidade, em si, não é o problema uma vez que ela faz parte da própria
essência do pensamento. Relevantes, sim, são as conseqüências éticas que emergem
a partir dessa pluralidade conceitual, pois dependendo da leitura que se faça da
expressão “desenvolvimento sustentável” pode haver, paradoxalmente uma maior
devastação dos recursos naturais e um acirramento ainda mais profundo das
desigualdades sociais. Isso poderá acontecer, caso haja um favorecimento da
dimensão unicamente instrumental da questão ambiental no entendimento do que
seja “desenvolvimento sustentável” (veja Brügger, 1994, p. 66).
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A preocupação de Alphandéry, Bitoun e Dupont de fato procede. Dos anos 70 para
cá, muitos segmentos sociais vêm se apresentando como parceiros na tarefa de - pelo
viés do ambientalismo - construir um mundo melhor e reverter a deterioração da
qualidade de vida. Mas quando e por que todos se tornam “a favor” da questão
ambiental? Quando se esgota a possibilidade de ser abertamente contra. Esse
aparente aumento da adesão à causa ambiental tem cobrado um alto preço: o
esvaziamento político e ético de diversos conceitos que floresceram na década de
1970. E um exemplo dramático é exatamente o do termo desenvolvimento
sustentável, que por ser um conceito polissêmico (que pode ter diferentes
significados e interpretações), controvertido, tem servido aos mais contraditórios
propósitos, inclusive os espúrios. Apesar de ter sido fruto de uma ampla revisão de
conceitos desenvolvimentistas que alcançou o seu auge nos anos 70, o termo
desenvolvimento sustentável adquiriu um maior peso sobretudo na década seguinte,
a partir do momento em que foi adotado em documentos importantes como o
Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum, de 1987 (cf. DIEGUES, 1992, p.
25-26; HERCULANO, 1992, p. 13; veja também LEIS, 1999, p.146-167).
Mas afinal, o que significa desenvolvimento ou, o que é mais importante, o que ele
tem significado nos últimos dois ou três séculos no mundo industrial? Para melhor
apreender o significado dessa expressão sintética, dessa verdadeira panacéia
contemporânea, é imprescindível um questionamento acerca do que queremos não
só da ciência e da tecnologia, conhecendo os paradigmas que lhes são subjacentes e
seus propósitos sociais, políticos, éticos, etc., mas também de outros temas
inextricavelmente ligados à problemática ambiental.
Para começar, a própria palavra desenvolvimento já é problemática, pois muitas das
intervenções antrópicas que têm exaurido os recursos naturais e degradado as
condições de vida têm sido feitas em nome do progresso e do “desenvolvimento”.
Progresso e desenvolvimento, entretanto, não têm estado sempre associados à
qualidade de vida para a maioria da população. De fato, muitas vezes é exatamente o
contrário que ocorre. A verdade é que na esmagadora maioria dos casos progresso,
ou desenvolvimento são apenas eufemismos para designar crescimento desordenado,
traduzido em modernização da pobreza. Enfim, a palavra desenvolvimento consta
em diversos dicionários, como sinônimo de progresso, cujo emprego tem sido
igualmente polêmico já que subjaz a ambas as palavras, em princípio um contexto
positivo, no sentido de favorável. Mas, se a idéia de desenvolvimento é, em princípio
favorável como explicar as freqüentes aparições dessa palavra com conotações
desfavoráveis? Exemplos notórios são: “modelos de desenvolvimento predatórios”,
“desenvolvimento desordenado”, etc. (Brügger, 1994, p.66; 69).
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Na verdade, no que tange sobretudo ao universo econômico, a palavra
desenvolvimento aparece no lugar do que deveria ser a palavra crescimento.
Crescimento, ao contrário de desenvolvimento, não se insere predominantemente
num contexto favorável, pois significa sobretudo aumento. Entretanto, embora
crescimento e desenvolvimento não sejam sinônimos, é assim que a racionalidade
dominante - baseada no crescimento ilimitado - os trata: como sinônimos.
O economista ecológico Herman DALY (1991, p.152-154) ensina-nos que “crescer
significa aumentar de tamanho por acréscimo ou assimilação de material.
Crescimento, portanto, significa aumento quantitativo na escala das dimensões
físicas da economia. Desenvolver implica em uma melhoria qualitativa na estrutura,
design e composição dos estoques físicos de riqueza e bens, o que resulta de um maior
conhecimento tanto da técnica quanto do seu propósito. Uma economia crescente
está se tornando maior; uma economia em desenvolvimento está se tornando
melhor”.
Daly critica o crescimento econômico como a única cura aceitável para a pobreza e
com isso fica claro que a política de “fazer o bolo crescer para dividi-lo em mais
partes”, bem como o “livre” comércio, são caminhos equivocados que de resto, têm
demonstrado historicamente seus fracassos. Daly destaca ainda que esse tipo de visão
é dominante mesmo nos bons economistas e que a mídia certamente não transcende
esse tipo de perspectiva (veja também Brügger, 2002; Brügger, ABREU & CLIMACO,
2003, p.166-167).
A produtividade como ícone, como comentado antes, anda de mãos dadas com o
crescimento ilimitado e Daly (p.150-151) comenta que “tal crescimento requer
espaços ‘vazios’ para se expandir. Mas o mundo não é vazio, diz ele. Essa é uma
grande mentira. O mundo está cheio de pessoas e outras coisas. Muitas espécies são
levadas à extinção porque seus habitats ‘vazios’ são tomados; povos indígenas são
removidos para outros locais por causa de estradas ou barragens em suas selvas
‘vazias’. Portanto crescimento econômico e desenvolvimento econômico são
conceitos bem distintos.
A palavra desenvolvimento guarda portanto muitas tensões. É interessante notar que
uma parte de tais tensões pode ser encontrada na etimologia da palavra que guarda o
sentido de ‘tirar do envelope’ (SCHEIBE & BUSS, 1992). Embora esse ‘tirar do
envelope’ encerrasse muitos desdobramentos em potencial, a sociedade industrial,
fiel à sua racionalidade tecnicista, fez com que o desenvolvimento se reduzisse
historicamente a um (des)envolvimento, isto é, a um rompimento dos laços que
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uniam as sociedades/culturas tradicionais à natureza. Essa ruptura, que tem se
manifestado tanto do plano cultural, quanto ecológico, social, estético, político, etc.
tem se traduzido numa “pasteurização” das diversidades genéticas e culturais do
planeta, na monocultura mencionada antes. (Des)envolver, neste sentido, encontra
portanto uma convergência filosófica surpreendente com as idéias de Herbert
Marcuse, Milton Santos e Ignacio Ramonet, entre outros, de que prevalece no
mundo globalizado de hoje um pensamento unidimensional que resulta sobretudo
da organização do espaço, da sociedade e dos recursos naturais por um modelo
técnico único (veja também Brügger, 1994; 1999).
Nesse caminho em direção a uma monocultura tecnológica, nossa ruptura com o
entorno se aprofunda cada vez mais. A seguinte passagem sintetiza muito do que foi
argumentado até agora:
“no começo dos tempos históricos, cada grupo humano construía seu espaço de vida
com as técnicas que inventava para tirar do seu pedaço de natureza os elementos
indispensáveis à sua própria sobrevivência. A cada constelação de recursos correspondia
um modelo particular. Pouco a pouco esse esquema se foi desfazendo: as necessidades
de comércio entre coletividades introduziam nexos novos e também desejos e
necessidades e a organização da sociedade e do espaço tinha de se fazer segundo
parâmetros estranhos às necessidades íntimas ao grupo. Essa evolução culmina, na fase
atual, onde a economia se tornou mundializada, e todas as sociedades terminaram por
adotar, de forma mais ou menos total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo
técnico único que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais e humanos”
(Santos, 1994, p. 18).
No mundo globalizado de hoje o desenvolvimento tecnológico tornou-se portanto o
desenvolvimento em si mesmo - ou o desenvolvimento tout court - isto é, o único
parâmetro para “medir” ou expressar o grau de desenvolvimento de um povo ou
nação -, e esse padrão usado para distinguir os desenvolvidos dos subdesenvolvidos,
o Primeiro do Terceiro mundos, o Norte do Sul e mais recentemente, identificar os
NIC (newly industrialized countries). A História também nos conta que essa idéia
hegemônica de desenvolvimento é narcisista pois, tudo o que não é a sua própria
imagem ou seu reflexo, é primitivo, selvagem ou atrasado. Como nos ensina
Gonçalves (1988, p.17-18) a nossa sociedade transforma, através do evolucionismo
linear, diferenças em hierarquia e com isso, etnocídio e ecocídio caminham juntos.
O significado da palavra sustentabilidade pode ser ainda mais polissêmico e
controvertido. Portanto é preciso repensar os pressupostos filosóficos sobre os quais
se fundamentam diferentes concepções de sustentabilidade. Em princípio, a palavra
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sustentar significa”segurar por baixo, suportar, manter, amparar, impedir que alguma
coisa caia, conservar a mesma posição, alimentar física ou moralmente, etc.”
(Brügger 1994, p.72). No termo desenvolvimento sustentável a sustentabilidade
abrange pelo menos três dimensões: social, econômica e ambiental, esta última
entendida aqui no sentido naturalista. Na dimensão ambiental da sustentabilidade, a
taxa de utilização dos recursos renováveis não pode exceder à sua capacidade de
renovação e no que tange os recursos não renováveis, é preciso que seu ritmo de
consumo seja compatível com a busca de substitutos, pois sua taxa de renovação é
praticamente nula, como vimos. A quantidade de resíduos emitidos não pode
tampouco ser maior que a capacidade dos ecossistemas de regenerar-se. A reciclagem
pode desempenhar um papel importante nesse contexto, mas desde que se respeite a
hierarquia dos 3Rs, antes mencionados, pois do contrário, pode haver um consumo
ainda maior, e o que é pior, uma legitimação do consumo de produtos supérfluos.

REFLITA
Sobre a real necessidade de alguns produtos que você
tem em sua casa. Pense nos eletrodomésticos, por
exemplo. Quais deles são de fato essenciais e quais
deles são praticamente supérfluos? Pense na
durabilidade, segurança, consumo energético e valor
monetário, por exemplo, de cada um desses itens para
estabelecer de uma forma mais clara a relação custobenefício.

