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APRESENTAÇÃO

Os desafios impostos pelo momento presente tornam indispensável a
discussão sobre a gestão da natureza e as necessidades humanas vinculadas à
ideia de desenvolvimento. Se é da natureza da humanidade, a busca pelo
progresso e por novas perspectivas para a evolução da vida em sociedade, há
que se reconhecer os limites de nossa interferência sobre os recursos naturais.
De tantos documentos produzidos acerca da questão ambiental, destacamos,
neste momento, o Preâmbulo da Carta da Terra, onde encontramos a seguinte
passagem, que nos convida à reflexão sobre a fragilidade da natureza frente às
atividades humanas:
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando
devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de
espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do
desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso
entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a
ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande
sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem
sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança
global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não
inevitáveis.
Não faltam estudos apontando que a racionalidade da modernidade, os
paradigmas hegemônicos da razão, da técnica, da industrialização, da
produtividade e do consumo triunfaram política e economicamente. Disto
decorreram situações conflituosas entre sociedade, natureza e
desenvolvimento.
Agora, na contemporaneidade, o problema sofre um aprofundamento,
havendo preocupações decorrentes da perda de qualidade ambiental e de vida
em razão das concepções e práticas excessivamente econômicas em detrimento
dos aspectos ambientais e sociais. Assim, os processos produtivos, o
consumismo e a contínua obsessão do “ter” sobrepõem-se aos limites dos finitos
bens naturais. Por isso, a importância e necessidade de discutir a respeito de tão
relevante tema.
Diante deste cenário ambiental mundial, porém permeado de
repercussões locais, realizou-se nos dias 07 e 08 de abril de 2017 o I Seminário
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sobre Natureza e Desenvolvimento. Este Seminário foi pensado, articulado e
executado sob várias perspectivas, desde as quais, destacam-se:
1. Promover o debate e socialização das pesquisas desenvolvidas
em estágio pós-doutoral da Drª. Danielle de Ouro Mamed, no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado (UnC), entre 2016 e 2017.
2. Ampliar e intensificar o debate acadêmico sobre os temas envolvendo Natureza e Desenvolvimento, pois entende-se que esta é
uma área emergente acadêmica e socialmente.
3. Propiciar espaços de reflexão sobre leituras, compreensões e
perspectivas acerca do tema sustentabilidade, principalmente a
ambiental.
4. Brindar a Universidade do Contestado e o Programa de Mestrado
em Desenvolvimento Regional, bem como, a Comunidade em geral, com análises e reflexões por renomados pesquisadores de
outras Instituições.
Assim, tanto o evento em si, quanto as discussões dele resultantes,
visaram, também, promover o espaço acadêmico na comunidade, para
contribuir na formação intelectual, na promoção da ciência, na reflexão e no
(re)pensar dos paradigmas relacionados aos problemas ambientais atuais. Além
disso, o trabalho pretende analisar as perspectivas possíveis e necessárias para
estabelecermos relações mais sustentáveis, justas e equitativas entre nós e para
com a natureza.
Sabemos que sempre existiram problemas ambientais, inclusive,
aqueles decorrentes dos processos ou fenômenos naturais, tais como as secas,
enchentes, ciclones e outros. No entanto, nunca antes tantos problemas
ambientais têm afetado a sociedade humana quanto na contemporaneidade.
Como consequência, os estudos e análises científicas sobre os problemas da
natureza cresceram bastante nos últimos anos. No entanto, mesmo com o
avançar dessas reflexões em vários âmbitos sociais observamos, descrentes, o
aumento paulatino da destruição dos ecossistemas e de todas as formas de vida!
Portanto, é tempo de pensar, discutir e agir!
Pautando-se nas necessidades de reverter essa situação de inércia e na
urgência de contribuir com uma nova postura diante dos problemas, justifica-se
a escolha dos palestrantes do evento e dos colaboradores desta obra, os quais
possuem bagagem científica e acadêmica, de modo que poderão contribuir
sobremaneira na elucidação deste processo. Além disso, a presente obra
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preocupa-se em oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade em geral,
elementos para pensar a questão sob um viés crítico, analisando desde a relação
de interdependência entre humanidade e natureza até os conflitos de interesse
que lhes são inerentes, especialmente aqueles em que a lógica de
desenvolvimento economicista se sobrepõe aos demais aspectos que também
precisam ser considerados. A proposta inclui proporcionar uma maior
integração também com os estudantes de graduação, aproximando-os das
discussões desenvolvidas no Programa de Mestrado em Desenvolvimento
Regional, na Universidade do Contestado, Campus Canoinhas.
Concluindo a apresentação, socorremo-nos dos atuais escritos
teológicos, citando o Papa Francisco, que, ciente das dificuldades obtidas em
implementar as propostas da Carta da Terra, observa:
A Carta da Terra convidava-nos, a todos, a começar de novo deixando
para trás uma etapa de autodestruição, mas ainda nã o desenvolvemos
uma consciência universal que o torne possível. Por isso, atrevo-me a
propor de novo aquele considerável desafio: “Como nunca antes na
história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início (...). Que
o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar duma nova
reverência face à vida, pela firme resolução de alcançar a
sustentabilidade, pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz
e pela jubilosa celebração da vida.
Portanto, que este Seminário, agora materializado nesta obra, nos ajude
a refletir de forma profunda, intensa e contínua sobre a condição humana frente
à natureza. Desejamos que estes textos nos iluminem na tarefa de construir
novas, necessárias e possíveis relações conosco, com os outros e com a natureza.
Que assim seja!

Os organizadores,
Canoinhas,
verão de 2020.
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CONCEPÇÕES E EPISTEMOLOGIA
DE NATUREZA E DE DESENVOLVIMENTO

LINDOMAR WESSLER BONETI1

INTRODUÇÃO
Propõe-se, com este artigo, uma reflexão acerca da relação entre a concepção epistemológica clássica de desenvolvimento com o cuidado ambiental.
Trata-se, especificamente, de analisar os entraves e/ou as similaridades existentes entre o constructo teórico e epistemológico clássico de desenvolvimento e o
impacto deste em relação às políticas públicas de preservação ambiental. Ou
melhor, seria de ousar responder uma questão que com muita frequência se faz,
a de se saber os motivos do desconforto entre ações e políticas de cuidado ambiental e a lógica do desenvolvimento econômico. Ou seja, numa perspectiva do
mundo produtivo, o cuidado ambiental representa um entrave.
Com a perspectiva de no mínimo trazer elementos de resposta a esta
questão, assinala-se neste artigo alguns momentos históricos na construção do
pensar racional e a relação deste com a natureza. Argumenta-se que historicamente se construiu um descompasso entre o ser humano racional e mundo natural e que isto ocorre devido a noção de racionalidade utilizada. Ou seja, com o
advento da modernidade e especificamente das relações capitalistas, o pensar
racional passou a se mesclar com a noção técnica da transformação industrial.
Historicamente, o conceito de natureza esteve sempre presente ao se pensar o
mundo numa perspectiva da racionalidade, mas na modernidade o conceito de
1

O professor possui Doutorado (PhD) em Sociologia pela Universidade Laval - Québec - Canadá e PósDoutorado no Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Fribourg - Suíça. Também possui Mestrado em Ciências Sociais (licenciatura plena) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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verdade e de racionalidade distancia-se da vida real, da condição humana de natureza, por exemplo, do desejo, da emoção, isto é, do ser humano em condição
de natureza e da própria natureza.
Na verdade, se tem uma caminhada histórica envolvendo dois conceitos, ambos se apresentando com conotações diferentes, mas complementares, a
natureza enquanto natureza humana e enquanto mundo natural; o racional enquanto racional pensante e enquanto racional tecnológico capitalista. Em síntese, esta diferenciação conceitual que se foi construindo historicamente se
constitui a essência do argumento que se fará neste artigo prometendo responder quais os motivos do desconforto entre as políticas de preservação ambiental
e o mundo produtivo.
A HORIZONTALIDADE DO OLHAR RACIONAL DA FILOSOFIA GREGA SOBRE
A NATUREZA
Certamente pode-se atribuir à filosofia grega a paternidade do pensar
racional. Mas o pensar racional naquele momento histórico estava associado à
reflexão e à pergunta. Claro, a pergunta e a reflexão se constituem a essência da
pesquisa científica. É bom diferenciar de antemão que o racional atualmente é
diferente, está relacionado ao como fazer, como funcionar, como produzir, como
explorar a natureza na perspectiva da renda. Porém, para a filosofia grega a
pergunta tinha uma conotação dialógica na perspectiva de se compreender o
mundo físico e a natureza, considerada sábia, era quem oferecia respostas às
questões filosóficas formuladas. Assim, a natureza, para a filosofia grega, apresentava-se como sendo um ser racional, em posição de horizontalidade. Iniciava-se aí a verdadeira pesquisa científica sem a posição do sujeito e do objeto
como se tem nos dias de hoje, mas de sujeito x sujeito. Com a leitura da natureza,
por exemplo, foi possível se compreender que tudo se transforma, tudo se movimenta, como é o caso das conclusões de Heráclito (535 – 475 a.C.). Em Aristóteles (384 – 322 a. C.), especialmente no seu texto “Física”, dedica-se a descrever
os movimentos que dão vida à natureza. Uma parte importante da obra filosófica
de Aristóteles é em torno de descrever e analisar os fenômenos naturais, como
é o caso dos astros, animais, plantas, etc. Mas é importante ressaltar que neste
momento histórico a ideia da matéria se constituía dinâmica, vida, relacional,
dialógica.
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS E A HORIZONTALIDADE DA RELAÇÃO COM A NATUREZA
No início da idade medieval esta relação horizontal entre homem e natureza continuava. Ressalta-se, neste momento histórico, a ética do cristianismo,
para além da matéria a própria natureza. Isto é, a matéria se revelava dinâmica,
dialógica e em posição horizontal com o sujeito humano. Porém, neste momento
a ideia do racional se fazia pela imagem de Deus. Como exemplo muito conhecido se tem a marca de São Francisco de Assis, nascido em 1.182, o qual desenvolveu o preceito da glorificação da beleza da natureza e das criaturas de Deus,
distante da ideia da dominação do ser humano sobre o resto da Criação, dando
ênfase à fraternidade entre todas as criaturas. A irmã lua, a irmã água, o irmão
pássaro... a maravilha da criação de Deus. Isto é, um detalhe importante tem
marca nesta etapa, a diferenciação entre a natureza humana e a natureza física,
a matéria, mas ainda em condições de irmãs, em relação horizontal. Tratava-se
de uma junção entre o Ser criatura de Deus, a natureza humana, o Ser criatura
da natureza e o Ser Deus. Neste caso, a imagem de Deus atribuía a horizontalidade entre as naturezas, a humana e a física, ambas criaturas de Deus.
A NATUREZA PECADORA E A QUEBRA DA HORIZONTALIDADE
Porém, o que mais caracteriza a ética cristã no decorrer da Idade Média
foi a relação vertical entre Deus e a criatura, entendo esta como o ser humano
na condição de natureza e a natureza física. Isto significa dizer que ao longo da
Idade Média a teologia cristã instituiu a verticalidade entre Deus e as criaturas,
ser humano e a natureza, atribuindo um elemento novo deste distanciamento, a
condição de pecado, nascendo assim o preceito da criatura humana em condição
de natureza, fraca, propensa ao pecado, e submissa a Deus. Atribuiu-se ênfase à
dicotomização entre o bem e o mal, o corpo e a alma. Adotou-se assim o primeiro
sentido da dominação, subordinação e compreensão, Deus em relação à natureza a à criatura humana. Nascia neste momento histórico algo que foi utilizado
muito mais tarde, a dicotomização entre o Ser racional e o Ser natural, utilizado
no preceito da Ciência Moderna. Mas durante a Idade Média, o Ser racional ocupava o lugar de Deus em dicotomização com o não racional, a pecadora, fraca,
propensa ao pecado, a natureza, tanto do ponto de vista do ser humano como da
natureza física.
Neste período, atribuía-se à imagem de Deus a ação racional de explicar
os fenômenos físicos e sociais, destituindo-se a capacidade do ser humano, em
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condição de natureza fraca e pecadora, do discernimento distinguir o bem e o
mal e a compreensão do universo.
OS MERCADORES: O SER HUMANO RACIONAL ASSUME O LUGAR DE DEUS
Como muito bem analisa Paiva (2012), especialmente a partir do século
XI, com o regime feudal já em estado de decadência, com o advento das práticas
mercantis, aparece um elemento novo, o cálculo. O cálculo, uma prática instituída pelos mercadores, no sentido de administrar a compra e venda de mercadorias, assim como da fabricação, do transporte, do lucro, da administração do lucro, etc. A vontade de vender algo desperta novas atitudes, saber para que serve,
que material, a fabricação, o transporte, o lucro. Institui-se assim um novo passo
em relação ao ser racional e a natureza, tanto a do ser humano quanto à natureza
física, a imagem do homem que calcula, como ser racional, passa a concorrer
com a imagem de Deus. Porém, um detalhe é muito importante, não se retornou
à horizontalidade na relação entre a natureza, a natureza humana e o ser racional. O aparecimento do indivíduo racional, que calcula, administra e domina a
matéria, a natureza física.
O ADVENTO DA RACIONALIDADE MODERNA
O advento da ciência moderna, ao contrário do que se poderia imaginar,
ressalta o princípio teológico da verticalização entre o Ser racional e a condição
de natureza substituindo Deus pelo homem. Mas, o elemento mais próximo utilizado pela ciência moderna em relação ao princípio teológico é o de que existe
duas condições humanas, a racional, a qual substitui a imagem de Deus, e aquela
não racional, na condição de natureza. O que diferencia uma e outra condição
seriam os parâmetros de racionalidade a partir da ciência moderna.
Entre os séculos XIV e XV a leitura dos textos sagrados não dava mais
conta de interpretar os signos do mundo material. Com o advento das raízes da
ciência moderna, adota-se no lugar do Deus definitivamente o Homem racional
na relação com a natureza e o cálculo. Mas neste caso o racional está associado
à cientificidade, distanciando-se da explicação da natureza por via do sagrado.
O primeiro aspecto a recordar em relação à epistemologia clássica das
ciências do homem diz respeito ao seu vínculo com as ciências naturais. Como
bem salienta Grinevald (1975 p. 40), com o avanço da ciência do domínio da natureza, a partir do método experimental, a física parece ser o primeiro ingrediente a se integrar no processo da formação das ciências humanas. A economia
política foi constituída na Inglaterra no decorrer da Revolução Industrial e da
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glória de Newton, quando se tinha uma influência considerável da epistemologia
positivista. A partir de então, grandes teóricos das ciências do desenvolvimento
econômico, como Adam Smith, Walras, Pareto e Saint-Simon, desejavam ser o
Newton da mecânica social da produção e do consumo de riquezas. A construção
das ideias das ciências humanas, a partir das ciências da natureza, fez com que
esta, as ciências humanas, fossem assumindo ingredientes típicos das ciências
naturais.
Para a análise que aqui se faz é importante recordar alguns momentos
chaves no processo histórico da construção da epistemologia moderna, dando
especial atenção ao período a partir do século XVII quando, no dizer de Boaventura de Souza Santos (1987, p. 17) a reflexão epistemológica moderna tem as
suas origens e atinge um dos seus pontos altos em finais do século XIX, ou seja,
no período que acompanha a emergência e a consolidação da sociedade industrial e assiste ao desenvolvimento espetacular da ciência e da técnica. Neste período histórico alguns ingredientes epistemológicos de ciência e conhecimento
se consolidam. Importante se faz os recordar e os comparar com a dimensão do
mundo da vida, por exemplo: a) O preceito da mensuração e da universalização
dos parâmetros da verdade e de cientificidade. Pode-se considerar que os preceitos da mensuração e da universalização se apresentam como vedetes da epistemologia moderna, como parâmetros de verdade e de cientificidade, abrindo
caminho para os demais. Mensuração e universalização apresentam características que somente eles vedariam atribuir razão ao conhecimento singular fruto
do mundo da vida. Como diz Jacob Bronowski (1978) no livro “As origens do
conhecimento e da imaginação”: “Galileu e seus sucessores pensam a ciência
como capaz de descobrir a verdade global da natureza. Não somente a natureza
é escrita numa linguagem matemática decifrável pela experimentação, como
essa linguagem é única; o mundo é homogêneo...” b) Adoção do modelo matemático das ciências naturais na compreensão do mundo social. Como já se fez
referência acima, o modelo matemático, junto com o da universalidade, apresentaram-se como ingredientes pais na construção da trajetória da construção da
epistemologia moderna. Mas é importante ressaltar um marco importante na
história, o século XVIII, quando este princípio passa a ser adotado como modelo
também para as ciências do homem, a matemática e a técnica como sinônimo de
Razão no mundo social.
Este argumento é salientado por Habermas (1987, p. 161) no livro Teoria do Agir Comunicacional, Tome 1, ao lembrar que os principais pressupostos
filosóficos da razão moderna se encontram na obra de Condorcet (2004), escrito em 1794, “Esboço de um Quadro Histórico do Progresso do Espírito Humano” onde o modelo de racionalidade é representado pelas ciências
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matemáticas da natureza: observação, experimentação e cálculo. c) A substituição da ideia do movimento e transformação pela da evolução: O exercício de
parar para pensar a realidade no mundo grego, numa perspectiva dialética a
partir do parâmetro do movimento e da transformação, suplantado no período
medieval, é resgatado na discussão sobre o método por Bacon e Descartes e
posto em prática nos estudos de Galileu Galilei entre outros. Porém, no Século
XIX, Saint-Simon, conforme bem analisa Pièrre Ansart (1970) propõe substituir
a ideia da crítica e da mudança para a consolidação da ordem, a partir do modelo
racional da sociedade industrial, com assento na técnica. Este pressuposto é
muito bem utilizado por Augusto Comte na Filosofia Positiva, traduzindo a ideia
da mudança pela expressão do progresso, consolidando assim a epistemologia
positiva da ciência e da organização institucional da sociedade capitalista. Isto
significa que a partir de então, na nova sociedade industrial, ciência, técnica e
indústria, passam a comungar a mesma epistemologia.
Em síntese, os parâmetros de cientificidade das ciências do homem, das
ciências sociais assim como do próprio desenvolvimento econômico hoje, se
constituíram associados à lógica matemática, isenta de características culturais,
religiosas e tradição e portanto do mundo da vida, destituindo o caráter racionalidade do conhecimento singular.
Nasce portanto um momento importante, separa-se o homem racional
do homem em condições de natureza e a natureza física. Homem em condições
de natureza precisa ser dominado pelo homem racional, assim como a matéria
seria algo submisso ao homem racional. Instituiu-se assim um dos mais importantes princípios da modernidade, a submissão da natureza, e do estado de natureza humana, aos princípios racionais. Ou seja, para racionalizar os desejos, as
vontades, a sexualidade.... para diferenciar a natureza animal da natureza racional do homem, etc. Neste contexto nasce o que se vê atualmente, o domínio da
natureza física pelo homem racional ao seu proveito.
Este se constituiu nos princípios da era moderna, com a discussão dos
parâmetros da ciência e do Estado moderno. Inicia-se o processo de racionalizar
o homem em condição de natureza e a própria natureza física, os separando. O
ser humano racional seria aquele que consegue agir e pensar de forma a constituir distinção entre o ser natural e o ser racional. Inicia-se este processo simultaneamente com o pleito de uma nova ciência, a moderna, e com uma nova organização social, o Estado moderno.
Portanto, o advento do método da ciência moderna, exige-se o distanciamento do homem em condições de natureza do homem racional que calcula,
que investiga, necessitando que a verdade, a ciência, se distancie do desígnio