A vertente social da sustentabilidade refere-se basicamente à qualidade de vida
humana. Qualidade de vida, porém, é muitas vezes um conceito relacionado com o
conforto gerado pela tecnologia, sendo o famoso american way of life um marco em
termos de meta a ser alcançada. Esse padrão de civilidade - e portanto de
desenvolvimento -, que faz dos habitats urbano-industriais, ‘regados’ a alta
tecnologia (ou hi-tech) uma espécie de ápice evolutivo a ser perseguido a qualquer
preço, traz em seu seio exatamente uma visão de mundo e um modelo de
desenvolvimento (enfim o “mundo vivido” ou Lebenswelt de Marcuse) que foi
exatamente o grande detonador do que chamamos crise ambiental (Brügger, 1994, p.
68-70). Mas a sustentabilidade social deve incluir uma miríade de outros aspectos
entre os quais empregos sustentáveis, como veremos em seguida.
A dimensão econômica da sustentabilidade está relacionada teoricamente à
possibilidade de existência de um modelo de crescimento econômico capaz de se
manter no mesmo ritmo em que se sustentam os ciclos da natureza. Mas isso, como
nos ensina Daly, é teórica e praticamente impossível, a menos que se imprima um
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outro significado à palavra desenvolvimento, enfim que ela não seja sinônimo de
crescimento.
Uma questão crucial dentro desse imbroglio teórico-metodológico é transcender
questões meramente técnicas, do tipo é possível fazer? e mesmo, como fazer e nos
perguntarmos por que fazer, ou seja, vamos produzir o quê e para quem? Vamos
sustentar o quê (que recursos? naturais, humanos ou ambos?) e para quem (para
uma pequena elite ou para a maioria da população)? Entretanto, como tais questões
cruciais não podem receber um atributo numérico ou quantitativo de forma direta,
acabam por ficar à margem dos processos decisórios. Transcender essa quantificação
dos processos naturais e sociais, enfim essa visão instrumental que caracteriza nossa
cultura, é a única forma de tornar genuinamente sustentáveis os processos produtivos
que transformam tudo em meios, como destaca Hanna Arendt.
A noção de sustentabilidade, entretanto, até o presente momento, não transcendeu
essa mesma racionalidade instrumental e tem sido interpretada sobretudo em termos
de capacidade de suporte, ótimos de poluição etc., os quais, embora possam em
alguns casos ter a sua utilidade, nos fornecem apenas um aspecto do problema, ou
seja, trata-se de uma visão reducionista. O pior, é que esses critérios meramente
técnicos - e portanto supostamente neutros -, não costumam primar por uma ética
comprometida com a maioria da população e fazem com que a redistribuição de lixo
tóxico e outros poluentes, por exemplo, se tornem cientificamente explicáveis. O
argumento é que a biosfera é uma unidade e que a Terra é um grande ecossistema.
Assim, se determinado ponto desse grande ecossistema suporta mais poluição,
independentemente de outras variáveis, a entrada dessa fonte de poluição ou
substância tóxica, é justificável (sic) (veja por exemplo Brügger, 1994, p.74; Brügger,
1999, p.75).
A expressão desenvolvimento sustentável abrange enfim, pelo menos dois
significados bem gerais: um inclui sua dimensão política e ética e o outro diz respeito
unicamente ao gerenciamento sustentável dos recursos naturais, ou seja, inclui
unicamente seu aspecto instrumental.
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REFLITA
Sobre os paralelos existentes entre ecologia rasa e
ecologia profunda e as diversas abordagens e
significados da palavra sustentável, no termo
desenvolvimento sustentável.

5.1

OS CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE

Segundo LAYRARGUES (2000) embora o movimento ambientalista seja composto
por variados segmentos sociais (o ecologista propriamente dito, o acadêmico, o
político, o governamental, o empresarial e outros), acredita-se que seja ele seja
homogêneo pois seu objetivo maior, comum a todos os integrantes, seria a
ecologização da sociedade. O elemento agregador desse movimento seria
basicamente a busca de alternativas sustentáveis ao chamado desenvolvimento
convencional. Entretanto sob esse ponto de vista, fica claro que pouco se discute se o
setor empresarial, cujas características essenciais contradizem os princípios
ecológicos, estaria de fato abrindo mão de seus interesses próprios para unir suas
forças ao ambientalismo na elaboração de um projeto ecológico autêntico. Como
conjugar a visão imediatista do lucro com o longo prazo necessário a processos
ecológicos? Como harmonizar a competição do livre-mercado e a manutenção da
diversidade ecológica e cultural? Como prover a liberdade da propriedade privada
quando o seu uso abusivo acarreta riscos ambientais? questiona Layrargues.
Layrargues (2000) defende que a inserção do setor produtivo no ambientalismo não
significa uma transição ideológica, ou seja, uma reestruturação dos valores em que se
baseia o modus operandi da produção/consumo -, e sim uma mera apropriação
ideológica para fins de manipulação da opinião pública, com a intenção única de
manter a ordem social, mudando superficialmente para não transformar
profundamente. Para tanto, ele argumenta que quando instalou-se no território
brasileiro, sobretudo entre 1967 e 1982, um significativo parque industrial, mas logo
de início obsoleto e poluente, essa industrialização caracterizou-se pela visão de que
o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental seriam incompatíveis. O
controle da poluição foi associado a custos econômicos adicionais no processo
produtivo, o que representaria forte risco empresarial, capaz de comprometer a
competitividade no mercado. Surgiu então a primeira concepção empresarial a
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respeito de meio ambiente na qual o ecologismo foi entendido como uma idéia
‘subversiva’ e os ecologistas como inimigos do desenvolvimento.
Tal situação perdurou até meados dos anos 80, época em que as mudanças no
contexto econômico internacional (no sentido da transnacionalização dos mercados,
acirrando a competitividade), somadas à criação e disseminação das chamadas
tecnologias limpas, inverteram a concepção da relação entre meio ambiente e
desenvolvimento. A partir de então, o controle ambiental adquiriu um sentido
positivo para a empresa pois tornou-se possível associá-lo a oportunidades de
negócio, uma vez que o uso da tecnologia limpa converteu-se em fator privilegiado
de competitividade no setor. Nesse novo contexto, onde proteção ambiental começou
a significar vantagem competitiva, o discurso do setor empresarial começa a
assemelhar-se aos objetivos da comunidade ambientalista brasileira. Para obter
credibilidade diante da opinião pública, o setor empresarial passa a mostrar uma
imagem simpática, como se estivesse sensibilizado pela consciência ecológica.
Inserido na conjuntura neoliberal, o novo discurso reforça a tese de que o livremercado é o melhor instrumento para lidar com a desordem global da biosfera,
aprofunda a lógica da competição como a fiel mediação das relações sociais e
econômicas e, ainda, procura retirar do Estado qualquer compromisso com a gestão e
controle ambiental que impeça o livre desempenho do mercado, argumenta
Layaragues.
Layaragues (2000) destaca ainda que, em paralelo, o empresariado promove ações
educativas, divulgando os problemas relacionados à questão ambiental global, e com
isso passa a reforçar o efeito da síndrome da ‘catástrofe ecológica’. Cria-se assim um
pânico sobre riscos ambientais o qual originou, nas camadas sociais com acesso ao
mercado de consumo, um desejo de busca de soluções tais como deixar de consumir
produtos considerados nocivos ao ambiente. O círculo se fecha quando o setor
empresarial oferece sua alternativa: o mercado verde, com produtos oriundos de
tecnologias limpas. Cada indivíduo pode agora, segundo a visão do ambientalismo
empresarial, contribuir para o controle ambiental sem abalar seus valores, bastando
alterar seus hábitos. Finalmente nos anos 90 o setor empresarial ‘verde’ retirou da
pauta de discussão da proposta ecologista justamente a crítica ao modelo clássico de
desenvolvimento da civilização industrial, substituindo-a pela valorização do mito
tecnológico. Na verdade, trata-se apenas de uma nova expressão do modelo
convencional de desenvolvimento, agora revestido pelo critério da sustentabilidade,
presumindo-se haver uma saída tecnológica à crise ambiental (Layrargues, 2000).
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Os argumentos de Layrargues desvelam o exemplo mais dramático de como o termo
desenvolvimento sustentável, devido à sua natureza polissêmica, pode servir a
propósitos espúrios. De fato, segundo Leis (1999, p.152-153)
“as tensões e ambigüidades do conceito de desenvolvimento sustentável, derivadas de
seu posicionamento ético, são multiplicadas pelas diversas atribuições dadas ao papel
do Estado, da sociedade Civil e do mercado”.
E o mercado, através do ambientalismo empresarial, é uma instância privilegiada
para multiplicar tais tensões.
Portanto, por tudo o que vimos até aqui, não é o consumo verde, na forma idealizada
pelas grandes empresas, que vai salvar o Planeta. Esse modelo promove exclusão
social através das inovações técnicas que lhes asseguram maior competitividade num
processo agressivo não só para com a natureza (vista como uma grande fábrica), mas
também com a sociedade. O que pode reverter esse processo avassalador é a redução
do consumo, baseado em valores de frugalidade, e um consumo que privilegie a
manutenção de atividades locais e autônomas.
O empresariado que se autodenomina “verde” tenta reforçar um discurso
preocupado com a produção “desde o berço ao túmulo”. Porém, se isso for seguido à
risca, dentro de um paradigma verdadeiramente ecológico, teríamos de contemplar,
além de questões já mais ou menos assimiladas por esse discurso, como conteúdo
energético, descartabilidade, geração de rejeitos em cada fase da produção,
durabilidade, etc., fatores associados aos universos éticos e políticos. Teríamos de
considerar o grau de acessibilidade por parte da população à determinado bem ou
produto, perdas impostas ao patrimônio comum (como a biodiversidade), além de
uma apreciação dos tipos de emprego gerados, a autonomia deles resultantes não só
para pessoas, mas para nações, o impacto de diferentes processos produtivos sobre
atividades tradicionais, etc.
Uma questão crucial, nesse caso, seria rever os subsídios que grandes empresas
recebem dos governos locais no Terceiro Mundo, sob o pretexto de gerarem
empregos. A esmagadora maioria desses empregos apenas consolida um processo de
(des)-envolvimento, ou seja, de ruptura dos elos de envolvimento de determinados
povos com a sua cultura no sentido mais amplo como vimos antes. Alega-se a vinda
do “progresso” como solução para a fome e o desemprego, como se os povos
“primitivos e atrasados” precisassem desse tipo de ajuda. Essa é uma presunção
arrogante e equivocada à medida que postula que tais povos não conseguiam se
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manter com seus tradicionais meios de produção, com suas tradicionais relações com
o entorno. Afinal, por que dizemos que determinados povos são primitivos ou não
civilizados? Muitos deles não têm guerras, armas de destruição em massa,
superpopulação, corrupção, abuso de drogas ou poluição. Será por termos tudo isso
que somos civilizados e eles não? A velha retórica da aculturação hoje se encontra
modernizada pela ideologia do desenvolvimento dito sustentável. Mas, por trás de
tais retóricas, há ações nada altruístas.
Algumas perguntas cabem aqui: Precisamos de qualquer tipo de emprego? Quem
precisa, por exemplo, dos empregos que a indústria bélica gera? Será justo afirmar
que empregos gerados pela indústria química que visa à exportação, ou gerados pelo
cultivo de alimentos orgânicos para consumo local têm o mesmo significado social,
ético e ambiental? Enfocando a sustentabilidade numa perspectiva não reducionista,
a resposta é não. No entanto, pela visão linear do PIB, talvez a primeira seja de fato
melhor, pois gera mais “riquezas”. O PIB é, entretanto, o resultado de uma visão
profundamente instrumental e reducionista de mundo, sendo, portanto, uma
ferramenta totalmente inadequada para nortear soluções ambientalmente viáveis
(veja Brügger, Abreu & Climaco, 2003, p.167-168).
Para encerrar devemos concluir que desenvolvimento sustentável, deve ser aquele
que invoca uma nova ética, uma redefinição do que seja o bem-estar material e
espiritual, em função da maioria da população, revertendo o presente estado de
degradação da vida. Nessa nova ética, os conceitos hegemônicos de meio ambiente,
ciência, tecnologia e educação (englobando todas as vias de formação do
conhecimento) devem passar por uma profunda revisão epistemológica, pois se
encontram, no quadro atual, inextricavelmente associados às causas dessa
degradação da vida, à medida em que alicerçam, ideológica e materialmente, o
sistema de produção dominante.
De fato, Marcuse (1982, p. 208) assinala que “a mais elevada verdade histórica
pertenceria ao sistema que oferecesse a maior oportunidade de pacificação”. Talvez o
mais correto fosse falar em “desenvolvimento autogestionário sustentável”, ou em
“sociedades sustentáveis”. Isso porque, mesmo que no futuro o avanço técnicocientífico torne possível prescindir de alguns recursos naturais que hoje são
insubstituíveis, ainda resta o problema da eqüidade social, o qual é eterno.
E preciso portanto nos apropriarmos politicamente da expressão “desenvolvimento
sustentável”. A nossa omissão poderá fazer com que ela se transforme em um mero
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eufemismo, capaz de ocultar sob uma “maquiagem verde” as mesmas estruturas que
vêm causando a degradação da vida sobretudo em nosso século.
O que mais precisamos nessa era da globalização, é de uma mudança de valores que
privilegie a solidariedade e o respeito. O processo de globalização, caracterizado pela
propagação e uso de grande volume de informações geradas nos universos simbólico
e técnico-científico, vem aumentando a competitividade e o individualismo e
reforçando a fé na tecnociência para a solução dos mais diversos problemas.
Santos (1994, p.121;34-35), que nos fala na transformação da sociedade industrial
em sociedade informacional, destaca que
“as palavras de ordem do presente são fluidez e competitividade. A fluidez é a
condição, mas a ação hegemônica é a competitividade. Mas a busca da
competitividade, parece bastar-se a si mesma, não precisa de qualquer justificativa
ética e com isso se torna, conclui ele, um outro nome para a guerra”.
Ramonet (1998 p.54) também critica a competitividade dizendo que sob o pretexto
de adaptação, ela conduz ao capitalismo primitivo do século XIX. Quem compete,
portanto, são as pessoas e não as firmas, como muitos querem nos fazer crer. A
globalização, enfim, enfatiza justamente os aspectos das sociedades industriais mais
associados à visão de mundo que precisamos superar.
Para essa superação, porém, é preciso ir além das perspectivas meramente técnicas. A
quantidade de informação gerada pela tecnociência, em especial nos últimos 50 anos,
é suficiente para fazer da vida na Terra um ‘paraíso’, mas talvez estejamos mais perto
do ‘inferno’ do que nunca. Isso ocorre porque nosso limite crucial é essencialmente
político e ético, enquanto o progresso feito em mais de mil anos de história é apenas
técnico. Enfim, parece que trocamos tacapes por pentiums (veja Brügger, 1998)...
Além da expressão desenvolvimento sustentável, outros termos ligados à questão
ambiental - como educação ambiental e interdisciplinaridade - também têm sido
usados para encobrir a permanência de processos econômicos, políticos, sociais e
ideológicos que destroem a natureza e a qualidade de vida da maioria. Na
abordagem interdisciplinar, por exemplo, não basta buscar uma visão mais sintética e
menos mecanicista do conhecimento: é imprescindível resgatar suas dimensões
éticas, estéticas, sociais, políticas, etc. Vamos portanto refletir sobre esses conceitos,
começando pela questão da interdisciplinaridade.
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PROCURE SABER
Devido ao processo de ruptura com o entorno, pouco
sabemos sobre o custo ambiental ou social da maior
parte dos produtos que consumimos. Para ter acesso à
eletricidade, por exemplo, basta tocar o interruptor e
para saborear carne bovina, basta escolher um bom
corte no supermecado. Mas o processo de produção de
diversos produtos que consumimos cotidianamente pode
ser bastante predatório. Procure saber, por exemplo, se
sua dieta alimentar é sustentável. Para tanto verifique,
entre outras questões, qual o grau de mecanização que
ela envolve; que tipo de empregos ela gera (se são
socialmente justos ou não); se ela é generalizável à
maior parte dos habitantes do planeta; se seu processo
produtivo demanda uma quantidade alta ou baixa de
recursos naturais renováveis (como a água) e não
renováveis; que grau de impacto esse processo
produtivo causa em termos de biodiversidade, etc.

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

61

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OU
SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS?

PONTOS

A

DESTACAR

1.- Meio ambiente e sustentabilidade.
2.- As diversas dimensões e significados da idéia de sustentabilidade.
3.- Desenvolvimento versus crescimento econômico.
4.- O avanço tecnológico como "(des) envolvimento" ou processo de ruptura
com o entorno.
5.- As questões éticas subjacentes ao termo "desenvolvimento sustentável":
sustentar o quê e para quem?
6.- Desenvolvimento sustentável versus sociedades sustentáveis.
7.- Sustentabilidade
e
sociedade
sustentabilidade e mercado.

civil;

sustentabilidade

e

Estado;

8.- Ambientalismo empresarial: a proposta do consumo "verde".
9.- Visão sistêmica dos processos produtivos e sustentabilidade: dimensões
sociais, econômicas, éticas, políticas e ecológicas.

62

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

RESUMO

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

63

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OU
SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS?

64

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

PO S S Í V E I S C A M I N H O S O U M É T O D O S : O Q U E Q U E R E M O S A F I N A L C O M A
INTERDISCIPLINARIDADE?

6

PO S S Í V E I S C A M I N H O S
O U M É TO D O S : O QU E

QUE RE MOS A FINA L COM A
IN TE R D IS C I P LI NA R ID A D E ?
A interdisciplinaridade - enquanto (des)construção teórica e prática -, vem sendo
muito discutida no meio acadêmico, mas pouco praticada de fato, embora haja, pelo
menos aparentemente, um enorme consenso quanto à sua necessidade.
Argumenta-se que a questão ambiental exige um enfoque interdisciplinar. Nada
mais correto. O meio ambiente entendido como construção histórica - fruto das
relações de uma sociedade com a natureza - não pode prescindir de um enfoque que
vá além daquele cristalizado em compartimentos estanques. Entretanto, dependendo
do conceito de interdisciplinaridade em questão - pois esse termo é também
polissêmico -, o consenso pode acabar.
Se por um lado existe uma real necessidade de integração de conhecimentos de
diferentes áreas, a questão ambiental, como diversas outras, exige sobretudo soluções
e enfoques baseados numa nova ética, coisa que uma simples integração do
conhecimento não será capaz de realizar. Isso acontece porque a quase totalidade do
conhecimento construído no mundo ocidental/industrial - e que está na origem e no
“fim” de um modo de produção que foi o grande detonador do que chamamos de
crise ambiental -, encontra-se calcado no mesmo paradigma de ciência que se tomou
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hegemônico, o paradigma newtoniano, cartesiano. A chamada crise ambiental é
portanto parte da crise desse paradigma que deixou de lado muitas questões que se
encontram no universo ético, como vem sendo assinalado desde o início deste
capítulo. Entretanto, isso não significa que a racionalidade científica hegemônica
não tenha sua própria ética, ou que não seja política, porque é impossível que um
conjunto de conhecimentos não tenha seu próprio repertório de valores éticos,
políticos, etc. Trata-se, isso sim, de questionar essa específica racionalidade,
mostrando as conseqüências do uso inapropriado que fazem dela.
Por exemplo, um dos pontos polêmicos hoje nos debates sobre modelos econômicos
ditos alternativos (ecológicos, ambientais etc.), é exatamente o da comensurabilidade
ou não das externalidades negativas de diferentes processos produtivos, ou seja, da
possibilidade de quantificar custos como a poluição hídrica causada por uma fábrica
de têxteis. A essa delicada questão a resposta ética, a rigor, é não, ou seja, não é
possível quantificar tais custos pois como vimos antes, é muito pouco provável que
consigamos avaliar monetariamente de forma correta os efeitos irreversíveis e
incertos de nossas ações de hoje sobre as gerações futuras. Cabe ressaltar também
que, por se tratarem em sua grande maioria de processos complexos, não lineares, a
resposta científica, a rigor, também é não, pois é praticamente impossível, na maioria
dos casos, prever ou quantificar todos os efeitos decorrentes de determinada
externalidade e portanto quantificá-los corretamente. Medidas compensatórias
podem ser aplicadas, mas tais medidas não contemplam a sustentabilidade para as
gerações futuras. A quantificação monetária desses custos é, de fato, uma matéria
extremamente controversa pois, em geral, tais medidas compensatórias acabam
possibilitando a geração de lucros e vantagens para os empreendedores (a curto ou
médio prazo) que não se igualam aos impactos ambientais e sociais gerados pelo
crescimento da atividade industrial, etc. em pauta (veja por exemplo, Martinez Alier,
1994, p.51-85).
É interessante notar o alto grau de interpenetração entre os universos ético e
científico neste exemplo analisado. Mais interessante ainda é perceber - no que tange
à maior parte das relações sociedade-natureza -, o elevado grau de sobreposição e
interpenetração entre o que é supostamente apenas “científico” e o que seria
meramente "ético". Isso acontece porque o universo científico é necessariamente
metafórico. Não existe, portanto, essa fronteira estanque entre ética e ciência.
Para que possamos apreender minimamente o que seja a multi, a inter ou a
transdisciplinaridade é preciso, em primeiro lugar, trilhar um caminho inverso e
radical, no sentido de ir à raiz do que se pretende investigar. Ao fazê-lo, encontramos
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uma “disciplinaridade”, uma ordem. E o contexto histórico e epistemológico de um
tipo de construção do saber que tomou o caminho da especialização e que tornou
necessária a fragmentação do conhecimento e sua compartimentalização em
diferentes “gavetas”.