16

humano, do desejo, da emoção....até mesmo da expressão cultural na perspectiva
de não comprometer a verdade científica.
O cálculo, desde os mercadores, somado ao princípio da mensuração
como elemento chave da raiz da ciência moderna, abre caminhos para a técnica,
a qual passa a se constituir, no iluminismo, como sinônimo de verdade e de racionalidade.
Em relação à ciência, o método na compreensão do mundo natural assume proporções grandiosas, especialmente com a discussões de Francis Bacon
(1561-1626) e René Descartes (1596-1650) e a prática de pesquisa do Galileu
Galilei (1564-1642). Resgata-se com vigor a contribuição dos mercadores, com
o cálculo, a mensuração e, com uma importância significativa valendo-se até os
dias atuais, a universalização dos parâmetros de verdade e de cientificidade.
Por outro lado, o advento da ciência moderna com a atribuição de compreender racionalmente o homem em condição de natureza e a própria natureza, abre espaço para a racionalização da organização social, o Estado, especialmente com a discussão do Contrato Social. Participam desta discussão especial Thomas Hobbes (1588 - 1679); John Locke (1632 - 1704) e já no século XVIII
o próprio Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Ciência e Estado moderno se
unem abrindo assim caminho para a atual política de desenvolvimento tendo
como epistemologia a racionalidade moderna.
Mas neste processo histórico de construção de uma sociedade racional,
o século XVIII marca uma etapa importante, quando o uso da técnica assume
uma significativa importância, como sinônimo de racionalidade. A partir de então, somado ao advento da consolidação das relações capitalistas, o uso da técnica passa a ser sinônimo de dominação racional da natureza numa ótica de produção industrial. Nesse caso, o conceito do homem racional passa a ser associado ao que tem domínio da técnica e a utiliza no processo da dominação da natureza na perspectiva da produção de mercadorias.
Esta unificação do Estado e da Ciência Moderna, possuindo a técnica
como sinônimo de racionalidade, institucionaliza as regras sociais e institucionais, a partir dos preceitos do uso da técnica como sinônimo de racionalidade e
de dominação sobre a natureza. Neste caso, os parâmetros de verdade são universais, sendo que as regras sociais e institucionais têm dificuldade de atribuir
verdade as saberes singulares, por exemplo, ou mesmo do âmbito da natureza.
O natural se distancia do científico e portanto passa a ser objeto de dominação
da ciência derivada na técnica.
Conforme observa Pièrre Ansart (1970) no século XIX se sobressai o
pensamento do filósofo francês Saint-Simon ao afirmar que uma sociedade racional estaria associada, naquele momento histórico, à relação entre a
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cientificidade, a técnica, a indústria, e que isto, no conjunto, representava uma a
ordem social. Este pensamento resume com nitidez que a ideia do desenvolvimento está associada ao uso industrial da técnica e que isto é racional, e que isto,
ao se referir à ordem, faz parte das regras institucionais do Estado. Naquele momento histórico Saint-Simon propõe substituir a ideia da crítica e da mudança
para a consolidação da ordem, a partir do modelo racional da sociedade industrial, com assento na técnica. Este pressuposto é muito bem utilizado por Augusto Comte na Filosofia Positiva, traduzindo a ideia da mudança pela expressão
do progresso, consolidando assim a epistemologia positiva da ciência e da organização institucional da sociedade capitalista.
Isto é, se até o século XIX a discussão pela construção de uma sociedade
moderna por via da ciência e do Estado, a partir de então, a partir da consolidação de uma nova classe dominante e do capitalismo industrial, esta bandeira se
vê em metamorfose, entendendo-se uma sociedade racional, a industrial, a do
uso da técnica sobre o homem e a natureza.
Em outras palavras, a partir do advento industrial, especialmente a partir do século XIX, inaugura-se uma sociedade industrial, unindo-se a institucionalidade do Estado e o mundo produtivo, como algo inseparável, quando a exploração do homem sobre o homem e sobre a natureza passa a se constituir sinônimo de racionalidade. Isto é, propõe substituir a ideia da crítica e da mudança para a consolidação da ordem, a partir do modelo racional da sociedade
industrial, com assento na técnica. Este pressuposto é muito bem utilizado por
Augusto Comte na Filosofia Positiva, traduzindo a ideia da mudança pela expressão do progresso, consolidando assim a epistemologia positiva da ciência e da
organização institucional da sociedade capitalista.
Certamente que a partir de então, novos elementos, mais práticos, passam a serem associados à ideia racional de domínio da natureza, como é o aso
da funcionalidade, da progressão e a técnica como bem de capital. Como diz Boaventura de Souza Santos (1987, p. 13) “... a subjetividade social é cada vez mais
o produto da objetivação científica” (p. 13). É como se afirmar que a natureza é
bela, o mato é bonito, mas a sua preservação representa prejuízo econômico e,
portanto, irracional.
Outro aspecto importante que aparece entre os séculos XVIII e XIX que
perdura até os dias atuais diz respeito ao resgate pela racionalidade moderna o
princípio cristão da relação entre a criatura em condição de natureza, pecaminosa, e a imagem de Deus enquanto ser racional. Porém, no lugar da criatura em
estado de natureza, inseriu-se o ser irracional, o ignorante, o distante do progresso, aquele que utiliza saberes considerados não científicos, como por exemplo a medicina popular. Na prática são estes que lidam com a natureza física de
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uma forma horizontal, como é o caso do agricultor tradicional, o povo indígena,
etc. No lugar de Deus, assume o homem racional, o possuidor do conhecimento
científico e da técnica, os quais se destacam no comportamento funcional e progressivo.
A partir desse momento histórico, o mundo institucional se dedicou
com esmero com programas educativos no sentido de se estabelecer distinção
do agir do homem em condição de natureza e do agir do homem em condição
racional. Como exemplo se tem o uso racional da sexualidade, da convivência
social, da atividade produtiva, dos momentos de diversão, etc.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste artigo ousou-se decifrar a questão em relação aos motivos do desconforto existente entre os princípios e ações das políticas de cuidado
ambiental com o interesse e a lógica do desenvolvimento econômico. Conclui-se
portanto, após o exposto, que a imagem da natureza, teve início como algo belo
e pleno, nos tempos de São Francisco de Assis, de horizontalidade entre Deus e
a criatura humana em condição de natureza e a natureza física. Porém, este olhar
sobre a natureza começa tomar novos contornos ainda no âmbito da ética cristã
quando se cria uma verticalização entre a imagem divina e a criatura humana
em condições de natureza e a própria natureza. Neste momento poderia se dizer
que a imagem divina assume o lugar de pensar racionalmente, de designar a verdade e a natureza humana e a física, caberia a de submissão à verdade divina.
Porém, algo novo aparece e tem início a um novo caminho, de transferência do
papel do ser racional da imagem divina para o homem. Este novo tem a ver com
o aparecimento da ação do cálculo pelos mercadores. A consolidação da transferência da ação racional de Deus para o homem se deu com o advento da ciência
moderna, como se viu ao longo desse artigo. Mas a essência da ética cristã,
aquela da verticalização entre o ser racional divino e o do não racional pecador,
permanece. Com o advento da ciência moderna a diferença se faz apenas entre
o ser racional tomado como sendo o homem apoderado do conhecimento científico e o homem na condição de natureza e a própria natureza física na condição
de subordinação. Porém resta ainda uma etapa para se chegar nas condições
atuais desta relação entre homem e natureza. Com o advento da sociedade industrial, a partir do século XVIII e especialmente do século XIX, a verdade científica se associa à técnica e a própria produção industrial.
Consolida-se neste momento também a relação entre a ciência moderna
e Estado moderno, advindo deste casamento a institucionalidade, as regras, normas, etc. da relação do homem racional e institucional com o mundo natural.

19

Neste caso, assume o papel da verdade, da racionalidade, do ser normal e científica, a produção técnica e industrial, quando a criatura natureza, após um longo
processo histórico, continua carregando a imagem de criatura pecadora, verticalmente subordinada e explorada economicamente. Neste caso, o uso de produtos químicos sobre a natureza na perspectiva de obrigá-la produzir mais assume também um significado de castigo no sentido de obrigá-la a agir de conformidade aos desígnios do homem racional, agora o possuidor da técnica.
Por outro lado, constata-se também que a epistemologia da ciência hoje,
com base na razão moderna, na medida em que se distancia do mundo da vida,
da cultura, da tradição, da expressão da vida, distancia-se também da expressão
real da vida e dos seus saberes produzidos como estratégias de sobrevivência, e
de estabelece vínculos sem dominação com o meio natural, como é o caso do
senso comum Isto ocorre não apenas no que se refere aos parâmetros de verdade, mas especialmente ao método associando ciência à verdade técnica com
peso na mensuração. Isto impõe distanciamento na relação entre o homem e o
mundo da vida e a natureza. Ou seja, o distanciamento do mundo da vida com
alienação da expressão religiosa, da tradição e da expressão cultural, pode, no
contexto do mundo contemporâneo, produzir um olhar de distanciamento e de
dominação sobre o meio natural.
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REFLEXÃO

JAIRO MARCHESAN1
DANIELLE DE OURO MAMED2
ENER VANESKI FILHO3

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa
época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o
mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro
enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para
seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica
diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e
uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar
forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito
pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e
numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós,
os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os
outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações
(Carta da Terra, 2004).
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INTRODUÇÃO
Pode-se afirmar, seguramente, que o Planeta Terra está doente. Há um
conjunto de males e doenças o afetam, dentre eles, destacam-se os crescentes
níveis do aquecimento global, desmatamentos, desertificação, enchentes, secas,
desastres ambientais, aumento dos resíduos sólidos, poluição das águas e dos
solos e tantos outros. Estas e outras situações desdobram-se num “efeito dominó” e afetam crescentemente áreas do globo terrestre, os seres humanos, a
fauna, a flora e o conjunto da biodiversidade.
Paralelamente aos grandes problemas vinculados aos bens naturais,
ocorrem outros provenientes das relações dos homens entre si, tais como, a injustiça, a má distribuição de renda, a pobreza, a ignorância, a fome, os problemas
sanitários, a migração forçada, os conflitos bélicos e outros. Para além dos problemas ambientais, o que se observa é uma verdadeira crise civilizacional com
diversas facetas a serem consideradas, pois todos estes fenômenos geram prejuízos ou impactos econômicos, sociais e ambientais sem precedentes.
O objetivo deste texto é de apresentar ao leitor uma visão panorâmica
acerca da questão ambiental, sem perder de vista os impactos para as sociedades humanas, além do diálogo com autores que trazem explicações para a referida crise, bem como a busca por alternativas para contorná-la. Assim, num primeiro momento serão apresentados os principais impactos observados no meio
físico. Em seguida, enfocam-se nos impactos sociais da crise ambiental, numa
perspectiva socioambiental. Por último, serão demonstradas algumas teorias a
respeito das causas das questões ambientais hodiernas e algumas perspectivas
para a sua mitigação ou superação.
IMPACTOS NO MEIO FÍSICO
Os impactos ambientais no meio físico são, indubitavelmente, aqueles
percebidos com maior facilidade pela sociedade, pois comprometem diretamente a sua qualidade de vida ao alterar as condições ambientais responsáveis
pela salubridade do meio ambiente.
Nesse sentido, é importante considerar a ideia de poluição institucionalizada pela legislação ambiental brasileira. O art. 3º da Política Nacional de Meio
Ambiente (Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981), estabelece que, para os fins
previstos na referida lei, entende-se por poluição, a degradação da qualidade
ambiental resultante proveniente de atividades que direta ou indiretamente: a)
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) que criem condições prejudiciais às atividades sociais e econômicas; c) comprometam a
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biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do ambiente ou; e) lancem
no ambiente matérias ou energia em desacordo com os padrões estabelecidos
pela regulamentação vigente.
O conceito legal de poluição auxilia a compreensão dos processos que
podem levar à degradação do meio ambiente e, por conseguinte, da qualidade
de vida das populações humanas e não humanas.
No entanto, é preciso compreender que a poluição não constitui um
acontecimento exclusivo da contemporaneidade: trata-se de um longo processo,
que inclui fatores naturais e humanos para a sua configuração. Conforme Clive
Ponting (1995), os ancestrais dos seres humanos estão presentes na natureza a
cerca de dois milhões de anos atrás, realizando caça, pesca e colheita para sua
subsistência. Tais populações tinham um modo de vida nômade, até determinado momento, passando, posteriormente a fixarem-se, em especial em razão
do desenvolvimento da agricultura, quando tornaram-se possíveis as condições
para ocupação e permanência nos territórios (PONTING, 1995). A partir deste
marco histórico, observa-se a influência do ser humano na natureza, porém,
num grau muito menos agressivo do que se observa atualmente.
Uma compreensão aprofundada dos problemas ambientais atuais, portanto, deve partir de uma análise histórica, partindo do aprofundamento das relações entre seres humanos e natureza, com a fixação em espaços determinados.
Assim, Mamed, Marchesan e Bazzanella (2017), em estudo sobre o tema, refletiram de maneira geral sobre a questão da crise ambiental em três momentos:
a)

b)

Na Antiguidade, predominava uma relação com a natureza
marcada pelas reflexões filosóficas a respeito do ser humano e da natureza, relação estudada pelos gregos antigos
como physis. Apontava-se, segundo tal ideia, a natureza
como parte da vida em sociedade, que por ela estava determinada em muitos aspectos. Além disso, o ser humano buscava compreender como a natureza funciona, ainda que aspectos metafísicos estivessem presentes (como a explicação
dos fenômenos pela interferência dos deuses).
Na Idade Média, ainda predominam as explicações metafísicas, porém, não no sentido de compreensão dos fenômenos,
mas de aceitação e subordinação à natureza, já que esta manifestava a inexorável vontade divina. Ao mesmo tempo, as
sociedades medievais nutriam um profundo sentimento de
pertencimento e de integração à natureza, sendo a fé o elemento que ocupou o lugar da razão, vigente na Antiguidade.
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c)

Já no que tange à Modernidade, os autores tecem comentários acerca da ruptura paradigmática que o período representou na relação entre sociedades e natureza. Contrapondo-se à ideia de submissão às condições dadas pelos
deuses, a Modernidade traz como premissa, o desafio de dominar a natureza, resgatando a razão e construindo as bases
do que se tem atualmente como ciência moderna. É pelas
ideias modernas que o ser humano continuou a progredir,
pela adoção de novas posturas e superação das dificuldades
inerentes a sua relação com a natureza. Apesar dos avanços
trazidos, no entanto, esta forma de ver e se relacionar com
a entorno trouxe como efeito colateral o afastamento do ser
humano dos processos naturais, dando início a uma racionalidade predatória dos recursos naturais, que passam a ser
considerados matéria prima para atender às necessidades
humanas e depósito de resíduos. (MAMED, MARCHESAN e
BAZZANELLA, 2017)

Como resultado deste processo histórico, observa-se o princípio do que
se tem denominado como crise ambiental.
Conforme Pinto e Zacarias (2010, p. 41), a situação de precariedade ambiental, presente nos sistemas naturais necessários à manutenção da vida, começou a ser reconhecida com maior intensidade a partir da década de 1970. Na
análise dos autores, numa posição reformista a respeito do tema entende-se que
o cerne da crise está ligado a causas como desperdício de matéria e energia, limites físicos e naturais dos recursos ambientais, elevado padrão e nível de consumo, além do grave estágio de desigualdade na distribuição dos recursos do
planeta, onde cerda de 20% da população consome entre 70% e 80% dos recursos disponíveis.
Portanto, tratar a questão ambiental exige dimensionar os impactos
através de numa perspectiva holística4. Nesse sentido, Enrique Leff (2002, p.
194) sustenta que, pela primeira vez, a crise ecológica não é resultado apenas
de uma transformação natural, pois incluem transformações metafísicas, filosóficas, éticas, científicas e tecnológicas. Conforme sua análise, a solução para referida crise passa pelo questionamento epistemológico do pensamento pautado
nos pilares da uniformidade e homogeneidade.
Trata-se, portanto, de repensar as transformações do meio ambiente
numa perspectiva complexa, considerando os conhecimentos e saberes
4

A esse respeito, conferir as contribuições de Leff (2002), Boff (2009), Ost (1995) e Sen (2010).
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arraigados também nas cosmologias, mitologias, ideologias e saberes práticos
que compõem a civilização contemporânea (LEFF, 2002, p. 196). Em outras palavras, para refletir acerca dos impactos ambientais e buscar soluções adequadas, é necessário repensar diversas esferas da atuação humana, numa verdadeira revolução civilizacional, especialmente quando se observa o extenso rol
de consequências que o depauperamento da natureza acarreta para as sociedades.
Dentre a infinidade de setores econômicos afetados, por exemplo, temse a agricultura. Nesta área específica, os problemas ambientais implicam em
consequências na produtividade, comprometem a segurança alimentar, influem
na elevação nos preços dos alimentos, estimulam as migrações (êxodo rural),
fomentam conflitos agrários e outros. Além dessas questões, tem-se também os
problemas ambientais decorrentes das mudanças climáticas, por exemplo, que,
por acarretarem sinistros climáticos, podem modificar profundamente a geografia da produção agrícola das tradicionais e novas áreas produtoras. Nesta seara, tem-se, no Brasil, um intenso processo de transformação da agricultura, a
partir de meados da década de 60, para a modernização das atividades agrícolas,
incluindo a mecanização, o uso de sementes híbridas, foco nas monoculturas de
exportação e uso de agrotóxicos (LUZZI, 2007, p. 10). Para Balsan (2006, p. 124),
este processo logrou o aumento da produtividade que se esperava com a adoção
das medidas, mas também gerou uma substancial degradação do meio ambiente, em especial pela destruição de florestas, depauperamento da biodiversidade, aumento da erosão de solos e contaminação dos recursos naturais em geral e dos alimentos produzidos.
Do mesmo modo, observa-se a ocorrência de problemas graves também
nas grandes cidades. No Brasil, a primeira questão que surge como causa da degradação do meio ambiente urbano é a macrocefalia, ou seja, o crescimento urbano desorganizado e acelerado, ao mesmo passo em que diminui a população
do campo (ROSSATO, 1996, p. 37). Este processo traz como consequências a degradação geral das condições de vida e problemas pontuais como a escassez e
poluição das águas, do solo, falta de saneamento, que afeta a saúde da população,
poluição visual, sonora, atmosférica, chuvas ácidas e outras questões (EDLER e
RODRIGUES, 2013, p. 402-403). Estes fenômenos, poderão afetar a população
humana de maneira geral por meio das doenças respiratórias, cardiovasculares
devido ao excesso de gases poluentes presentes na atmosfera, mas, em especial,
os grupos mais vulneráveis, dentre eles, os idosos, pessoas com condições de
saúde especiais e as crianças.
Os problemas ambientais, em sentido lato, poderiam ser apresentados
de diversas formas, porém, apontando-se as principais consequências para o
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meio rural e para o meio urbano, já se tem ideia da dimensão que dita crise possui. No entanto, verifica-se que há questões que atingem a totalidade dos bens
ambientais, seja no ambiente urbano ou no rural, como a questão dos recursos
hídricos.
Entres problemas relativos à denominada crise dos recursos hídricos,
segundo Tundisi (2008), destacam-se: a) intenso processo de urbanização, aumentando a demanda pelos recursos hídricos e ampliando a descarga de dejetos
nos corpos d’água; b) crítica estrutura hídrica em áreas urbanas com cerca de
30% de perda do recurso após o tratamento das águas; c) estresse e escassez
em razão de mudanças globais e extremos climáticos e d) falta de articulação e
governabilidade de recursos hídricos numa dimensão sustentável. Como consequências, tem-se o aumento exponencial das fontes de contaminação; alteração
das fontes (mananciais), além do aumento da vulnerabilidade humana no que
se refere à natural dependência de água (TUNDISI, 2008).
No entanto, cabe destacar que os problemas decorrentes da crise dos
recursos hídricos vão além daqueles que se observam na dimensão humana.
Pensar uma gestão adequada para as águas é fundamental para a continuidade
dos ciclos ecológicos essenciais aos biomas em geral, às florestas e à biodiversidade, além das questões sociais também envolvidas.
IMPACTOS SOCIAIS: A NECESSIDADE DE UM VIÉS SOCIOAMBIENTAL PARA
A QUESTÃO
Como visto, os problemas ambientais afetam negativamente todo o
meio físico, nele incluídas as diversas sociedades. Não obstante, há questões que
precisam ser pensadas quando se pretende apresentar um panorama da questão.
Após a verificação dos problemas no meio físico, é preciso refletir sobre
a participação humana na formação da crise ambiental, porém, sem deixar de
verificar como se manifestam as consequências para as diferentes parcelas da
sociedade para, por fim, pensar alternativas advindas das experiências voltadas
ao tema ambiental.
Considerando a antropogenia característica do elevado grau de degradação ambiental da sociedade atual, Ulrich Beck (2010, p. 94) chama a atenção
para a indissociabilidade do problema dos aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos, considerando que os
[...] problemas ambientais não são problemas do meio ambiente, mas
problemas completamente – na origem e nos resultados – sociais,
problemas do ser humano, de sua história de suas condições de vida, de
26