REFLITA
"Disciplinaridade" e "disciplina" sugerem uma ordem,
mas ordem e desordem são como as duas faces de uma
mesma moeda. Essa totalidade que, devido à
racionalidade dominante, insistimos em fragmentar é
resultado de interações complexas no qual "ordem" e
"desordem" se alteram e se complementam. A
interdisciplinaridade e a transdiciplinaridade promovem
o rompimento das fronteiras disciplinares. O que você
acha que isso tem a ver com poder?.

E admitindo, como comentado antes, que a disciplinaridade foi a base das relações
produtivas em nossa sociedade, precisamos nos dar conta plenamente que a
racionalidade a ela inerente se tomou dominante devido à sua eficiência em
modificar a natureza através do trabalho humano. No entanto, essa racionalidade
mostra cada vez mais suas limitações no que tange à solução de problemas
ambientais. Conseqüentemente, a inter ou a transdisciplinaridade precisam
necessariamente transcender o paradigma mecanicista. Por exemplo, a máxima
pensar globalmente e agir localmente não deveria se resumir a pensar
cartesianamente, ou de forma mecanicista, no mundo inteiro, encarando a
problemática ambiental de forma reducionista e reificada. Nessa perspectiva, que
ainda é dominante, o meio ambiente se reduz à natureza “pura e simplesmente”, à
poluição, ou aos distúrbios dos ciclos naturais.
Mas não basta não ser mecanicista, ou não reduzir o meio ambiente à poluição ou
extinção de espécies. Existem outras dificuldades. A proposta de trabalho
interdisciplinar, bem como as diversas fundamentações teóricas que a sustentam,
podem ser bastante ambíguas sob o ponto de vista ético, a ponto de atender a lógicas
quase que opostas para alguns autores: a globalização de um lado, e o pósmodernismo de outro. No que tange à globalização da economia, por exemplo, a
necessidade de dominar conhecimentos em um contexto mais interdisciplinar é cada
vez mais importante para a massa crítica empresarial, como parte do instrumental
competitivo crescente que caracteriza os tempos em que vivemos. A
interdisciplinaridade combina bem com a flexibilidade exigida em diversos níveis,
que supostamente caracteriza o empresário bem-sucedido do século XXI. E dentro
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da lógica ainda um tanto obscura do que seja a pós-modernidade, a
interdisciplinaridade também encontra seu espaço, uma vez que
“na filosofia (a pós-modernidade) desemboca numa vigorosa denúncia da razão
abstrata e numa profunda aversão a todo projeto que busque a emancipação humana
universal pela mobilização das forças da tecnologia, da ciência e da razão. A crise
moral do nosso tempo é uma crise do pensamento iluminista” (HARVEY, 1993, p.47).
Como todo o conhecimento ocidental/industrial, que caracteriza a modernidade se
deu calcado primeiro na herança cartesiana e depois no projeto iluminista, é possível
afirmar que esse rompimento de fronteiras, característico da interdisciplinaridade,
tem muito a ver com o dito contexto pós-moderno. De fato, em seu comentário sobre
as teses para uma universidade pautada pela ciência pós-moderna, Santos (1995,
p.225) afirma que “(a universidade deverá) submeter as barreiras disciplinares e
organizativas a uma pressão constante” e vai mais além, quando enfatiza em que “a
universidade deve promover a discussão transdisciplinar sobre a crise do paradigma
da modernidade” (p.226).

PROCURE SABER
Segundo CERTEAU (1996, p.221) a modernidade
começa nos séculos XVII e XVIII, mas outros autores
delimitam outros períodos históricos. Gonçalves (1989,
p.33-35) ao citar um trecho do famoso Discurso sobre o
Método de René Descartes, argumenta que este encerra
as principais idéias que estão na base da essência da
modernidade, como o caráter pragmático que o
conhecimento adquire e o antropocentrismo. Procure
saber que outros valores e idéias marcam a
modernidade, e que outros períodos históricos podem
ser a ela associados.

Entretanto é importante destacar que Harvey (1993) menciona autores que acham
que o pós-modernismo não existe de fato, e se constitui apenas em uma nova fase do
capitalismo avançado, de uma nova versão do modernismo. GIROUX (1993, p.46)
também partilha pelo menos parcialmente desse ponto de vista ao dizer que não crê
que o pós-modernismo represente uma separação ou uma ruptura drástica em
relação à modernidade. E como a tendência globalizadora tem deixado marcas muito
expressivas no atual contexto mundial, tanto no âmbito da economia, quanto no da
cultura, é preciso tomar muito cuidado com quaisquer novas propostas de
construção (ou desconstrução) do conhecimento. O fato é que o processo de
globalização aumenta potencialmente a competitividade, um traço marcante da
sociedade industrial característico do paradigma dominante. O conhecimento
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interdisciplinar poderá ajudar a competir mais e melhor. Mas para quê e para quem?
Vale resgatar aqui a passagem citada anteriormente em que Santos (1994, p.121;3435) critica as palavras de ordem do presente que são fluidez e competitividade, pois,
como argumenta ele, a busca da competitividade não precisa de qualquer
justificativa ética e com isso se torna um outro nome para a guerra.
É dentro desse imbroglio teórico-metodológico que precisamos pensar em um
caminho que seja capaz de dar conta da complexidade dos problemas e situações que
se apresentam no nosso dia-a-dia, dentro e fora das instituições acadêmicas. Em que
pesem as ambigüidades e os conflitos teórico-metodológicos, a interdisciplinaridade
é uma possibilidade.
Para começar, existe a questão de como conseguir (re)conciliar ordem e desordem ou,
o que é menos ambicioso, integrar áreas tão distintas do conhecimento. É sem dúvida
necessário um referencial comum mínimo mas não creio que, por exemplo, uma
metalinguagem, estruturada na teoria geral dos sistemas seja a solução mais
plausível, pois nela
“o termo forte não é o sistema, mas a pretensão de uma teoria geral. Vê-se o todo em
toda a parte e não as particularidades de cada sistema. O modo como cada um desses
sistemas emergiu e se constituiu importa menos do que o fato de serem sistemas”
(Gonçalves, 1989, p.60).
De fato, um sistema digestivo tem muito pouco a ver com um sistema bancário ou
um ecossistema. Também Foucault e Lyotard (apud Harvey, 1993, p. 49) “atacam
explicitamente qualquer noção de que possa haver uma metalinguagem, uma
metanarrativa ou uma metateoria mediante as quais todas as coisas possam ser
conectadas ou representadas”.
Isso nos remete mais uma vez à questão da natureza metafórica do conhecimento,
como argumenta Heisenberg (apud Capra, 1996).
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.
Procure ver o filme "Ponto de mutação" (Mindwalk, de Bernt Capra, 1990),
baseado no livro de mesmo nome, de Fritjof Capra (veja bibliografia). Nele há
uma crítica acerca de tentar reduzir tudo a teorias, sejam elas às visões sistêmicas
ou às visões mecanicistas. Essa crítica vem ao encontro da questão de se aquilatar
o caráter metafórico do conhecimento, umas das premissas por mim sugeridas
para uma educação merecedora do adjetivo ambiental, como veremos adiante.

Uma outra questão, freqüentemente colocada, é a possibilidade (ou não) de
conciliação entre interdisciplinaridade e cientificidade. Aqui o que está claramente
em pauta é a dificuldade de aferir uma cientificidade ao que esteja fora da
perspectiva de input-output, fora do mensurável e fora do paradigma de ciência que se
tornou dominante, de modo geral. E essa dificuldade reside em parte no fato de a
ciência cartesiana ter banido tudo o que é subjetivo, não mensurável e portanto
diversas questões éticas. Mas podemos ser “científicos” em nossas especialidades (nas
áreas e decisões que podem de fato receber uma quantificação qualquer) guardando
uma visão mais ampla de mundo onde entram aspectos históricos, éticos, estéticos,
políticos, etc. E assim acrescentamos um sentido lato que a ciência deveria ter.
Aqui cabe um comentário com relação ao caráter de panacéia da
interdisciplinaridade: mais vale um trabalho à moda antiga, isto é, sem pretensões
interdisciplinares, mas a serviço do bem-estar de uma maioria, do que um trabalho
interdisciplinar narcisista ou em prol de uma elite.
Analogamente, é preciso admitir outra coisa que pode parecer óbvia para alguns, mas
infelizmente não o é para todos: ser científico não implica em ser democrático. É
possível ser científico sem ser democrático, ser democrático sem ser científico, ser
ambos, ou ainda, nenhum dos dois. Em outras palavras, um projeto pode ter uma
trajetória dentro de um estrito rigor científico, sem que com isso haja garantia de que
ele seja democrático. O “científico” não coincide portanto com o “democrático” e o
“interdisciplinar” tampouco encontra-se necessariamente inserido numa ética
comprometida com a maioria. Isso acontece porque nenhum conhecimento é neutro.
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REFLITA
Grandes empresas de biotecnologia poderiam desenvolver
vegetais com melhores defesas anti-herbívoras e assim,
poderíamos prescindir de biocidas (agrotóxicos) que vêm
prejudicando a saúde de lavradores e contaminando rios,
lençóis freáticos e diversos outros componentes dos
ecossistemas. Mas em vez disso, a maioria das empresas vem
desenvolvendo vegetais transgênicos resistentes aos herbicidas
comercializados por elas próprias. Além de tudo, essa
produção massiva de grãos é altamente mecanizada, gera
poucos empregos, ameaça a biodiversidade (pela destruição
de habitats, etc.) e é destinada sobretudo à exportação, para
alimentação de animais. Hoje, no mundo, mais de um quinto
da população padece de desnutrição ou morre de fome. Isso
não demonstra enfaticamente a separação entre ciência e
democracia (e ética!)?