sua relação com o mundo e com a realidade, de sua constituição
econômica, cultural e política.
Nesse sentido, Gonçalves (2016) considera que a ideia de crise ambiental está vinculada a uma diversidade de crises corolárias, podendo o problema
ser resumido em
crise ambiental (desmatamento, erosão, desertificação, escassez de
água, mudança climática desigual em suas múltiplas escalas
geográficas), crise energética, crise alimentar, crise migratória, crise da
urbanização (cidades entrópicas e entropizantes), crise política
(democracias débeis), crise sanitária (enfermidades de pobres,
enfermidades de ricos, pandemias, ebola, aids, gripe aviária, vaca louca,
gripe suína), crise militar (guerras por todo lado), crise econômica.
Reafirmemos: crises que remetem uma à outra, uma crise civilizatória
multidimensional.
Tem-se, portanto, uma crise de inúmeras dimensões, cuja raiz encontrase, em grande medida, nas atividades humanas, sendo portanto, a humanidade,
um fator fundamental para a sua existência e aprofundamento.
Portanto, há coerência de defender-se a denominação “socioambiental”,
para as questões relacionadas à crise ambiental, havendo, inclusive, um movimento “socioambientalista” para tratar de tais questões.
A ideia de socioambientalismo é uma construção brasileira, advinda da
junção dos movimentos sociais e ambientalista no processo de redemocratização no Brasil, na década de 1980. Como referências teóricas, o movimento preconiza o multiculturalismo, o pluralismo jurídico, a multidisciplinariedade e defende uma leitura holística dos fatos sociais. De acordo com Juliana Santilli
(2005, p. 19-34), esses valores são fundamentais para a construção de um modelo socioambiental em que as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente
incluam e envolvam as comunidades locais, detentoras do real conhecimento e
de práticas de manejo sustentável, realmente compatíveis com a manutenção do
equilíbrio ambiental. O socioambientalismo adveio da busca por uma alternativa às visões voltadas ao conservacionismo/preservacionismo e ao movimento
ambientalista tradicional.
A necessidade de parâmetros para as políticas ambientais que contemplassem os valores sociais passou a ser defendida, especialmente, a partir da
tentativa da adoção de parâmetros externos de proteção do meio ambiente,
como o modelo de parques nacionais, de origem estadunidense. Diegues (1996)
explica este modelo a partir do que ele denomina como mito do paraíso perdido
ou da natureza intocada, através do qual se popularizou a errônea ideia de que
a natureza, para ser protegida, deveria ser afastada dos seres humanos, por
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meio do isolamento, onde pudesse ser admirada. Esta visão, portanto, atribui ao
mundo natural todas as virtudes, ao passo que, ao ser humano, atribui todos os
malefícios, numa visão de clara clivagem entre sociedade e natureza.
No entanto, para o autor, esta lógica foi erroneamente aplicada no território brasileiro, uma vez que há indícios suficientes que permitam afirmar que
tais áreas foram preservadas, em grande medida, graças à contribuição de seus
habitantes em razão do modo de vida tradicional. Ademais, no território brasileiro, as áreas de interesse em preservação ambiental de modo nenhum eram
desabitadas (DIEGUES, 2005, p. 19-34).
O socioambientalismo, portanto, pleiteia uma alternativa aos modelos
extremistas de preservação ambiental que não consideram o papel fundamental
das sociedades não-hegemônicas para questão do meio ambiente. Deste modo,
a alternativa socioambiental aparece como aquela que mais fornece subsídios
para pensar natureza e sociedade de maneira conjunta.
Esta ideia de socioambientalismo, inclusive, auxilia na interpretação de
uma realidade na qual há uma notável desigualdade na absorção de consequências negativas pelos diversos nichos sociais e, do mesmo modo, uma desigual
distribuição dos benefícios dos recursos naturais. Um dos conceitos que trabalham questões desta natureza refere-se à ideia de justiça ambiental (ou injustiça
ambiental).
Henri Acelrad (2010, p. 108), defende o termo como um movimento de
ressignificação da questão ambiental, resultante dos conflitos relacionados à
apropriação do meio ambiente nas dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente
vinculadas à construção da justiça social. Para o autor, uma das preocupações
da justiça ambiental refere-se às razões culturais que regem a apropriação dos
recursos naturais, pois o ambiente é múltiplo em qualidades socioculturais e
não há ambiente sem sujeito. Nesse sentido, os riscos ambientais são desigualmente distribuídos, de acordo com a capacidade dos distintos atores sociais de
se escaparem dos efeitos de ditos riscos. Ao evidenciar estas desigualdades, é
possível fazer uma análise mais acurada da questão ambiental e para a denúncia
de que, em termos ambientais, certos sujeitos sociais prevalecem sobre outros.
Assim, a poluição não é necessariamente democrática, afetando de forma variável os diferentes grupos sociais, e de maneira mais gravosa, os mais vulneráveis
(ACELRAD, 2010, p. 109).
Como consequência do raciocínio desenvolvido pelo autor, tem-se que
a injustiça ambiental e a degradação do meio ambiente possuem a mesma raiz,
devendo-se alterar o modo de distribuição do poder sobre os recursos ambientais e retirar de quem detém o poder, a transferência dos custos ambientais das
atividades econômicas para os mais despossuídos. Isto traria maior equidade na
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distribuição dos benefícios dos recursos ambientais, assim como no ônus da sociedade no geral de suportar as negatividades advindas das atividades produtivas. Nesta racionalidade, a população menos favorecida economicamente não
deveria ter que se instalar em moradias precárias, afetadas negativamente em
sua estrutura, no entorno de um complexo industrial, por exemplo, absorvendo
em suas vidas diárias a poluição ali produzida. Do mesmo modo, as populações
que mantém uma relação diferenciada com a natureza, como povos indígenas e
comunidades tradicionais, deveriam ter prioridade no acesso à terra e respeito
ao modo de vida que permite a continuidade desta relação.
Portanto, pensar a questão ambiental não deve ser uma preocupação
voltada exclusivamente ao meio físico, pois o elemento humano/social já provou-se ser indissociável. Assim, partindo da premissa de que os problemas ambientais têm grande parte de suas raízes nas atividades humanas e que geram
outros graves problemas no seio da sociedade, cabe pensar soluções adequadas
a permitir esta natural e essencial integração entre sociedades e natureza. Algumas das soluções trazidas pela literatura serão demonstradas a seguir.
REFLETINDO SOBRE AS CAUSAS DA CRISE AMBIENTAL EM BUSCA DE UM
FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL
Mas, afinal, porque chegou-se a essa situação ambiental? Talvez, dentre
as explicações que se tem debatido atualmente, tem-se o processo de colonialidade5, o que, dentre outros processos, implica a imposição de uma cultura ocidental, calcada nos fundamentos da racionalidade técnica instrumental economicista com fins estritamente lucrativistas, em especial, nos países em desenvolvimento. No Brasil, assim como na maioria dos países latino-americanos,
houve uma desconsideração da relação mantida entre os povos originários com
os recursos naturais, implantando-se as tecnologias e recursos advindos do velho continente num contexto completamente essencialmente diferente pelos
pontos de vista físico cultural.
Tal histórico de práticas exógenas e que desrespeitam as especificidades locais, conduziram à adoção de concepções e práticas mecanicistas, reducionistas, imediatistas, acumulativas, dentre outras características, de maneira
dissociada das reais necessidades e espirações da sociedade. Como resultado
desta postura de superioridade da colonização em relação aos povos recém
5

Quijano diferencia a colonialidade do colonialismo. Segundo sua análise, o colonialismo refere-se à estrutura de dominação, onde o controle político dos recursos, do trabalho e da população estão dominados
por outra sociedade de cosmovisão diversa, bem como localizada em outra jurisdição territorial (2009, p.
73). Para o autor a persistência desta racionalidade constitui o que outros autores reconhecem como “dependência histórico-cultural” dos países colonizados em face dos colonizadores (QUIJANO, 2009, p. 109).
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descobertos, portanto, iniciou-se o processo de degradação do meio ambiente,
percebido até os dias atuais (LEFF, 2009, p. 27-32).
Como se nota, tratar a questão ambiental requer a análise aprofundada
de variáveis que remontam ao início das mais remotas formas de civilização humana, devendo-se analisar seu comportamento ao longo da história, a fim de
tornar possível alguma compreensão coerente acerca da complexa relação desenvolvida entre natureza e sociedades.
Nesta perspectiva, tem-se como possibilidade de explicação do atual nível de degradação ambiental, o funcionamento e vigência do modo de produção
capitalista, uma vez que se encontra calcado no consumo intenso e sistemático
e que gera crescentes impactos negativos ambientalmente. Este posicionamento
é defendido por teóricos de um marxismo ambiental, tais como James O’Connor
(2001) e Michel Levy (2005). Para os autores, apesar de Marx não haver se referido diretamente à problemática ambiental, fornece diversos elementos para
trabalhar a questão como algo inerente à lógica do sistema.
Afinal, os paradigmas “guias” do modelo econômico vigente fundamentam-se no capitalismo eurocêntrico, machista, patriarcal e antropocêntrico. Estes mesmos fundamentos estabeleceram a cultura da propriedade privada como
algo irrestrito, da exploração humana entre si e sobre os bens naturais, comércio
e consumo de produtos, rompendo processos culturais, aspectos de coletividade
e de cooperação humana.
Muito embora a racionalidade humana tenha criado a ficção da propriedade privada, incluindo determinados bens naturais, como por exemplo as terras, este direito não se mostra absoluto segundo a ordem jurídica estabelecida.
O meio ambiente, sendo considerado bem de interesse difuso, deve estimular a
aplicação de mecanismos jurídicos que devem dar conta de estabelecer medidas
eficazes para fazer cumprir a função social da propriedade, estabelecida em diversos dispositivos6 da legislação brasileira. Além disso, agregue-se o fato de
que a legislação ambiental brasileira é considerada umas das mais completas e
modernas do mundo (BRASIL, 2010 e AGÊNCIA BRASIL, 2011).
Portanto, na contemporaneidade, muito embora esforços sejam observados no sentido de melhorar a qualidade do meio ambiente, em especial nos
últimos trinta anos, as questões ambientais ganharam notoriedade e/ou relevância social, política e econômica devido aos efeitos negativos que se replicam,

6

São exemplos desta questão, dispositivos legais que aplicam a chamada função social da propriedade,
sendo também conhecida, atualmente, a função socioambiental da propriedade em razão das necessidades
e princípios relacionados à proteção do meio ambiente. São eles: Art. 5o, XXIII, que determina que a
propriedade atenderá a sua função social; além dos artigos 170, II; 173, I; 182, parágrafo 2 o , 184; 185 e
186, estabelecendo a observância da função social da propriedade como princípio a reger a ordem econômica, incluindo-se sua observância nas questões urbanas e agrárias.
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multiplicam e implicam negativamente sobre a qualidade de vida das pessoas e
da biota. Como visto, as questões ambientais são planetárias e apresentam-se
complexas e difusas. Diante deste cenário, resta-lhe, de maneira geral, fazer o
que é possível dentro do espaço onde vive cada ator social envolvido, visando
somar esforços em prol da questão ambiental.
Tais situações, vinculam-se, fundamentalmente, ao modo de produção
capitalista que, inexoravelmente, favorece um uso predatório dos recursos disponíveis. Em tal perspectiva, há que se considerar que qualquer pessoa do Planeta é estimulada sistematicamente a acessar produtos e serviços como condição de uma pseudo felicidade. A busca frenética por bens, produtos, serviços e
outros exigem intervenções diretas na natureza. Além disso, após o uso por um
determinado tempo de tais produtos eles são descartados e transformados resíduos, que geram impactos ambientais, econômicos e sociais, degradando as
condições de vida no geral. Portanto, entende-se, que compreender esse processo é de fundamental importância para a constituição de novas consciências
acerca da questão do meio ambiente.
Sendo difícil intervir em escala planetária de forma minimamente eficiente, entende-se que cada indivíduo, onde quer que esteja, pode e deve agir em
escala local em prol de cuidados ambientais. Embora não aderindo piamente ao
jargão “pensar globalmente, agir localmente”, reconhece-se a necessidade de
pensar e agir a partir de onde se está. A ideia ao pensar e agir a partir do local
contribui para um processo crescente e espiral de concepções e atitudes ambientalmente sustentáveis.
Diante da situação posta e de seus desafios, deve-se reconhecer que a
natureza não é sinônimo de uma “fonte inesgotável” e não deve ser considerada
como um “baú” de recursos florestais, hídricos ou minerais. É preciso reconhecer os seus limites. Aí, a necessidade de superação das concepções e práticas
extrativistas e consumistas até então praticadas. Para isso, primeiramente, levar
em consideração e reconhecer que a Terra como nossa casa e dotada de limitações. Para construir esta nova e necessária consciência, vê-se, a necessidade da
elaboração e adoção efetiva de novos paradigmas, dentre eles, a ideia de sustentabilidade ambiental ou desenvolvimento sustentável, que vem sendo propagadas como uma possibilidade nesse sentido.
A ideia de desenvolvimento sustentável remonta a 10 anos depois da
Conferência de Estocolmo, de 1972, onde chegou-se à conclusão de que os esforços empreendidos no âmbito internacional estariam muito abaixo do desejado, questão que foi discutida na Conferência da ONU de 1984. Na oportunidade, então, criou-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), da qual resultou, em 1987, a publicação do Relatório Nosso
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Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. A este relatório
se atribui a criação do termo, segundo o qual o desenvolvimento praticado no
presente, não pode restringir o mesmo direito cabível às gerações futuras, exigindo-se uma gestão dos recursos naturais que se sustentasse ao longo do
tempo e fosse também possível às gerações futuras.
A ideia de desenvolvimento sustentável, no entanto, vem sendo aperfeiçoada desde sua criação, admitindo-se hoje uma ideia defendida na Conferência
de Joanesburgo, realizada em 2002, segundo a qual se assume a responsabilidade diante da implementação e avanço dos três pilares do desenvolvimento
sustentável, ou seja, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e
a proteção ambiental nos âmbitos local, nacional, regional, e global (MAMED,
2016, p. 103).
Trata-se, basicamente, da defesa de um desenvolvimento que respeito
igualmente essas três esferas: social, econômica e ambiental, de modo que uma
não seja demasiadamente sacrificada em detrimento da outra. Numa análise sistêmica, observando-se as críticas já formuladas em relação ao paradigma capitalista, há que se concluir que este equilíbrio pode ser buscado através de novas
alternativas desenvolvidas pela humanidade, saindo-se da dicotomia públicoprivado e pensando-se soluções que passem pela construção de modelos coletivos, transindividuais e de uma socialização dos bens naturais, e de uma melhor
distribuição da produção e da riqueza.
Além desses aspectos, também se faz necessária mudança, dos paradigmas quantitativos que historicamente representaram os interesses do progresso, do produtivismo, consumismo e outros precisam ser superados ou substituídos pelos paradigmas, concepções e práticas qualitativas.
Por isso, a necessidade da construção coletiva e local da cultura ambiental da sustentabilidade. Nesse sentido, é possível tecer uma crítica ao modelo
de sociedade inaugurado pela modernidade que a caracteriza como uma sociedade industrial, com intenso consumo dos bens naturais e degradação por seus
resíduos. Para Iván Illich (2006), o modelo industrial é a raiz de grande parte
dos problemas ecológicos que se tem observado atualmente. Como solução, o
autor propõe, entre outras medidas, o retorno dos olhares das sociedades para
a vida no contexto local, apresentando o conceito de convivialidade, através do
qual se pugna o resgate da vida em comunidade, valorizando a produção local e
os atores sociais concretos, rechaçando, para tanto, o consumo de grandes cadeias, que fortalecem empresas multinacionais em detrimento dos indivíduos
concretos.
Nesta visão, um primeiro passo é retomar a importância da vida e da
circulação de recursos na comunidade, valorizando a arte, costura, gastronomia
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e cultura local, priorizando o seu consumo frente aos produtos das grandes corporações.
A ideia do autor se mostra interessante e é corroborada por uma série
de outras medidas propostas, inclusive no âmbito das discussões internacionais.
Assim, cabe considerar que já se tem princípios, documentos e referências que
levam à adoção de medidas nesse sentido como, por exemplo, a Carta da Terra.
A redação da Carta da Terra era um objetivo a ser realizado durante a
Conferência de Rio, de 1992. No entanto, diante das muitas atividades do evento,
não foi possível concluí-la. Assim, em 1994, Maurice Strong, então Secretário Geral da Cúpula da Terra e Presidente do Conselho da Terra e Mikhail Gorbachev,
Presidente da Cruz Verde Internacional, retomaram a iniciativa em 1997, formando a Comissão da Carta da Terra. A redação do documento envolveu várias
organizações e pessoas de todo o mundo, sendo a versão final aprovada pela
Comissão em reunião na sede da UNESCO em Paris, no ano 2000.
A Carta da Terra tem como princípios, respeitar e cuidar da Comunidade de Vida; Integridade Ecológica; Justiça Social e Econômica, além da Democracia, Não Violência e Paz. A Carta traz em seu texto um verdadeiro chamado à
observância das questões socioambientais e conclama à busca por alternativas
e novas formas de pensar a sociedade, incluindo um novo olhar para o âmbito
local, ao mesmo tempo que ressalta a responsabilidade universal na missão de
cuidar do meio ambiente:
Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar
um novo começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da
Terra. Para cumprir esta promessa, temos que nos comprometer a
adotar e promover os valores e objetivos da Carta.
Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo
sentido de interdependência global e de responsabilidade universal.
Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um modo de
vida sustentá vel aos níveis local, nacional, regional e global. Nossa
diversidade cultural é uma herança preciosa, e diferentes culturas
encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta visão.
Devemos aprofundar expandir o diálogo global gerado pela Carta da
Terra, porque temos muito que aprender a partir da busca iminente e
conjunta por verdade e sabedoria.