É preciso ainda deixar claro que é um erro achar que quanto mais dados e
profissionais de diferentes áreas em um determinado projeto, melhor. O que
precisamos é de um salto qualitativo e esse salto não requer, necessariamente e
sempre, mais dados e mais profissionais. Se os profissionais envolvidos não tiverem
uma visão mais ampla do problema em questão, pode-se cair nas já conhecidas e
criticadas compilações de dados desconexos. Os EIA-RIMAs têm se constituído em
bons exemplos de meras compilações de dados que às vezes não contribuem
qualitativamente para a resolução do problema e demandam um longo tempo para a
sua análise e interpretação. Isso acontece porque a maior parte dos estudos e
relatórios de impacto ambiental não transcende essa racionalidade instrumental, cujo
enfoque é meramente conservacionista, e com isso valoriza-se mais o aspecto
operacional-descritivo (‘como fazer’ e ‘o que poderá acontecer’) do que a discussão
dos ‘porquês’ da implantação e aprovação de determinados projetos. E possível
portanto fazer um bom trabalho interdisciplinar individualmente também, pois a
condição sine qua non é na verdade uma visão interdisciplinar por parte de cada
pesquisador.
Essa última afirmação está ligada ao argumento, ao meu ver equivocado, de que é
necessário um problema ou objeto concreto para se trabalhar interdisciplinarmente.
Tenho a impressão de que tal idéia tem origem mais uma vez na racionalidade
dominante que reifica, entre outras coisas, o próprio conceito de meio ambiente. Isso
significa também a separação entre teoria e prática. Conceitos que poderiam ser
chamados de interdisciplinares já existiam antes de haver uma preocupação com esse
enfoque e são o resultado de uma outra forma de ver-o-mundo, de uma outra
experiência do mundo vivido (Lebenswelt), de uma outra racionalidade. Exemplos
disso são os conceitos gregos de paidéia e de physis, (veja, por exemplo JAEGER, 1936
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e Gonçalves, 1989, p.28-36, respectivamente), os quais não se referem a “problemas
concretos”. A compreensão da inseparabilidade entre teoria e prática certamente nos
ajudará a construir uma nova visão de mundo e de conhecimento que possa se
aproximar de uma abordagem interdisciplinar.
Mas isso nos remete ao titulo do presente item: o que queremos afinal com a
interdisciplinaridade? Será ela um “instrumento” de construção de um mundo
melhor, ou um novo modismo acadêmico que, apesar de ser um ótimo exercício
intelectual, não se encontra comprometido com questões éticas?
Por exemplo, se a implantação de uma grande hidrelétrica afetará negativamente um
ou mais ecossistemas ou ameaçará algumas espécies de extinção (e sejamos honestos,
haverá sempre impactos negativos sobre a natureza) mas a energia gerada beneficiará
a maioria da população, é o caso de se fazer um criterioso estudo em todos os seus
aspectos, no sentido de minimizar seus efeitos deletérios. Em tais casos um EIARIMA é de vital importância e o enfoque interdisciplinar imprescindível. Se
entretanto essa hidrelétrica tem como função gerar energia para projetos de pseudo
desenvolvimento (energia e mão-de-obra baratas para praticamente “dar” nossos
recursos naturais), não há nada que justifique a sua implantação e nem
interdisciplinaridade que dê conta de mitigar os efeitos nefastos que são intrínsecos
ao projeto. Nesse caso, qual a finalidade de envidar esforços para levantar mais dados
e promover uma integração de conhecimentos? Parece-me um empreendimento
mórbido que não nos ajudará a escapar de uma perspectiva quantitativa e
reducionista (ainda que travestida de inter ou transdisciplinar).
Para finalizar gostaria de retomar a idéia de “disciplinaridade” que está na origem do
que pretendemos investigar, para defender a premissa de que o “referencial comum”,
mencionado antes, tem que necessariamente passar pela epistemologia e pela
história da ciência. De fato, como nos ensina Marcuse (1982, p.127):
“epistemologia é, em si, ética, e ética é epistemologia”.
Essa seria uma forma de entender melhor o conhecimento que temos como
construção histórica, os pontos comuns entre visões de áreas aparentemente
estanques e sobretudo, os limites específicos e comuns a cada área. De fato, no que
tange à questão ambiental,
“não se pode fazer história ecológica sem fazer história social da ciência e da
tecnologia” (Martinez Alier, 1994, p.195).
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Em suma, não podemos empobrecer o conceito e os usos da interdisciplinaridade
resgatando apenas uns poucos aspectos que o pensamento cientificista deixou de lado
pela sua própria natureza interna. Não basta buscar uma visão mais sintética ou
sistêmica, enfim, menos mecanicista do conhecimento. Para isso é preciso que
estejamos atentos para outros aspectos deixados de lado pelo pensamento
hegemônico onde estão a subjetividade, a ética, a política e outras dimensões
rotuladas de “incomensuráveis”. Não se trata aqui de quantificá-las, como pretende
fazer a economia ambiental com as externalidades negativas decorrentes dos mais
diversos processos produtivos, mas de levar em conta sua existência numa perspectiva
ampla, ecológica, para que tais perspectivas sirvam como uma espécie de ‘filtro’, ou
ajudem a tecer um pano de fundo sobre o qual questões que possam receber uma
quantificação qualquer serão eventualmente agregadas e fundidas. Os complexos
processos que envolvem sociedade e natureza não são lineares em termos de causa e
efeito e além disso, são fortemente determinados por decisões políticas, portanto
éticas, o que os torna um objeto de estudo para além dos limites da racionalidade
instrumental própria de nossas sociedades industriais.
Para que a interdisciplinaridade não seja mais uma fórmula mágica, ou um mero
método ou instrumento, é preciso ter em conta, sempre, o para quê e para quem,
uma dupla questão que como vimos deveria acompanhar as mais diversas propostas
de desenvolvimento sustentável e, como veremos, de educação ambiental.
Esta reflexão sobre interdisciplinaridade foi extraída de BRÜGGER, 1995.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A interdisciplinaridade
conhecimento.

como

desconstrução

e

reconstrução

do

2.- Disciplinaridade e fragmentação do conhecimento.
3.- Interdisciplinaridade e visão de mundo sistêmica.
4.- Interdisciplinaridade, pós-modernidade e globalização.
5.- A inter-relação entre interdisciplinaridade, cientificidade, democracia e
ética.
6.- Interdisciplinaridade e epistemologia.
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7

EDUCAÇÃO E MEIO
AM BIEN TE

Como foi argumentado até aqui, de diferentes setores sociais têm surgido teorias e
práticas ecológicas divergentes, formando um todo supostamente coeso chamado
movimento ecológico, mas que na realidade é formado pelas mais variadas
tonalidades de verde, desde os tons mais vibrantes até os mais acinzentados. Vimos
também que em decorrência disso os conceitos de desenvolvimento sustentável e de
interdisciplinaridade tornaram-se bastante polissêmicos. E a chamada educação
ambiental? Será ela tão polissêmica, ou “quimérica” quanto o movimento ecológico?

REFLITA
Na mitologia grega, quimera é um monstro com cabeça
de leão, corpo de cabra e cauda de dragão. Em
Genética, "quimera" é um organismo formado por
tecidos de constituição genética diferente. Reflita sobre a
pluralidade conceitual que envolve a questão ambiental
e procure indicar que valores podem ser decisivos na
construção de um mundo melhor.

Em primeiro lugar não existe uma, mas várias modalidades de educação ambiental.
Essas modalidades podem pertencer aos contextos informal ou formal, sendo que
este último abrange ainda quatro níveis de ensino, ou seja, o 1º e o 2º graus, a
graduação e a pós-graduação.
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Essas diferentes modalidades assumem também as formas e os objetivos mais
variados e no campo informal existe um sem-número de folhetos, de diferentes
procedências, incentivando a separação do lixo, ou conscientizando a população
quanto ao perigo de extinção de determinada espécie animal, ou ainda promovendo
campanhas de reflorestamento, por exemplo.
Sem dúvida, existem diferentes abordagens da questão ambiental na educação. E por
trás dessas abordagens ou tendências, existem diferentes pressupostos filosóficos e
práticas pedagógicas. Devido à forma de organização do conhecimento em nossa
sociedade, podemos distinguir duas tendências mais gerais.
Numa delas, geralmente oferecidas pelas Ciências Humanas, os fatores históricosociais são relevados, mas permanecem quase ausentes os aspectos técnicos e naturais
da questão ambiental. Essa tendência tem sido contudo bastante restrita ao ensino
formal e, sobretudo, ao nível de graduação ou pós-graduação. Há outra, que não
poderia ser atribuída especificamente a esta ou àquela área, onde a questão
ambiental vem sendo tratada quase que exclusivamente sob suas dimensões naturais
e técnicas. Em especial, destacam-se os temas ecológicos, os quais têm permeado de
forma marcante a educação para o meio ambiente. Essa segunda tendência tem
francamente prevalecido sobre a primeira, conforme assinalam alguns autores (veja
Brügger, 1994).
Isso acontece porque a fragmentação histórica do saber em nossa sociedade
institucionalizou um diálogo extremamente pobre entre as Ciências Humanas e as
Ciências Naturais e Exatas, um problema que deverá ser superado no âmbito da
questão ambiental, a qual invalida a ideologia do conhecimento especializado. E
também porque a sociedade industrial privilegiou sobretudo a dimensão
instrumental do conhecimento, o que torna “natural” a predominância da segunda
tendência no âmbito da chamada educação ambiental. Essa redução da questão
ambiental às suas dimensões naturais e técnicas, também no âmbito da chamada
educação ambiental, é mais uma conseqüência do processo de reificação discutido
antes.
Entretanto, embora possamos falar em tendências, o universo de trabalhos sobre a
educação ambiental é bastante variado, havendo de fato um gradiente ou um
continuum de uma extremidade à outra. Dessa forma, é possível encontrar trabalhos
que não se encaixam em nenhuma das duas tendências.
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REFLITA
Reflita: O modo de pensar dominante no mundo atual
ajudou a construir um conceito de natureza em que esta
deixa de ser um todo dinâmico, com aspectos múltiplos e
interdependentes, para tomar-se apenas um conjunto
de recursos ou instrumentos. Essa visão está presente
também na chamada educação ambiental, reduzindo o
conceito de meio ambiente às suas dimensões naturais e
técnicas. Mas são esses os valores que deveriam nortear
uma educação merecedora do adjetivo "ambiental"?

O marco histórico da educação para o meio ambiente se situa na “Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, em Estocolmo, 1972. A partir de
uma recomendação dessa conferência, a UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura) e o PNUMA (Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente) lançaram o PIEA (Programa Internacional de Educação
Ambiental), em 1975. Embora já se vislumbrassem, antes disso, algumas tentativas
de promover uma educação para o meio ambiente, a “educação ambiental” surge
oficialmente nesse contexto como uma das possíveis respostas para os chamados
problemas ambientais. Assim como o Estado criou instituições para gerir o meio
ambiente, nas décadas de 1970 e 1980, as escolas, que também são instituições
sociais, passaram por recomendação da ONU (Organização das Nações Unidas) a
incorporar o adjetivo “ambiental”, sobretudo a partir da década de 1980.
Para que possamos, entretanto, apreender epistemologicamente a expressão
“educação ambiental”, é necessário que nos coloquemos a seguinte pergunta: se
antes a educação não era ambiental, o que mudou?

Uma questão preliminar que não pode passar despercebida é que o
resgate de uma perspectiva “ambiental” ou a introdução do adjetivo
“ambiental” pressupõem a aceitação de que a educação não tem
sido ambiental. Em outras palavras, existe uma educação não
ambiental que é a tradicional.

Isso estabelece um diálogo tenso com o pensamento herdado em nossa sociedade,
pois a chamada educação ambiental, como complemento ou alternativa à educação
tradicional, se torna mais um exercício de hegemonia e, portanto, uma questão de
poder.
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A história da educação é marcada pela transformação de valores válidos para cada
sociedade. Mas, afinal, que tipo de sociedade e de educação queremos?
Uma idéia que deve ser resgatada nesse contexto é o conceito grego de paidéia.
Segundo Jaeger (cf. 1936), a paidéia é um conceito total, holístico, que envolve outros
conceitos como o de civilização, cultura, tradição, literatura e educação, os quais
exprimem apenas cada um dos seus múltiplos aspectos.
A paidéia, como formação do homem grego, não é uma teoria abstrata, desvinculada
da estrutura histórica e da vida espiritual de uma nação, mas reflete seus valores nos
mais diversos setores da sociedade. A paidéia pertence à comunidade e está
intrinsecamente associada à sua vida e ao seu desenrolar, embora não perca de vista a
dimensão da individualidade. A paidéia é pois humanitária no sentido clássico, de
humanitas, de educação que brota não do individual, mas da idéia. Tal é a genuína
paidéia grega: a modelagem dos indivíduos pela norma da comunidade. A educação
é assim, um processo de construção consciente. Jaeger enfatiza que, ao contrário da
pedagogia moderna, a educação grega não é uma soma de técnicas e organizações
privadas, orientadas para a individualidade perfeita e permanente. Sua finalidade era
a superação dos privilégios de uma educação elitizante.
Mas assim como existem várias modalidades de educação ambiental, existiam várias
paidéias que correspondiam a disputas de diferentes grupos, como o dos sofistas por
exemplo, cada qual com determinados valores que julgavam necessários para se viver
na polis. Eram portanto disputas por hegemonia. Assistimos hoje também a uma
disputa acerca de quais valores devam nortear a questão ambiental e a educação para
o meio ambiente. Como cada sistema de valores legitima a hegemonia de
determinado grupo social, um importante ponto de partida nessa discussão é a
questão da tendência naturalizante que tem predominado na chamada educação
ambiental e a “leitura” essencialmente instrumental do conhecimento em nossa
sociedade.
Em primeiro lugar, é preciso distinguir uma educação conservacionista de uma
educação ambiental. Essa distinção já foi preocupação de alguns autores que não
aprofundaram algumas questões que considero cruciais e que se referem exatamente
aos pressupostos filosóficos do pensamento herdado, mencionado anteriormente.
Uma educação conservacionista é essencialmente aquela cujos ensinamentos
conduzem ao uso racional dos recursos naturais e à manutenção de um nível ótimo
de produtividade dos ecossistemas naturais ou gerenciados pelos seres humanos. Já
uma educação para o meio ambiente implica também, segundo vários autores, em
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uma profunda mudança de valores, em uma nova visão de mundo, o que ultrapassa
bastante o universo meramente conservacionista (veja Brügger, 1994, 1999).
Se a degradação ambiental se traduziu também em poluição e outras alterações dos
ecossistemas e ciclos naturais, isso deu um forte motivo para nortear a problemática
ambiental a partir de uma perspectiva conservacionista. Inúmeros são os exemplos de
temas geradores, como diria Paulo Freire, relacionados à poluição ou aos diversos
ecossistemas e seus recursos naturais, que têm norteado teorias e práticas
pedagógicas da “EA” (Educação Ambiental).
No caso da educação ambiental informal, um exemplo notório é o das campanhas do
tipo “Plante uma árvore no dia da árvore”, ou no Dia da Terra, ou no Dia Mundial
do Meio Ambiente ou ainda em qualquer outra dessas atualmente numerosas “datas
ecológicas”. Mas além do “plante uma árvore”, quase nada mais é feito, ou seja, as
causas dos desmatamentos são raramente questionadas e o que é pior: às vezes os
desmatamentos são atribuídos ao “progresso” (ou desenvolvimento) e seu preço! Mas
o que é progresso não se discute, principalmente como ele se produz e quem o
impulsiona.

REFLITA
Reflita sobre a seguinte manchete: "a soja já chegou ao
coração da Amazônia e está invadindo áreas de florestas
densas. O desmatamento da Amazônia cresceu 40%
entre 2001 e 2002 e, no arco do desflorestamento,
estima-se o uso de 1,1 milhão de hectares na
agricultura. Deste total, 700 mil hectares serão
ocupados
com
plantio
de
soja
(Estadão/site
Ambientebrasil de 09/07/03). Também grandes
extensões do Cerrado brasileiro têm sido ocupadas pelo
plantio de soja. Os telejornais nos dizem que isso é
progresso, desenvolvimento. Mas planta-se soja para
quê e para quem?

Nessas condições, o que deveria ser um tema gerador ou um fio condutor, se
adultera, freqüentemente, em um tipo de instrução de caráter essencialmente
técnico, que mais se assemelha a um “adestramento”, reduzindo a questão ambiental
a uma dimensão meramente técnica.
Lamentavelmente, é preciso admitir ainda que adestramento, em vez de educação, é
o que ocorre em diferentes níveis e áreas do ensino formal em nosso país. Por que
isso acontece? A educação-adestramento é uma forma de adequação dos indivíduos
ao sistema social vigente. Não se quer dizer com isso que uma adequação seja
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intrinsecamente ruim - pelo contrário, adequações são sempre necessárias para se
viver em qualquer sociedade. O que se deseja criticar, sim, é a adequação que conduz
particularmente à perpetuação de uma estrutura social injusta.
As escolas e os meios de comunicação de massas, notadamente as grandes redes de
televisão, desempenham muito bem essa função de produzir, reproduzir e legitimar a
visão social de mundo dominante (retornarei à questão dos meios de comunicação de
massas no final deste capítulo). No que tange às escolas, em particular, WILLIAMS
(apud APPLE, 1982, p. 16) afirma que elas
“desempenham a função de agentes da hegemonia cultural e ideológica, de agentes da
tradição seletiva e da incorporação cultural”.
Dessa forma, a educação (que se torna um mero adestramento) reforça a
dependência:
“aprendemos a nos tornar subservientes de modo a nos encaixarmos confortavelmente
em nosso futuro nicho social” (KEMP & WALL, 1990, p. 163).
Como os autores acima mencionados não são brasileiros, podemos perceber que essa
situação não é “privilégio” nosso. Contudo, a questão do adestramento costuma ter
conseqüências mais drásticas entre os chamados países do Terceiro Mundo porque
neles existe quase sempre uma orientação política descomprometida com a sua
realidade sócio-cultural e ecológica (e conseqüentemente ambiental), que possibilita
de um lado a espoliação desse patrimônio e de outro favorece a incorporação de
ideologias e tecnologias importadas, muitas vezes inadequadas àquele contexto.
O adestramento toma o lugar da educação, também, pela compartimentalização do
que não deveria ser compartimentalizado. A divisão do saber em compartimentos
estanques tomou-se prática e “necessária” para atingir os objetivos educacionais de
um sistema de ensino que nada mais é do que uma faceta de urna determinada visão
de mundo, também fragmentada. A compartimentalização do saber tem sido foco de
intensos debates nos foros universitários durante os últimos anos e atualmente existe
um consenso sobre o desaparelhamento da Universidade para dar conta da
complexidade da questão ambiental, dado o seu caráter necessariamente
interdisciplinar (Gonçalves, 1990, p.196). Essa preocupação se faz presente inclusive
em órgãos federais de pesquisa no Brasil, como no boletim nº 1 de dezembro de 1990
do CIAMB, Subprograma de Ciências Ambientais do PADCT (Programa de Apoio
ao Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia), onde se reconhece
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“a necessidade de ultrapassar a barreira das disciplinas estanques, adotando um modelo
epistemológico transdisciplinar”.
Entretanto a adoção de um modelo epistemológico transdisciplinar deveria envolver
não apenas uma reavaliação da estrutura departamentalizada das universidades e
outras instituições de ensino, mas principalmente uma análise critica dos conteúdos
ministrados e conceitos que estruturam o pensamento hegemônico. Qual a razão
disso?
A maioria dos “prognósticos apocalípticos” com relação ao meio ambiente - como as
manchetes fictícias que abriram este capítulo -, não apenas fazem parte do domínio
público como também encontram-se de tal forma desgastados que caíram em um
imenso vazio. Não é esse o principal tipo de informação que está faltando. Um
aumento na quantidade de informações técnicas sobre a problemática ambiental
pode ser “eficientemente” provido por um sistema de vídeos e microcomputadores,
mas um simples aumento de informações, “eficientes”, não poderá por si só
contribuir para uma visão mais crítica e abrangente do problema.