A mudança dos pontos de vista global e local, portanto, é algo que passa
pelo rol de soluções que devem ser buscadas para a questão ambiental.
Também no ano 2000, a Organização das Nações Unidas também realizou a Assembleia do Milênio, resultando na Declaração do Milênio, onde se
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estabeleceram 8 objetivos gerais a serem adotados pelos Estados-Membros,
com implicações para a questão ambiental. São eles:
1) Erradicar a extrema pobreza e a fome.
2) Atingir o ensino básico universal.
3) Promover a igualdade de gênero e a autonomia
das mulheres.
4) Reduzir a mortalidade infantil.
5) Melhorar a saúde materna.
6) Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças.
7) Garantir a sustentabilidade ambiental.
8) Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Como se nota, trata-se de medidas a serem tomadas visando melhorar
as condições sociais e ambientais dos países, havendo sido complementadas, em
2015, pelos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo eles:
Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares;
Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;
Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades;
Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água
e saneamento para todos;
Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a
preço acessível à energia para todos;
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo
e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;
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Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter
a perda de biodiversidade;
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os
níveis;
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. (ONU, 2015)
Cada um desses objetivos constitui uma importante ferramenta para
que seja possível um desenvolvimento includente do ponto de vista social, ao
mesmo tempo que seja viável economicamente e permita uma gestão racional
dos recursos ambientais.
Obviamente, este texto não daria conta de apresentar todas as frentes
de alternativas e soluções propostas à questão ambiental. Porém, nota-se que as
medidas demonstradas colaboram para a formação de numa nova agenda socioambiental necessária, fundamentada na responsabilidade compartilhada nos
âmbitos local e também global. Ou seja, há que se defender novos modelos de
economia, que permitam a inclusão social, num contexto democrático, de cidadania planetária e pautado na ética da sustentabilidade. O chamado latente ecoado pela questão ambiental é bem resumido pela Carta da Terra: “Que o nosso
tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo
compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela
justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida” (CARTA DA TERRA, 2000).
Tudo isto, obviamente, somente seria possível pela revisão da perspectiva do modo de produção vigente, buscando-se uma economia viável a todos,
mais justa socialmente e que respeite as necessidade ecológicas.
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Assim, diante do cenário ambiental mundial e brasileiro é preciso e necessário potencializar as ações individuais e coletivas, revisar nossas concepções, princípios, filosofias, valores, aplicando novas atitudes e práticas a fim de
retirar do mundo da utopia, a construção de uma sociedade mais livre, justa, solidária e que permita um ambiente sadio às presentes e futuras gerações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os impactos da atuação humana no meio ambiente são uma questão incontestável. São fartos os estudos científicos que os atestam, sendo sentidos pela
humanidade de forma cada vez mais intensa. Como visto, o problema da degradação ambiental deve ser trabalhado com a devida preocupação, tanto pela continuidade dos ecossistemas e suas funções, quanto pelos impactos sociais correlatos à destruição da natureza.
Tanto os teóricos estudiosos da questão ambiental, quanto os organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, tem demonstrado
amplamente a indissociabilidade das questões ambientais e dos problemas sociais. Situações como a injustiça ambiental e a necessidade de estabelecer metas
para a sustentabilidade também voltadas à solução dos problemas sociais são
indícios desta complexa problemática a ser resolvida pela humanidade, visando
sua própria sobrevivência.
Diante de um tema tão complexo, este texto se propôs a apresentar algumas causas e perspectivas para a questão, trazendo uma parcela dos muitos
posicionamentos e propostas encontrados na literatura e nas discussões no
campo internacional, em especial nas Nações Unidas. Entre as medidas trazidas,
ressaltam-se aquelas que chamam a atenção para a necessidade de uma mudança de paradigmas, retomando-se uma escala consciente de consumo, preferencialmente voltada aos mercados locais, para, além de prevenir o consumo
desenfreado, resgatar o papel dos agentes locais como fornecedores das necessidades humanas e fazer girar a roda da economia nas comunidades, reduzindo
a pobreza e a marginalização social.
É certo que isto precisa ser pensado também na perspectiva global, com
consciência acerca das ações e buscando-se sempre alternativas mais sustentáveis e que representem o menor nível de impacto possível à natureza.
Não se mostra como pretensão deste trabalho apontar as soluções para
os problemas da humanidade, mas simplesmente lançar uma luz sobre os temas
socioambientais, trazendo elementos que auxiliem a pensar caminhos iniciais a
serem tomados inicialmente, caso se pretenda uma real construção de uma
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sociedade melhor e de um ambiente adequado ao pleno desenvolvimento da
vida, em todas as suas formas.
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A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL:
DAS REDES GLOBAIS À AMÉRICA LATINA1

DANIELLE DE OURO MAMED2

INTRODUÇÃO
O problema que a humanidade tem enfrentado acerca do conflito instaurado entre natureza e economia nunca esteve tanto em voga. Em diversos
âmbitos da sociedade é possível observar os reflexos das preocupações que se
tem tido em torno da crise do meio ambiente. Problemas específicos são discutidos e novas soluções são propostas com o intuito de combater os malefícios
que uma gestão irracional dos bens naturais tem ocasionado.
A questão da crise ecológica, no entanto, necessita ser trabalhada necessariamente de forma conjunta, considerando-se o viés social e o viés ambiental indissociavelmente. Se, por um lado, é a humanidade a maior responsável
pelas intensas e negativas transformações que o ambiente tem sofrido; por outro viés, não há como negar que é ela própria quem sofre as consequências desta
degradação.
Não obstante, somente este cuidado ainda não é suficiente, pois a questão socioambiental traz em si, problemas de diversas ordens, sendo um deles, a
impossibilidade do tratamento das sociedades como se constituíssem uma homogeneidade. É fato que há uma sociedade hegemônica, adotante de uma cultura massificada ocidental, moderna e industrial. No entanto, também é uma realidade que há diversas sociedades diferenciadas, caracterizadas por culturas
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distintas que, por vezes, fogem à racionalidade dominante, como é o caso do
multicultural continente latino-americano.
A América Latina entrou para a história moderna com seu “descobrimento” pelos europeus, o que redundou em anos de exploração colonialista de
sua natureza e de seus povos. Os problemas ambientais observados atualmente
são nada menos que as consequências de séculos de exploração e da recepção e
conservação de uma racionalidade que busca sempre adotar parâmetros externos para solucionar os problemas.
Este texto tem o objetivo de abordar a questão socioambiental na América Latina sob uma perspectiva crítica e holística, buscando trazer elementos
das redes globais do sistema econômico capitalista como chaves para compreender a origem e gravidade do problema enfrentado, buscando analisar o porquê da inocuidade das soluções propostas e vislumbrando novas possibilidades
para o enfrentamento da questão.
O QUE É A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL?
O fenômeno generalizado de degradação das condições do meio ambiente, especialmente em decorrência das ações humanas, tem sido denominado
como crise ambiental, ou crise ecológica. Independente do termo utilizado, denotando maior ou menor envolvimento humano, a crise que tem acometido a
natureza não pode ser negada ou minimizada. As consequências dos problemas
observados são sentidas por todos, uma vez que o meio ambiente possui caráter
difuso.
Em que pese a divulgação do problema sob o viés ambiental ou ecológico, mostra-se indispensável pensá-lo pela perspectiva socioambiental, que
tem sido defendida na intenção de reforçar a indissociabilidade existente entre
natureza e sociedade. Nesse sentido, Veiga (2007, p. 112) compara o termo, que
une social e ambiental, à ideia de um martelo: o instrumento é composto por
duas partes (o cabo e a cabeça), sendo que esses dois elementos quando separados não podem exercer as funções de um martelo com um mínimo de eficiência.
De forma análoga, pensar o social sem o aspecto ambiental ou vice-versa torna
incompletas as análises. Reputa-se, portanto, relevante a adoção do termo sempre que se estiver pensando o ambiente em sua natural interação com as sociedades.
Outra ressalva a ser feita para uma melhor análise da questão é a observação de que tratar de meio ambiente e de sociedades exige uma postura aberta
e dinâmica, tendo em vista que, observando tais objetos, deve-se considerar que
acompanham a dinâmica social, essencialmente intensa. Pensar a relação em
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questão, exige o abandono de uma atitude tecnicista, em que se acredita conhecer os processos em sua integralidade, para adotar uma perspectiva disposta a
incluir os diversos fatores humanos. Se não é possível falar de ambiente sem
pensar na interferência humana, deve-se pensar as explicações para os fenômenos estudados, em consonância com a construção histórica das sociedades. Tal
perspectiva, portanto, deve levar em conta o histórico de como o ser humano e a
natureza se relacionam, considerando na análise as questões econômicas, que, na
sociedade moderna ocidental, rege essa interface:
Entende-se que as explicações dos problemas ambientais da atualidade
devem ser buscadas nas suas origens, nas suas causas estruturais, e
analisadas a partir da evolução do processo de exploração dos recursos
naturais, pela via da lógica da expansão produtivista imposta pelo
capital e suas influências na constituição histórico-cultural da
consciência e das práticas dos sujeitos. (MARCHESAN, 2007, p. 133)
Deste modo, para pensar a questão socioambiental, não se pode prescindir de um olhar histórico crítico, que contemple a lógica econômica adotada,
pois é ela que irá determinar o nível de pressão sobre os recursos naturais e,
portanto, o grau de sua degradação.
A questão social, portanto, já se mostrou indissociável à questão ambiental. Além da responsabilidade das sociedades em relação à pegada ecológica,
o elemento humano sofre com intensidade os efeitos da degradação causada,
dada à sua dependência em relação ao seu entorno. Assim, a simbiose entre social e ambiental não pode ser negada.
Não obstante, o conceito de socioambientalismo, apesar de remeter à
esta relação numa escala geral, é uma construção que envolve os movimentos
sociais e ambientalistas, especialmente aqueles em que populações socialmente
mais vulneráveis estão em questão. A junção dessas duas demandas, aparece
com maior força no Brasil, em seu processo de redemocratização, na década de
1980. Como referências teóricas a serem valorizadas, o movimento preconiza o
multiculturalismo, o pluralismo jurídico, a multidisciplinariedade e defende
uma leitura holística e histórica dos fatos sociais. Para Santilli (2005, p. 19-34),
esses valores são fundamentais para a construção de um modelo de gestão socioambiental em que as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente demonstrem preocupação com as comunidades locais, das quais provem conhecimento de práticas de manejo ambiental sustentável. A ideia do socioambientalismo adveio da busca por uma alternativa às propostas do conservacionismo e
preservacionismo e do movimento ambientalista tradicional.
Assim, numa perspectiva socioambiental, pode-se considerar a necessidade de observância conjunta do social e do ambiental, além dos problemas que
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as sociedades não hegemônicas enfrentam diante da degradação do meio físico.
Apesar disto, quando se fala em problemas ambientais, ainda vige a ideia de
crise ambiental, ou crise ecológica, sem ênfase no social.
Para Gonçalves (2016), a crise ambiental, normalmente está vinculada
a fenômenos físicos como desmatamento, erosão, desertificação, escassez de
água, mudança climática em escalas global e local, crise energética, crise alimentar, crise migratória, crise da urbanização e crise sanitária, consubstanciadas na
incidência de enfermidades que atingem diversos âmbitos sociais, pandemias,
ebola, aids, gripe aviária, vaca louca, gripe suína e etc. No entanto, numa perspectiva socioambiental, o autor considera, ainda, as crises políticas (democracias débeis), crise militar (ocorrência de guerras) e a própria crise econômica,
de modo que, tais crises remetem uma à outra, configurando uma “crise civilizatória multidimensional”.
PERCEPÇÃO DA CRISE: EFEITOS GLOBAIS E LOCAIS
As percepções acerca de tais crises, tais como se observa em tantos discursos propalados na mídia, podem advir do âmbito local ou do contexto global.
No âmbito global, talvez a questão mais urgente diga respeito ao problema das
mudanças climáticas, uma vez que suas consequências são sentidas indiscriminadamente por todos os países. Apesar de isto ser observado em distintos graus
dependendo do contexto de análise, é possível afirmar que se trata de um fenômeno global e que, portanto, não está adstrito àqueles locais onde se exerce atividade predatória ao meio ambiente com maior intensidade.
Assim, mesmo países fora do capitalismo (e que, portanto, não compartilham um padrão de consumo insustentável), sofrem com as consequências das
atitudes de outrem. Cuba é um exemplo nesse sentido: mesmo sem praticar padrões de consumo elevados, seu território, situado no caribe, já enfrentou diversos desastres naturais relacionados às mudanças climáticas, especialmente pela
vulnerabilidade aos extremos climáticos. De forma análoga, etnias indígenas na
Amazônia sofrem com a elevação de temperatura e demais efeitos das mudanças no clima, dada sua estreita vinculação aos recursos naturais (MOREIRA,
2010, p. 131).
É certo que há controvérsias na academia quanto à gênese das transformações ambientais ocorridas no tempo presente. Há quem defenda que o processo de aquecimento global que se tem observado é um fenômeno natural normal, que ocorre com frequência no planeta e que, portanto, tem-se feito um
alarde desnecessário. Por outro lado, vê-se a argumentação de que este posicionamento apenas favorece os interessados na continuidade da degradação. Em
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que pesem ambos argumentos, há que se reconhecer que é fato a rapidez inédita
com que tais transformações na qualidade ambiental tem ocorrido, assim como
não se pode negar a coincidência de tais modificações com o advento da Revolução Industrial e aprimoramento da tecnologia, que possibilitou a produção de
uma infinidade de bens para a humanidade (SANTOS, 1983).
Além do movimento “normal” que caracteriza a atividade econômica,
para a questão ambiental, há o agravante do processo de globalização da economia. Walss-Aurioles (2005, p.2) considera que o comércio é uma atividade antiquíssima, porém, a vinculação da questão comercial à problemática ambiental é
recente. Segundo o autor, o problema começa com a aceleração da integração
econômica e comercial dos países, formando blocos econômicos. Esta aceleração
dinamizou demasiadamente a atividade econômica, aumentando a pressão sobre os bens ambientais para darem conta da demanda de um mercado globalizado, porque a globalização está sustentada no consumo para permitir a integração da economia.
Se antes, para acessar um determinado bem o indivíduo recorria a um
produtor ou comerciante local, cuja produção era independente e mais individualizada, nos dias atuais, as pessoas, com apenas alguns cliques em computadores ou smartphones, podem realizar a compra de bens produzidos de forma
massiva e que serão remetidos diretamente do outro lado do mundo para suas
casas, sem intermediadores.
Como efeito colateral, mostra-se uma inequívoca homogeneização dos
padrões de consumo praticados pela humanidade. Se antes era possível observar a diferenciação de produtos e costumes conforme a região do globo ou do
país, hodiernamente, mostra-se uma realidade a massificação de determinados
produtos e serviços. Apesar de tais padrões serem considerados úteis à sociedade atual, vê-se que os modelos criados em âmbito regional, acabam solapados
por um modelo que se pretende hegemônico. Assim, estilos de roupas, acessórios, veículos, decoração e muitos outros âmbitos explorados pelo consumo, acabam seguindo as tendências mundializadas, prejudicando, assim, a capacidade
de criação autêntica nos âmbitos locais-regionais. Trata-se de uma crítica do
ponto de vista da globalização cultural.
Há que se reconhecer, ao mesmo tempo, que a globalização não pode
ser tida como a única responsável pela configuração atual da questão ambiental,
pois outros fatores também são fundamentais, tais como o crescimento populacional, a gestão inadequada dos recursos, as desigualdades na sua distribuição
e a falta de consciência das pessoas acerca de seu papel nas decisões relativas às
suas preferências de consumo. Esta última questão mencionada tem a inegável
influência das redes do capitalismo, cujos mecanismos levam à incorporação de
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comportamentos de consumo prejudiciais do ponto de vista ambiental. Ou seja,
uma vez praticada a racionalidade do consumo desenfreado como parâmetro
para designar o nível de qualidade de vida das pessoas, as consequências para o
meio ambiente mostram-se nefastas, chegando-se a níveis inaceitáveis de integração dos bens naturais às redes de mercado, transformando a natureza em
mercadoria a ser negociada conforme sua utilidade para o incremento da economia.
O FENÔMENO DA MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA E SUA VINCULAÇÃO
AO MODO CAPITALISTA DE PRODUÇÃO E CONSUMO
Atualmente, o processo de incremento da produção e do consumo tem
atingido mais esferas da vida pela entrada cada vez mais intensa de elementos
naturais nos mercados. Trata-se do fenômeno da mercantilização da natureza,
traduzido de maneira simples como a transformação desta em mercadoria.
A mercantilização na natureza não é um fenômeno recente, uma vez que
se considere que a humanidade sempre retirou da natureza o seu sustento e
sempre intercambiou toda sorte de produtos, sejam aqueles simplesmente retirados do meio ambiente, sejam aqueles modificados pela atividade humana. No
entanto, o que foi transformado na sociedade foi a intensidade com a qual os
elementos naturais são inseridos no mercado. Se antes o intercâmbio de produtos naturais servia ao atendimento das necessidades humanas, após determinado momento da história, este fenômeno passou a ser sua razão em si mesmo.
Do atendimento das demandas humanas, passou-se ao simples incremento dos
mercados, tornando o benefício social uma questão secundária. Para Sen (1999)
este fenômeno pode ser traduzido no abandono da economia voltada às necessidades, para a economia voltada à logística (modo de circulação das mercadorias e serviços). Segundo o autor, neste processo, perdeu-se o aspecto ético inerente às relações econômicas.
Sem dúvida, o momento histórico em que isto ocorre com maior intensidade é no nascimento do capitalismo, quando os dois primeiros elementos naturais sofrem a radical mercantilização, a saber, o próprio ser humano e a terra:
que “o homem sob o nome de mão-de-obra, e a natureza, sob o nome de terra,
foram colocados à venda” (POLANYI, 2000, p. 162). Antes disto, apesar do ser
humano comerciar os elementos da natureza, não o fazia separando-se do processo de transformação desta, o que vem a ser feito no capitalismo então nascente.
Modificando-se ao longo da história a forma de apropriação da natureza, observa-se que este processo foi sendo incrementado, de acordo com os
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valores sociais de cada período, até chegar nas formas atuais, em que outras esferas acabam sendo negociadas sob a racionalidade moderna vigente.
Atualmente, a entrada da natureza nos mercados tem sido levada a patamares extremos visando o incremento do modelo econômico capitalista. A
fundamentação teórica para este fenômeno tem sido atribuída às ideias neoliberais3, partindo-se da premissa de que cabe ao próprio mercado resolver os
desajustes que lhes são inerentes, outorgando valor monetário a tudo o que for
possível: “o neoliberalismo é também a mercantilização generalizada das palavras e das coisas, dos corpos e das mentes, da natureza e da cultura. A partir daí
se agravam as desigualdades” (RAMONET, 2009, p. 47). Deste modo, no neoliberalismo, os bens comuns têm sido duramente atingidos por este fenômeno de
mercantilização. Em decorrência dos desajustes provocados por esta “onda
mercantilizadora” em muitos países é possível observar a multiplicações de mobilizações visando diversas pautas, entre elas, a reivindicação da gratuidade de
alguns bens comuns como a água potável, a energia, os transportes, saúde e educação (RAMONET, 2009, p. 107).
Em suma, a construção e aprofundamento da lógica econômica desde
os primórdios do capitalismo tem concorrido para a espoliação e degradação
dos direitos das sociedades e da natureza, privatizando tudo o que é vivo e tudo
o que é necessário para a manutenção da vida.
No entanto, este processo de mercantilização da natureza não foi instantâneo. Ao contrário, passou por algumas fases, desenvolvidas ao longo da
modernidade. O ser humano já foi capaz de apropriar-se dos recursos naturais
e até de outros seres humanos, através da escravidão, mas ainda não havia pensado em estratégias para chegar ainda mais longe: incluir o que sempre foi de
acesso irrestrito nas redes de mercado e integrar os povos não-hegemônicos a
estas redes, impondo-lhes instrumentos típicos da modernidade como o direito
de propriedade e os contratos (MAMED, 2016, p. 112).
Até mesmo para o Direito, a inclusão dos bens comuns no mercado gerou uma série de transformações que as normas jurídicas tiveram que acolher,
adequando o ordenamento normativo às necessidades desses novos nichos de
mercado. Nos antigos manuais jurídicos, inclusive aqueles relativos ao Direito
Civil, era comum encontrar a definição de objetos que estavam fora do comércio,
incluindo-se o ar. Hoje em dia, esta afirmação já nã o é de todo possível. De fato,
nos mercados globais já é uma realidade a possibilidade de negociar a qualidade
3

O neoliberalismo constitui a retomada dos ideais liberais clássicos da economia, especialmente a partir
da década de 1980. Como base teórica para a nova ideologia contribuiu F. Hayek, ao criticar o modelo
socialista de economia e defender um retorno à sociedade baseada na livre concorrência e ausência do
Estado como agente regulador. Há um resgate prático da ideia do Estado Mínimo, contrapondo-se à proposta socialista que surgia como contraposição à hegemonia capitalista (HAYEK, 1990)
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do ar, transformando parte da composição atmosférica em cifras, pela via do comércio internacional de emissões.
Assim, observando-se as relações estabelecidas na modernidade, também é possível encontrar críticas que refletem sobre as consequências desta racionalidade no modo de vida adotado pela sociedade. Para Illich (2006, p. 372),
a modernidade rompe com o equilíbrio multidimensional da vida quando o trabalho de uma ferramenta social da modernidade ultrapassa a marca do “ótimo”
e se volta contra a própria finalidade, ou seja, quando a utilização da ferramenta
é mais intensa que o necessário, transformando a sua utilidade em algo negativo.
O autor analisa algumas das maiores instituições modernas, como os tipos de
vestuário, a indústria, a prevalência do transporte automotor, a escola, a medicina e a energia, afirmando a inocuidade destas diante dos objetivos a que se
propõem: segundo sua proposta, a medicina tem adoecido as sociedades; a escola não educa; o sistema de transportes acarreta a perda de tempo; a geração
de energia não melhora a vida das pessoas e traz desequilíbrios ambientais, pois
a energia produzida não é utilizada, retornando à natureza em forma de poluição.
Um dos pontos centrais da teoria por ele desenvolvida demonstra que
a modernidade criou monopólios radicais, entendidos como um tipo de dominação por determinada instituição ou produto, onde se tem o controle exclusivo,
de modo que a possibilidade de escolha do consumidor se reduz, pressionandoo a utilizar-se do objeto do monopólio. Os monopólios radicais, portanto, se impõem na modernidade sem oposição, enquanto qualquer proposta que estabeleça alternativas aos monopólios radicais é considerada ilegítima e equivocada,
tendendo-se à marginalização. (MAMED, 2016, p. 54). Há, deste modo, no campo
das “liberdades” trazidas pelo capitalismo, uma pressão real para que sejam utilizadas as ferramentas propostas pela modernidade, ferramentas estas que, via
de regra, estão vinculadas aos mercados e servem aos seus interesses. Para tornar possível a massificação dessas ferramentas, seria necessário, então, criar
condições necessárias ao atendimento das demandas por materiais e também
garantir mercado consumidor para este padrão homogeneizante de consumo, o
que vem sendo amplamente proporcionado desde a colonização, onde países
colonizados fornecem mão de obra e também se tornam consumidores das novas demandas criadas. Como parte deste processo, vê-se a incorporação da natureza nessas redes mercadológicas e forma cada vez mais agressiva, sendo a
América Latina um exemplo emblemático nesse sentido.
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AMÉRICA LATINA E SUAS VEIAS ABERTAS – A SANGRIA PERSISTENTE DA
EXPLORAÇÃO DA NATUREZA
A América Latina possui um histórico de explorações de todas as ordens
desde a chegada dos europeus em suas terras até os dias atuais. No geral, os
países latino-americanos foram concebidos e mantidos com a função de incrementar o capitalismo nascido na Europa e, posteriormente, dos demais centros
de poder econômico que foram sendo formados.
É a América Latina, região das veias abertas. Desde o descobrimento até
nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde,
norte-americano, e como tal tem-se acumulado e se acumula até hoje
nos distantes centros de poder. (GALEANO, 1978, p. 14)
Este processo teve início com a expansão da racionalidade moderna europeia na ocasião do “achamento” das Américas, quando encontrou nesse novo
território um meio de incrementar-se e expandir-se. Assim, foram geradas novas perspectivas para o mercado europeu, metamorfoseando-o de acordo com
os interesses econômicos prevalecentes no século XV. O acontecimento do descobrimento é tão importante, que Enrique Dussel (1994, p. 26), defende que a
modernidade somente é consolidada no ano de 1492, com a chegada de Colombo à América Central.
Com a conquista e a inclusão das Américas nos mercados mundiais, outros exploração da natureza foram dados. Os elementos naturais e os povos originários da América Latina foram integrando as redes mercadológicas modernas, seguindo fases bem delineadas. Primeiramente, nesse contexto específico,
tem-se o processo de espoliação da natureza e dos povos pelo colonialismo, ressaltando esta fase como de imprescindível importância da acumulação de capital para o desenvolvimento do modo capitalista de produção. Em seguida, observa-se o papel exercido pela formação dos estados modernos latino-americanos para a consolidação de um capitalismo periférico, como modo de tornar possível o desenvolvimento das redes globais de dominação econômica, mantendose a racionalidade colonialista, cultivada mesmo após as independências. Não
obstante, com resultado das relações centro-periferia, observa-se a construção
de uma situação constante de subdesenvolvimento ou mesmo um sentimento
de permanente de inferioridade. Como forma de tentar superar tal impressão,
constante nos países latino-americanos, pode-se considerar a sua inserção nos
mercados como fornecedor de obra prima e importador de tecnologia, sempre
sob o discurso de superação do atraso (MAMED, 2016, p. 62).
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A ideia de desenvolvimento como tradicionalmente posta advém desta
racionalidade: busca-se o incremento da economia a qualquer custo, a fim de
que os países considerados “atrasados” possam enfim chegar aos níveis de vida
e consumo propalados pelos países “desenvolvidos” como adequados para as
sociedades.
Como resultado desta busca constante de equiparar-se aos países centrais, que determinam os parâmetros a serem seguidos, observa-se a perda na
qualidade ambiental, uma vez que no modelo tradicional, atividades econômicas
que visam apenas o incremento de recursos sem preocupação com os efeitos
colaterais das atividades desenvolvidas, é perceptível a queda da qualidade do
meio ambiente. Tem-se configurada, assim, a chamada crise socioambiental.
Além das questões citadas no início deste texto, veja-se também as injustiças em torno da distribuição dos problemas ambientais nas camadas sociais. Considerando uma abordagem em torno da discussão sobre a justiça ambiental4 (ACSELRAD, 2004), observa-se que são as parcelas mais vulneráveis da
sociedade que arcam de maneira mais intensa com os problemas ambientais. Na
promoção de políticas desenvolvimentistas, são esses eixos da população que
sofrem os mais variados efeitos negativos. Por exemplo, nos projetos desenvolvimentistas brasileiros, há diversas propostas de construção de megaempreendimentos que afetam ou afetarão povos indígenas e comunidades tradicionais
(cf. MAMED, 2015). Pensando-se em termos de contribuição para a crise, tal população pouco contribuiu com atividades degradantes do meio ambiente, porém, são elas que mais irão suportar seus efeitos, dada a sua vulnerabilidade e
falta de condições de acesso a medidas tecnológicas de mitigação dos problemas
(MOREIRA, 2010).
Tão grave é a situação, que na Colômbia, inclusive, tem-se comentado
acerca dos “deslocados do desenvolvimento” ou desplazados del desarrollo
(SARMIENTO, 2015) para designar às populações que tem sido expulsas de seus
lugares de pertencimento em razão de megaprojetos executados pelo Estado em
parceria com empresas multinacionais. Se antes, era possível observar a existência de uma teoria sobre ‘refugiados ambientais’, referindo-se àquelas populações deslocadas de seu habitat por conta de desastres naturais, principalmente, agora, parece surgir a necessidade de estudo desses ‘deslocados’ por
conta de projetos desenvolvimentistas.