REFLITA
.Reflita sobre o significado do termo "Ciência Ambiental".
Se o meio ambiente é sinteticamente o resultado das
interações de uma sociedade com a natureza, faz
sentido falar em "ciência ambiental"? Se o "ambiental"
abrange todas as áreas do conhecimento, todas as
ciências podem ser ambientais ou não, dependendo de
seus pressupostos filosóficos. Desconsiderando tais
premissas, o adjetivo "ambiental" não seria apenas urna
nova forma de designar os ramos do conhecimento que
lidam com questões naturais ou técnicas?

É imprescindível, portanto, que consideremos a expressão meio ambiente em sua
dimensão sócio-histórica, ética, política, etc., pois a questão ambiental exige a busca
de novos paradigmas, como vimos. Portanto, devemos nos perguntar que crenças e
valores de nossa sociedade industrial são passados subliminarmente, através de
currículos escolares, no que tange à “resolução” de problemas ambientais? Quais os
parâmetros de bem-estar e desenvolvimento hegemônicos? É possível que grande
parte dos currículos escolares ainda transmita urna fé acrítica na ciência e na
tecnologia, através do chamado “currículo oculto”, como forma de se alcançar o
desenvolvimento dito “sustentável”. Isso, é claro, tem a sua razão de ser: a formação
para uma suposta “nova” ética ambiental.
Por currículo oculto entende-se
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“as normas e valores que são implícita porém efetivamente transmitidos pelas escolas e
que habitualmente não são mencionados na apresentação feita pelos professores dos
fins ou objetivos” (JACKSON, apud Apple, 1982, p.127).
Giroux (1986, p.88) destaca ainda que
“para a noção de currículo oculto se tornar significativa terá que ser usada para
analisar não apenas as relações sociais da sala de aula e da escola, mas também os
‘silêncios’ estruturais e mensagens ideológicas que moldam a forma e o conteúdo do
conhecimento escolar”.
Essas e outras questões relacionam-se com o fato de muitos biólogos, entre outros
profissionais, estarem atuando em educação ambiental e, como já foi dito, essa
educação poderá resultar em mero adestramento caso a questão ambiental seja
tratada sob os enfoques estritamente naturais ou técnicos. Mesmo que muitas
propostas de educação ambiental coloquem explicitamente outras dimensões da
problemática ambiental, o currículo oculto da chamada educação ambiental, tal
como concebida na maioria dos casos, ainda têm se mostrado implacável em seu
caráter instrumental. Isso acontece porque
“as instituições de treinamento de professores e as escolas públicas têm, historicamente,
se omitido em seu papel de educar os docentes como intelectuais. Em parte, isto se deve
à absorção da crescente racionalidade tecnocrática que separa teoria e prática e
contribui para o desenvolvimento de formas de pedagogia que ignoram a criatividade
e o discernimento do professor” (Giroux, 1988, p. 23).
A educação tem sido, ao longo da história, um esforço de determinados grupos para
reforçar ou mudar o que existe. Esse fato é extremamente relevante, pois a chamada
educação ambiental deverá contribuir para uma conscientização da sociedade civil,
em nível internacional, revertendo ou pelo menos amenizando a atual crise
ambiental.
Essas considerações nos remetem à pergunta inicial: se antes a educação não era
ambiental, o que mudou? A educação tradicional tem se mostrado inadequada para
enfrentar os desafios que já estão em curso. Mas não é possível falar em uma
educação ambiental stricto sensu, ou seja, a educação para o meio ambiente não deve
ser uma nova modalidade de educação.
Precisamos, na verdade, de uma educação tão completa que torne desnecessário o
adjetivo “ambiental”. Enquanto isso não ocorre, é preciso entender que um educador
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ambiental não pode ser apenas um professor de ciências naturais com novo rótulo:
“ambiental”.
Tal educador deve abordar a história das possíveis relações com a natureza (e dos
seres humanos entre si) e não apenas a ‘história natural’. Para tanto, precisa ter em
mente um tempo “ativo, que dá importância à história” - como já afirmava em 1989
Carlos Augusto F. Monteiro -, e não apenas o tempo reificado do “aqui e agora”.
Assim, a explicação para a eventual contaminação de um rio ou lago por
tributilestanho (TBT), por exemplo, não pode ser resumida a fatores como a
natureza química do composto, características do ambiente aquático, ou ainda a
sensibilidade dos organismos locais ao poluente. A explicação começa antes, pela
visão e uso do ecossistema pela comunidade, pelos interesses econômicos de quem
polui (em geral uma minoria) e pelos direitos de quem paga a conta (em geral a
maioria).
Outra questão que deve ser repensada, na educação ambiental de hoje, é a ênfase
quase fanática na ação e na mudança de comportamento. Essa ênfase na mudança
de comportamento falha ao não atentar para os motivos que levaram à mudança de
atitude ou comportamento em questão. Por exemplo, uma pessoa pode não comer
carne por motivos bem diferentes, como achar que o consumo de carne faz mal à sua
saúde, ou por não querer matar um animal ou destruir uma grande quantidade de
“recursos naturais” e biodiversidade para se alimentar. O primeiro motivo citado é
movido por valores essencialmente egoístas, enquanto os dois seguintes são
essencialmente altruístas. Da mesma forma, pode-se preservar a vida por respeito a
ela, ou apenas por medo de perder elementos de um “banco genético”. Uma pessoa
pode também deixar de ser um consumidor perdulário por falta de dinheiro, ou por
consciência. É claro que se alguém deixa de ser um consumidor perdulário por falta
de recursos financeiros, não é possível avaliar se houve uma mudança de valores, já
que não há mérito algum em sua nova conduta. E os exemplos se multiplicam.
O que nos interessa aqui é que as mudanças de comportamento movidas por esse
tipo de ética egoísta não podem ser confundidas com as genuínas mudanças de
valores exigidas no âmbito de uma educação merecedora do adjetivo “ambiental”,
pois as ego-ações são reversíveis e se referem a contextos circunstanciais. Elas são,
enfim, o resultado de imposições externas e não de uma genuína mudança de valores.
Um exemplo é a volta dos (sangrentos) casacos de pele natural. Pode-se usar peles
sintéticas, que até são mais fáceis de lavar, mas como agora animais que antes
estavam em extinção são criados para esse fim (o de contemplar a vaidade humana),
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argumenta-se que os protestos contra seu “uso” não mais se justificam. Eles podem
ser “usados” porque são vistos como um “recurso”. Assim, o que está em jogo não é o
seu direito à vida e sim a garantia da manutenção da biodiversidade. Aqui
percebemos novamente a tensão discutida anteriormente, presente no seio da
chamada ecologia profunda, entre a preservação de espécies e manutenção da
biodiversidade de um lado, e o tratamento de cada indivíduo como sujeito de uma
vida de outro, uma questão colocada claramente apenas pelos defensores dos direitos
dos animais.
É preciso destacar ainda que as mudanças de atitude geradas por motivos egoístas
ocultam um elemento ecofascista, já que as imposições externas apóiam-se no medo
e na coerção. Embora todo processo educacional envolva alguma coerção, a educação
- ao contrário das leis, por exemplo -, deve ser um universo de ação com predomínio
da liberdade. Mas só pode haver educação com liberdade a partir de uma real
mudança de valores. Por isso é preciso criticar o domínio de valores pragmáticos
nessa área: para ser livre é preciso decidir, mas em um contexto instrumental não se
decide nada. Todos os comportamentos e valores já estão pré-catalogados. Basta
“abrir a lata”.
As previsões feitas em relação à educação ambiental não são promissoras. Ela ainda é
considerada uma modalidade educacional separada (de modo velado ou não) da
educação tradicional e dominada por uma visão técnica e reificada (reduzida ao
conservacionismo). Pior: os avanços obtidos nesse ‘tipo’ de educação são com
freqüência julgados por critérios unicamente quantitativos (pelo número de projetos
implantados, por exemplo). Muitos encontros e foros de discussão sobre educação
ambiental reforçam essa visão nas regras para envio de trabalhos científicos: exigem
“resultados”, o que deixa claro o tipo de discussão esperada, pois reflexões de caráter
filosófico não apresentam propriamente ‘resultados’.
Isso coincide com a crítica de Milton Santos (1994 p.26) à ‘universidade de
resultados’ que, para ele, é “conseqüência de comportamentos pragmáticos e
raciocínios técnicos que atropelam os esforços de entendimento abrangente da
realidade”. Dessa forma, quase ninguém discute que educação ambiental está sendo
implantada.
Ainda predomina na educação ambiental um pensamento unidimensional, como
disse o filósofo alemão Herbert Marcuse. Desde a conferência sobre educação
ambiental de Tbilisi (na atual Geórgia), em 1977, até a Estratégia Internacional de
Ação no Treinamento e Educação Ambientais para a Década de 1990, elaborada 10
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anos depois pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, houve um
grande empobrecimento da questão. A palavra "treinamento" já indica isso em parte,
pois não é possível apenas "treinar" alguém para questionar os valores e os
fundamentos filosóficos da educação tradicional, construindo uma educação crítica.
Para reverter ou amenizar esse processo de ruptura com o entorno é preciso,
portanto, ir além das visões reificadas no tempo e no espaço e empobrecidas ética e
politicamente. Só assim o meio ambiente será percebido como uma construção e uma
possibilidade histórica - e com isso impregnado de escolhas e significados políticos,
culturais, éticos, estéticos, sociais e outros.
Acredito que a reflexão final, feita a seguir, trará à tona algumas facetas cruciais do
pensamento herdado no atual contexto histórico e propiciará elementos para uma
revisão epistemológica da educação tradicional no sentido de torná-la “ambiental”.
Não adianta criar meros cursos de “meio ambiente” para engenheiros, economistas,
arquitetos, ou mesmo biólogos - como ilhas de outra racionalidade - num currículo
que privilegia a produtividade, o crescimento, a “eficiência tecnológica” (e uma fé
acrítica na Ciência) como valores indiscutíveis, bons em si mesmos. É preciso que os
novos currículos movam seus pressupostos filosóficos em direção a uma cultura
sustentável, e isso pressupõe questionar exatamente os conceitos que se encontram
mais solidamente sedimentados em nossas mentes.
A reflexão acima foi baseada em Brügger (1994, p.31-43) e Brügger, 1998.

7.1

10 PRINCÍPIOS PARA UMA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Para finalizar, gostaria de sistematizar o que chamaria de 10 princípios ou pilares
para a construção de uma educação merecedora dos adjetivos “ambiental” e “crítica”.
1. A educação ambiental deve se fundamentar num conjunto de valores que
formem uma racionalidade contra-hegemônica, tendo como referência a
racionalidade/ideologia da sociedade industrial. É essa racionalidade contrahegemônica que vai tornar a educação merecedora do adjetivo ambiental, e não
a escolha de determinados temas ou áreas. Nesse sentido, é possível dizer que a
EA deve ser um campo epistêmico e que não deve estar separada da educação
como um todo (de forma velada ou não) como vem ocorrendo.
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2. Ela deve rejeitar valores antropocêntricos e especistas, e promover abordagens e
valores mais biocêntricos, ecocêntricos e zoocêntricos, ou seja, deve ensinar a
abrir mão do domínio sobre o outro, que também pode se expressar na forma
de patriarcado, imperialismo, racismo, sexismo, etc., as quais são todas formas
de hierarquias.
3. Deve reconhecer o caráter metafórico do conhecimento, ou seja, reconhecer a
ausência de neutralidade axiológica tanto no sentido epistemológico, quanto
político, ético, etc. Isso implica portanto em reconhecer os limites da Ciência e
da técnica hegemônicas diante das questões ambientais.
4. Deve se mover num campo inter ou transdisciplinar do conhecimento,
evitando as meras justaposições de diferentes áreas e tradições de pensamento.
5. Deve estar alicerçada sobretudo nas visões de mundo e paradigmas sistêmicos,
ecológicos, reconhecendo a interdependência inerente aos processos naturais e
sociais.
6. Deve promover ideários e atitudes altruístas ou eco-ações, bem como uma
reaproximação entre nós e a natureza tout court.
7. Deve reconhecer os limites da racionalidade instrumental dominante em nossa
cultura e valorizar os conhecimentos filosóficos, não pragmáticos, bem como os
conhecimentos e racionalidades de outros povos e culturas.
8. Deve incorporar a dimensão do conflito, ou seja, reconhecer o caráter não
consensual do conhecimento. Uma educação crítica não pode ser consensual,
pois não romperia com o status quo e não seria transformadora.
9. Deve estimular o florescimento dos atributos pessoais, individuais, ao mesmo
tempo em que postula uma orientação ética rigorosa no que tange ao bem-estar
coletivo, incluindo todas as formas de vida.
10. Deve procurar desenvolver um corpo de conhecimentos ou ciência, no qual
haja um equilíbrio não só entre o conhecimento quantitativo e qualitativo, mas
entre o especializado e o geral, entre Razão e emoção, e entre os domínios
cognitivo e afetivo.
Os princípios acima listados não têm a pretensão de ser uma receita e muito menos
de esgotar o assunto. Outros valores podem ser adicionados, mas creio que com estes
já é possível trilhar um caminho transformador. A educação pode e deve ser
“ambiental” em qualquer área do conhecimento. Assim, com base nos princípios
acima, não é possível, por exemplo, tentar tornar mais “ambiental” um currículo de
Ciências Biológicas que privilegie a experimentação animal, e as dimensões
essencialmente instrumentais do conhecimento - como os modelos matemáticos -,
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em detrimento de conteúdos que versem sobre as relações sociedade-natureza; ou
um currículo de Economia onde os limites físicos da biosfera e o sofrimento da parte
senciente da natureza - animais e gente! -, sejam preteridos em função da eficiência e
de meros índices de crescimento. Analogamente não proporcionará uma formação
“ambiental” um currículo de Arquitetura comprometido com uma ética e uma
estética distanciadas das condições naturais, sociais e culturais locais, ou um
currículo de Psicologia que, além de enfatizar a extrapolação de dados obtidos de
experimentos com animais para seres humanos como “verdade científica”, prime por
uma orientação que estimule o auto-centramento e o individualismo, enfim, as egoações. E os exemplos se multiplicam.
Tampouco tem sentido a pergunta que freqüentemente nos fazem: "o que você tem
feito em educação ambiental?" Ora, educação ambiental é o que deveríamos estar
fazendo sempre em nossa vida cotidiana como educadores que somos, seja qual área
ou nível de ensino for.
A reflexão anterior foi baseada em Brügger, 1994;1999 e mais especificamente
Brügger, 2003 (Paradigmas e valores subjacentes à educação ambiental).
Não devemos nos esquecer finalmente que, embora todos nós sejamos educadores, os
grandes meios de comunicação têm sido - muito mais do que as escolas -, eficientes
promotores de valores no sentido amplo do termo, inclusive os chamados ambientais.
A mídia globalizada, sobretudo as grandes redes de televisão, têm entretanto
contribuído na maioria dos casos para a perpetuação e legitimação de valores que
poderíamos chamar de anti-ambientais, tais como uma fé acrítica na ciência e na
técnica, uma ênfase no crescimento econômico como algo bom em si mesmo, uma
visão de natureza como um lugar de luta de todos contra todos, entre diversas outras
questões (veja por exemplo, Brügger, 2002).
MEADOWS (1991, p.74-75) argumenta que a mídia ocidental é
“orientada para eventos e superficial; não reporta a estrutura subjacente, contextos
históricos ou implicações a longo prazo; simplifica as questões e tem pouca tolerância
com a incerteza, ambigüidade ou complexidade. Além disso, apesar de que os meios de
comunicação possam ser instrumentos de mudança social eles raramente o são, pois a
mídia ocidental se caracteriza por uma habilidosa propaganda e tem como propósito o
de entreter, embalar e vender, não informar e menos ainda levantar questões sobre
paradigmas”.

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS

89

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Essa “natureza” da mídia faz portanto com que sejam construídas - através de suas
mensagens -, representações falsas sobre a natureza e a problemática ambiental, as
quais consolidam ainda mais nosso processo de ruptura com o entorno. Tais rupturas
se concretizam através da ação de mecanismos sutis, não explícitos, mas efetivos, que
se encontram nas entrelinhas da totalidade do que é veiculado. Por se tratar do
resultado da ação de conteúdos não manifestos, como vimos no caso do “currículo
oculto”, esse é sem dúvida o efeito mais devastador da grande mídia em termos de
formação de valores e de visões de mundo.
Não podemos nos esquecer ainda que as rupturas com o entorno são geradas pelos
próprios meios de comunicação, já que “em nosso mundo cibernético de walkman,
fax, aviões, telefone e comunicação via satélite, estamos tão fechados numa realidade
técnica de alta velocidade que nossos valores e preocupações com a natureza tendem
a se tornar opacos às nossas consciências (MANDER, 1999). Isso acontece porque
nenhuma técnica é neutra.
POSTMAN (1994 p.23-24) tece considerações muito interessantes sobre o caráter
imprevisível das transformações arroladas por uma nova técnica e cita o exemplo do
relógio mecânico, que em princípio tinha a função de proporcionar uma
regularidade nas rotinas dos mosteiros - e portanto servia, em tese, aos homens que
queriam se dedicar a Deus. Entretanto, o relógio acabou se tornando mais útil para
aqueles que se dedicavam à acumulação de dinheiro. Isso é uma conseqüência do
fato de que toda ferramenta está impregnada de um viés ideológico, de uma
predisposição a construir o mundo como uma coisa e não como outra. Foi o que
Marshall McLuhan quis dizer com ‘o meio é a mensagem’ e foi o que Wittgenstein
quis dizer quando afirmou, ao referir-se à nossa tecnologia mais fundamental, que a
linguagem não é apenas um veículo do pensamento, mas também o motorista (veja
também Brügger, 2002).
Essas últimas considerações corroboram mais uma vez a necessidade de
transcendermos a racionalidade dominante em nossa cultura. Esse transcender mais do que um mero exercício acadêmico -, é de fato uma questão de sobrevivência
e a única certeza de que não deixaremos que a possibilidade de construir um outro
mundo seja perdida em favor de uma Razão que vem degradando as condições de
vida no planeta.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- Educação tradicional e educação ambiental: o significado da introdução do
adjetivo "ambiental" na educação.
2.- Educação ambiental e sua relação com a interdisciplinaridade.
3.- Educação tradicional e sua relação com a fragmentação do conhecimento.
4.- A diferença entre educação ambiental e educação conservacionista.
5.- Os "temas geradores"e a educação ambiental.
6.- Mudança de comportamento versus mudança de valores e comportamento.
7.- O processo educacional como forma de adestramento.
8.- O conceito de "currículo oculto".
9.- A educação ambiental como processo permanente de construção de valores
contra-hegemônicos: os 10 princípios da educação ambiental crítica e
transformadora.
10.- Educação, meio ambiente e meios de comunicação.
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