Para Acselrad (2004, p. 14), justiça ambiental trata-se do “conjunto de princípios e práticas que: asseguram que nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional de consequências ambientais negativas; garantam um acesso justo e equitativo aos recursos naturais; assegurem o acesso às informações ambientais relevantes e que favoreçam a construção de modelos alternativos de desenvolvimento e assegurem
a democratização na gestão ambiental sustentável”.
4
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No México, de forma análoga, são muitos os problemas enfrentados pelos povos indígenas e comunidades tradicionais diante de políticas estatais desenvolvimentista. Normalmente, esses empreendimentos são executados por
empresas multinacionais, que utilizam da mão de obra barata dessas populações
para explorar os recursos naturais ou outras potencialidades encontradas no
rico território mexicano. As reações de resistência são muitas e, inclusive, há diversas iniciativas em que populações afetadas conseguem impedir a implementação ou continuidade de projetos danosos às comunidades (Cf. BÁEZ, 2014).
A título de curiosidade, mesmo em países considerados desenvolvidos,
como os Estados Unidos da América, tem-se observado reações a atividades injustas do ponto de vista socioambiental. O rechaço da população aos projetos de
fracking5 são um indício nesse sentido, demonstrando que mesmo nesses países
já não se tolera a construção de riqueza em desacordo com as medidas necessárias para manter sã a qualidade do meio ambiente.
O Brasil tem caminhado para um cenário similar no que se refere à insustentabilidade de certos empreendimentos, a exemplo das reações populares
em desfavor de projetos como o da Hidroelétrica de Belo Monte, no Estado do
Pará (PLATAFORMA DHESCA, 2013).
Não obstante a gravidade dos problemas observados, ainda resta considerar que a crise ambiental integra o que alguns autores consideram como
uma crise civilizacional pela qual passa a humanidade. Quanto a isto, tem-se que
certos problemas ambientais são imperceptíveis a curto prazo no dia a dia das
sociedades, como a degradação das condições de vida decorrentes da adoção de
padrões externos de comportamento e de consumo. Ao ter acesso a produtos e
serviços frutos da globalização, perdem-se os laços com o modo de produzir local e o próprio sentido de pertencimento a um determinado contexto. O acesso
aos mercados globalizados, como visto, corrompe as relações comunitárias,
(des)envolvendo as pessoas de seu ambiente. Nesse sentido, cabe refletir a respeito do tipo de desenvolvimento que seria interessante para garantir a qualidade de vida e, por conseguinte, uma relação adequada entre sociedades e meio
ambiente.
Como forma de pensar uma sociedade diferente, Illich (2006, p. 384)
propõe diante de tantos prognósticos negativos, que algumas luzes sejam lançadas na busca por perspectivas mais positivas. Sua proposta reside no que ele
denomina por convivencialidade, que seria um novo modo de vida, contrário à
produtividade industrial. Ao contrário do que propõe a perspectiva da
5

O fracking, ou fraturamento hidráulico (em português) consiste em uma tecnologia especialmente utilizada para extração de gás de xisto, que permite a exploração de reservatórios antes inatingíveis. O combustível é liberado das rochas através do fraturamento do solo em altos níveis de pressão (CIMI, 2015, p.
2)
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sociedade industrial, onde os indivíduos sã o influenciados por mensagens advindas de sujeitos com os quais nã o possuem qualquer proximidade, uma sociedade convivencial buscaria resgatar o contato entre as pessoas, remontando à
revalorização do contexto comunitário. Este novo modelo nã o comportaria a
construção de discursos hegemônicos, mas demandaria novos arranjos de participação nas esferas de decisão locais sobre qual seria a melhor maneira de
combater a degradação ambiental em curso no planeta, bem como dos demais
problemas relevantes na sociedade. Seria necessário, em seu modo de vista,
substituir o valor técnico por um valor ético, sendo a única saída possível, uma
revolução no modelo civilizacional.
Nessa direção, há que se pensar o desenvolvimento de maneira diferente. Viana (2006) pondera que o tipo de desenvolvimento que se tem defendido, tende a retirar das pessoas o convívio com o seu entorno. Até mesmo
quando se busca o significado do termo desenvolvimento nos dicionários, segundo o autor, vê-se a conotação de retirada do invólucro, descomprometer a
pessoa com o seu ambiente.
Este tratamento mostra-se uma constante no que se refere à questão
ambiental na América Latina. O ranço do subdesenvolvimento e do atraso permanecem latentes, sempre que é necessário recorrer a ideias externas para resolver os problemas inerentes à relação entre ser humano e natureza. O exemplo
concreto da persistência deste modelo de importação de ideias hegemônicas é a
própria noção de sustentabilidade, nascida e desenvolvida nos âmbitos internacionais de discussão (Nações Unidas), capitaneadas pelos países desenvolvidos
que, comumente, impõem mecanismos que, distando de tratar os problemas socioambientais, prezam pelo incremento da economia.
Isto tem ocorrido, por exemplo, por meio da instituição de mecanismos
econômicos de proteção ao meio ambiente, como os Pagamentos por Serviços
Ambientais, que, em alguns tipos, exigem uma natureza totalmente desprovida
da presença humana para tornar possível o pagamento de benefícios financeiros, alijando seres humanos dos sistemas naturais, mesmo que estes em nada
contribuam com a sua degradação. É o caso dos Programas de Redução do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD), que preveem, em algumas circunstâncias, a retirada do acesso a recursos naturais de populações tradicionais
como condição para a percepção de um benefício econômico (Cf. MAMED, 2016).
Além disso, projetos desta natureza, no geral, estão vinculados aos mercados de
carbono, o que torna mais grave a situação, pois áreas antes já preservadas, permitem a poluição em outro lugar no planeta. No balanço geral, não se mostra
racional pretender a redução da degradação ambiental com instrumentos dessa
natureza (MARÉS, 2002).
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Portanto, observa-se a busca por soluções à crise ambiental que se utiliza de outros mecanismos que denotam injustiça socioambiental, uma vez que
retiram a possibilidade de acesso à natureza por populações que sempre contribuíram com a sua preservação, tal como visto no caso dos povos indígenas e das
comunidades tradicionais.
Para pensar a questão ambiental na América Latina, primeiramente, é
preciso ter em consideração a sua composição plural em todos os sentidos, mas
especialmente no que se refere à natureza e às culturas. Além de conter o bioma
com a maior biodiversidade do planeta (a Amazônia), os países latino-americanos são dotados de intensa diversidade cultural, ou seja, há parcelas da população que praticam formas diferenciadas de ser, fazer e viver e não se vinculam
diretamente ao modelo de sociedade proposto pela modernidade (capitalista,
ocidental, hegemônica). Como observado, grande parte dessa população diferenciada mantém relações não destrutivas com a natureza, mas, apesar disto, é
a primeira parcela a sofrer restrições por conta da crise que acomete os bens
naturais.
Deste modo, há diversos desafios a serem superados na complexa relação entre sociedades e natureza. O primeiro deles, é reconhecer que há diversas
formas de atender às necessidades humanas que não pela via proposta pelo modelo industrial de sociedade. A partir de então, reconhecer a diferença e permitir
a existência das formas alternativas de economia é um primeiro passo para reverter o processo de massificação da cultura de consumo que caracteriza as sociedades atuais. Freando este processo, já seria possível começar a incentivar o
consumo de produtos e serviços ofertados nos âmbitos locais, fomentando a interessante ideia que Illich (2006) denominou como convivencialidade6.
A partir de uma sociedade com padrões adequados de consumo e com
parâmetros de produção mais sustentável, seria realmente possível pensar no
necessário ponto de equilíbrio entre ecologia e economia que se tem buscado
nos discursos acerca da gravidade da questão ambiental.
Após o adequado tratamento do consumo e da produção, há que se pensar em deter a tendência neoliberal de promover a extremada mercantilização
da natureza. Não se pode admitir que o simples pagamento em dinheiro torne
possível a poluição em níveis não tolerados pelo meio ambiente. A racionalidade
da compensação, em termos ambientais, em determinados contextos não é possível. Diversos projetos que visam este tipo de mecanismos trabalham com a
preservação de áreas que são protegidas por populações tradicionais há várias
gerações. Pensar que tais áreas deveriam dispor de um presumido direito a poluir e negociar este direito para permitir mais poluição em outros contextos do
6

Nota do editor: vide página 49.
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globo, se mostra inadequado, pois, em verdade, isto significa permitir um incremento injustificado da degradação ambiental. Ao invés disto, há que se pensar
na capacidade de suporte dos ecossistemas e criar meios alternativos de suprir
as demandas humanas, rechaçando os processos de mercantilização da natureza.
Por outro lado, não se trata somente de combater as medidas excessivamente econômicas para o meio ambiente. Medidas essencialmente ambientais, também contêm problemas graves. Conforme demonstrado, não é possível
pensar a questão ambiental sem o respectivo viés social. Como a cabeça e o cabo
formam o martelo, ambiental e social precisam ser pensados em conjunto.
O CONTRASSENSO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS:
DA EUFORIA À INOCUIDADE
Em estudos anteriores (MAMED, 2016) foi possível constatar que desde
o colonialismo se tem imposto modelos políticos, econômicos e culturais alheios
à realidade latino-americana. Primeiramente, com o modelo colonial, impunhase a racionalidade dos países colonizadores. Após as independências dos países,
buscou-se seguir um modelo que objetivava a continuidade de relações desiguais entre países mais ou menos poderosos, do ponto de vista econômico, perpetuando sua exploração iniciada nas relações coloniais. Como resultado, foi gerado o ‘rótulo’ do subdesenvolvimento, cuja superação depende da adoção de
uma série de medidas formuladas por entidades internacionais. Como se não
bastasse, foi determinado, ainda, que a solução para o problema ambiental ocasionado por essas históricas relações de exploração consiste no que se tem chamado de desenvolvimento sustentável. No entanto, algumas ressalvas quanto ao
conceito precisam ser destacadas. Em primeiro lugar, cabe esclarecer que
quando se pensa em criticar o modelo, não se tem em vista desqualificá-lo por
completo, mas refletir acerca de possíveis desvirtuamentos da proposta.
A ideia de desenvolvimento sustentável possui diversos aspectos importantes em sua constituição, destacando-se, no entanto, a ideia contida no Relatório Brundtland7 e a ideia de desenvolvimento sustentável como aquele que
privilegia os eixos econômico, social e ambiental (SACHS, 1993).

7

Por conta do agravamento da questão do meio ambiente, aproximadamente 10 anos depois da Conferência de Estocolmo (realizada em 1978), chegou-se à conclusão de que os esforços estariam muito aquém
do desejado, o que foi discutido na Conferência da ONU de 1984. Na oportunidade, então, foi criada a
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que resultou, em 1987, na publicação do
Relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. O Relatório possui uma
importância fundamental para este estudo, uma vez que foi neste documento que surgiu uma definição
para a expressão desenvolvimento sustentável, correspondendo ao desenvolvimento que “atende as
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No entanto, apesar de esses três eixos aparecerem de maneira bastante
acentuada nas definições sobre desenvolvimento sustentável, juntamente com
a ideia de responsabilidade intergeracional, o que se vê, na prática, é a prevalência do eixo econômico sobre os demais. Por este motivo, alguns autores têm classificado a sustentabilidade em fraca, forte e superforte.
Segundo as premissas propostas pelos esquemas de sustentabilidade
no sentido fraco, portanto, é possível ‘sacrificar’ determinados bens ambientais
se isto, de alguma maneira, puder ser ‘compensado’ em outros âmbitos. Para
Veiga (2010, p. 39), a sustentabilidade fraca pressupõe a regra de que cada geração delega à seguinte o equilíbrio entre os três tipos de capital: o capital propriamente dito, o capital natural/ecológico e o capital humano/social. A gravidade desta regra, no entanto, consiste no fato de que apenas os capitais natural
e humano são flexibilizados, enquanto o capital econômico mantém-se constante. São exemplos de sustentabilidade fraca os mecanismos de compensação
ambiental, o princípio do poluidor-pagador, e a economia ambiental.
A sustentabilidade forte, por outro lado, requer a manutenção das partes do sistema como um todo, não sendo possível a substituição de nenhuma
delas, admitindo-se apenas ingerências leves8. No balanço entre os tipos de capital, na abordagem forte da sustentabilidade, ao menos o capital natural deve
ser mantido em detrimento dos demais. A economia ecológica é um exemplo de
sustentabilidade forte, pois considera o sistema econômico como um subsistema de um sistema ainda mais amplo: o do planeta Terra. Pelo fato de o grande
sistema Terra ser aberto, suscetível à entrada e saída de materiais, a economia
precisa incluir em seus cálculos os fluxos de energia e materiais que formam os
ciclos naturais, respeitando tais ciclos. A economia ecológica se vale de alguns mecanismos como a reciclagem, visando otimizar os ciclos de vida dos materiais e
evitar ao máximo possível que estes sejam convertidos em rejeitos e contribuam
para o desequilíbrio ecológico (MARTINEZ-ALIER, 2013, p. 17).
A sustentabilidade superforte, por sua vez, pressupõe que as partes devem ser mantidas integralmente, não se admitindo ingerências que venham a
comprometer o fluxo natural das sociedades e dos ecossistemas (VAN BELLEN,
2003, p. 85). Como medidas concretas deste modelo de sustentabilidade devese considerar propostas biocêntricas, como aquelas decorrentes do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, que outorgam à natureza o status de sujeito
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”.
8
A economia ambiental parte de uma abordagem neoclássica, baseada em proposições sobre a determinação do comportamento humano através dos preços e quantidades ofertadas de bens (lei da oferta e demanda). Em economia ambiental, o meio ambiente exerce três funções precípuas: fornecendo serviços
diretos, disponibilizando insumos para produção e atuando como receptor dos resíduos das atividades econômicas (ROCHA, 2011, p. 79-83).
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de direito (MORAES e FREITAS, 2013). Na sustentabilidade superforte não se
admite qualquer flexibilização dos capitais natural e humano, devendo o capital
econômico submeter-se à necessidade de manutenção do equilíbrio socioambiental (MARTINEZ-ALIER e JUSMET, 2013, p. 17).
Deste modo, vê-se que seria interessante preconizar uma sustentabilidade forte, em detrimento dos dois outros modelos apresentados. Apesar de a
sustentabilidade superforte parecer interessante pela radicalidade das medidas, há que se pensar que da mesma maneira que não é interessante permitir a
prevalência do econômico sobre os demais eixos, também deve-se pensar que
estes não devam onerar demasiadamente a questão econômica. A economia precisa permanecer viável para tornar possível a manutenção social e ambiental.
Assim, pugna-se pela busca pelo caminho do meio, onde seja possível atender às
necessidades humanas ao mesmo tempo em que se garantam os direitos sociais
e a integridade do meio ambiente.
Em suma, sob este ponto de vista (da sustentabilidade forte), não é interessante a construção de uma racionalidade de proteção ambiental mercadológica, para não deixar que a economia defina as medidas socioambientais a serem tomadas, assim como não parece ser o caminho a seguir, uma proteção da
natureza sem pensar nas necessidades humanas. A busca por uma solução nesse
sentido deve, ainda, observar que nem todas as sociedades afetadas possuem
uma mesma conformação cultural. É preciso atentar para as peculiaridades de
populações diferenciadas como os povos indígenas e comunidades tradicionais.
Ademais, quando se defendem soluções predominantemente econômicas, que não respeitam tais aspectos intrínsecos às distintas sociedades, incorrese na imposição de um modelo único, o que na visão de Illich (2006), conforma
um monopólio radical.
É possível observar que a ideia de Illich (2006) também traz uma reflexão sobre a máxima capitalista de que o mercado deve ser o responsável prover
todas as necessidades das sociedades. Esta preocupação advém do combate às
formas alternativas de relações econômicas, que constantemente são combatidas por serem um “mau exemplo, uma situação a ser superada, uma vez que
agora cabe à empresa prover as necessidades básicas, quando cada indivíduo
será satisfeito pela relação de compra no mercado” (ILLICH, 2006, p. 422-423) .
O mercado, nesse sentido, também pode ser considerado como um monopólio
radical, contraproducente, e criticável pela necessidade de adotar novos parâmetros que não solapem a diversidade de modos de vida existentes. Mesmo porque, em relação à questão socioambiental, a hegemonia do mercado tem se mostrado um erro.
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Segundo as análises de Illich, a modernidade tornou as sociedades consumistas, tanto de recursos naturais quanto das próprias instituições modernas,
como se não fosse possível uma conduta diversa. Este processo, em sua visão,
ajudou a implantar na subjetividade humana a necessidade de viver conforme
ditos padrões, alijando qualquer possibilidade de alternatividade:
As fábricas, os meios de comunicação, os hospitais, os governos e as
escolas produzem bens e serviços especialmente concebidos,
desenhados de maneira tal que contenham nossa visão de mundo […].
Em poucos 100 anos, a sociedade industrial tem modelado soluções
patenteadas para satisfazer as necessidades básicas do ser humano, e
nos foi dado acreditar que as necessidades humanos foram configuradas
pelo Criador como demandas para produtos que nós mesmos
inventamos. (ILLICH, 2006, p. 383)
A observação do autor remete à constante criação de demandas para a
sociedade e, concomitantemente, à criação de instituições específicas que terão
o monopólio da disponibilização de tais necessidades. Disto decorre uma série
de consequências, que, levadas à escala planetária, redundarão na inevitável
crise do meio ambiente e mesmo da civilização humana. Por conseguinte, também entram em crise as próprias instituições modernas. Ou seja, as instituições
criadas com finalidades específicas, na prática, se voltam contra à sua razão de
ser, ocasionando o seu fracasso e gerando outros problemas. Para Illich, a modernidade objetivava a substituição do ser humano pela máquina num “implacável processo de servidão para o produtor e de intoxicação para o consumidor”
(2006, p. 383). As consequências advindas desse modelo, no entanto, revelam
um profundo fracasso da modernidade, incluindo a crise socioambiental.
Conforme observado, as consequências da modernidade na América Latina são profundas e em muitos aspectos não condizem com a diversidade inerente às diversas sociedades nela inseridas. A crise socioambiental posta, mostra-se uma realidade impossível de ser negada. Deste modo, resta à América Latina resgatar suas raízes e buscar uma relação mais adequada com seu ambiente,
ou render-se à contraproducência e inocuidade das soluções trazidas pelas instituições modernas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crise socioambiental tem se mostrado uma realidade incontestável.
Suas origens são conhecidas, porém, os meios disponíveis para a sua mitigação
ainda não dão conta de sanar a questão e trazer resultados satisfatórios. Como
visto, a maneira através da qual as sociedades desenvolvem suas relações com
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o ambiente para suprir suas necessidades básicas, tem se pautado numa lógica
desenvolvimentista, que reforça ainda mais a tendência generalizada de degradação do meio ambiente.
Conforme observado, como parte deste afã por desenvolvimento e acúmulo de recursos financeiros, tem-se observado um acentuado processo de Mercantilização da natureza a níveis extremos, de modo que os elementos naturais
mais essenciais à vida estão, pouco a pouco, ingressando nos mercados.
Assim como a origem das questões ambientais tem uma gênese externa
em grande parte, as soluções propostas também acabam sendo impostas por
políticas externas, como a própria ideia de sustentabilidade que, por vezes,
acaba servindo ao incremento da economia em detrimento da real preservação
do ambiente. Portanto, a sustentabilidade precisa ser observada com ressalvas,
além de que deve ser preconizada a sua concepção no sentido forte.
Deste modo, resta observar o caso da América Latina como região sempre sujeita a caminhos traçados fora de seu contexto. Desde o “descobrimento”
ou “achamento” das Américas, modelos externos são implementados causando
problemas socioambientais notáveis. Como saída à questão, ao invés de realizar
uma profunda reforma na forma de produzir e de consumir, são propostas outras soluções ao problema, que não trazem o efeito esperado justamente porque
não atingem o foco das questões problemáticas.
Como caminhos, possíveis, no entanto, é preciso começar resgatando o
valor local das coisas, reativando a convivência comunitária, solapada pelos padrões culturais globalizados para assim tentar reavivar a criatividade humana e
trazer uma nova e mais consciente relação com a natureza, especialmente nas
complexas sociedades latino-americanas.
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LUTA HISTÓRICA, RAZÃO,
E OS DIREITOS DE NATUREZA1

BRUCE GILBERT2

INTRODUÇÃO
Os direitos humanos identificam e protegem aspectos altamente importantes e ainda vulneráveis da autodeterminação humana das forças persistentes
que as ameaçam. Isso não é para negar que os direitos humanos podem ser e
foram utilizados para encaminhar várias formas de dominação econômica, cultural, social e política. Muitas vezes, por exemplo, os direitos humanos são criticados por serem formas superestruturais que facilitam a hegemonia ocidental
em geral e o capitalismo em particular. No entanto, argumentarei que a utilização dos direitos para encaminhar projetos de dominação pode e de fato deve ser
criticado iminentemente - isto é, dentro dos termos dos próprios direitos. Isso
ocorre porque os direitos institucionalizam percepções geralmente corretas das
condições necessárias para a autodeterminação humana que emerge na história
através de lutas de libertação contextualmente específicas. Os povos indígenas
e outras comunidades, por exemplo, utilizaram o discurso dos direitos para superar uma noção reificada de direitos individuais, de modo a gerar a ideia de
direitos coletivos. Darei argumentos, em outras palavras, que têm como conclusão de que o conceito de direitos é autocrítico. Este artigo incidirá sobre os fundamentos filosóficos para esse tipo de autocrítica, e argumenta sobre esses termos para a importância dos direitos da natureza.
Este artigo terá quatro seções. Primeiro, darei uma introdução filosófica
ao conceito de direitos como instituições (e os discursos que os promovem), que
protegem as formas vulneráveis de autodeterminação daquilo que as ameaça.
Em segundo lugar, vou mostrar que o discurso dos direitos tradicionais nega os
direitos da natureza, delineando sua forma de pensamento caracteristicamente
1
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moderna, que separa a realidade em dois reinos ontológicos: o domínio humano
da liberdade, que é em oposição ao reino natural, determinado por estruturas
de necessidade. De acordo com esta história, uma vez que os seres humanos, qua
libres podem se postular como fins em si, eles podem exigir um de cada outro,
uma estrutura de reconhecimento mútuo que proteja a autodeterminação individual. Em terceiro lugar, descreverei brevemente como essa noção moderna de
direitos é prejudicada na luta pelos próprios direitos, principalmente no surgimento de direitos coletivos. Isso demonstrará que o poder autocrítico do discurso dos direitos surge sobretudo em lutas concretas para a autodeterminação.
Isso também exigirá uma discussão de como a racionalidade é essencialmente
histórica e normativa. Em quarto lugar, vou mostrar que, por todas essas razões,
há argumentos filosóficos convincentes para os direitos da natureza. Esses argumentos complementam as lutas políticas que envolvem povos indígenas e ambientalistas para alcançar o status de direitos da natureza, como o que se encontra nas constituições nacionais do Equador e da Bolívia.
DIREITOS: AUTODETERMINAÇÃO E AMEAÇA
Não é difícil argumentar que os seres humanos, à medida que amadurecem
pela infância e adolescência, desenvolvem poderes que lhes permitem ser mais
autônomos. Isso não significa que o ideal de um ser humano maduro seja alguém
completamente independente, de modo a não confiar em todos os outros, pois a
capacidade de se relacionar com outros em interdependência mútua é, de fato,
um dos poderes mais importantes que devemos desenvolver. Neste artigo, dependerão de um ponto analógico sobre a autodeterminação humana em geral:
assim como os indivíduos aprendem e desenvolvem seus poderes de autodeterminação no tempo, os seres humanos aprendem de formas coletivas e essenciais
de autodeterminação na história. Essa postura não pressupõe nenhuma noção
de progresso necessário - há muitas épocas de declínio e até mesmo de desastre mas, em vez disso, depende de uma compreensão do caráter normativo da racionalidade que vou desenvolver no que segue.
Os direitos são tipicamente entendidos como reconhecimentos mútuos
do poder dos indivíduos humanos para se postularem como fins em si mesmos.
Não considero que este tipo de afirmação é errado, mas bastante inadequado.
Utilizarei os direitos individuais como exemplo para esta discussão introdutória, mais precisamente para nos permitir explorar questões semelhantes em relação aos direitos coletivos e, na última análise, aos direitos da natureza. Isto
exigirá (a) que um forma importante de autodeterminação é identificada pelos

60

direitos individuais; e (b) como essa forma de autodeterminação é vulnerável a
formas sistemáticas de ameaça.
A LIBERDADE DO INDIVÍDUO E DOS DIREITOS
Não há dúvida de que os direitos institucionalizados no final do século
18 e início do século 19 criaram as formas de direito de contrato e propriedade
privada que facilitaram o surgimento do capitalismo e a hegemonia de sua classe
dominante, para não falar da exclusão de mulheres, pessoas de cor e aqueles
sem propriedade privada própria. Também garantiu que estes últimos poderiam ser legalmente escravizados ou forçados a vender sua força de trabalho no
mercado e serem explorados a partir de uma porcentagem considerável do novo
valor que criarão a cada dia. No capitalismo, em outras palavras, uma classe
emergente procurou institucionalizar sua própria forma de produção e vida comum, protegendo-se de uma classe até agora dominante. Esse novo domínio dos
capitalistas rapidamente superou sua vulnerabilidade original e desde então se
tornou a classe mais poderosa do mundo, controlando ao longo do caminho a
maioria dos meios de produção mundiais e escondendo seu poder para explorar
os outros sob o véu do direito que cada um tem para entrar e retirar contratos,
livre expressão etc.
Apesar da cumplicidade dos direitos na história do surgimento da
classe capitalista, é um erro grave reduzir os direitos aos mecanismos legais e
superestruturais que perpetuam a dominação capitalista. Por quê? Deixe-me
responder a esta questão retornando à minha definição de direitos. Direitos (a)
protegem um elemento essencial da autodeterminação humana, que, no entanto, (b) é vulnerável a certas ameaças sistemáticas. Quando Sócrates foi executado, em 399 AEC, pelo estado ateniense, ele marcou, pelo menos em nossa
tradição, um ponto decisivo na história da autodeterminação humana. Sócrates
não desafiou a autoridade política entrincheirada em nome de se apoderar de si
próprio ou em nome de alguma ambiciosa oligarquia, mas em nome da verdade.
Esta foi a antiga semente de direitos em nossa civilização. Os indivíduos podem
purgar-se dos costumes habituados, os efeitos do poder hierárquico político e
religioso, ou das formas tradicionais de produção econômica, duvidando, sistematicamente, a autoridade de todas essas instituições, de modo a chegar a uma
posição em que têm a sinceridade, como Sócrates na Apologia de Platão, para
admitir que "eles sabem que não sabem nada". Isto não pressupõe que as formas
tradicionais de vida sejam erradas, mas que devem se justificar ao julgamento
crítico da percepção individual.
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Na falta dessa forma de crítica, o indivíduo poderia ser preso de inúmeras formas de manipulação e dominação que se justificam na luz das autoridades
sagradas ou naturais. Como seres humanos, somos capazes de uma forma de
crítica que nos permite postular-nos, em vez de indivíduos, como fim em nós
próprios com a liberdade de determinar nosso próprio caminho no mundo. Todas as formas de crítica, incluindo a crítica dos próprios direitos, pressupõem
esse poder. É o poder dos indivíduos serem pessoalmente autodeterminados e
de praticarem a livre crítica da autoridade hereditária, que é a característica essencial e profundamente importante da autodeterminação humana, que é o
cerne dos direitos individuais.
O que ameaça esse aspecto essencial da autodeterminação? Já vimos
que é vulnerável as formas herdadas de autoridades, mas também à manipulação e dominação de outras pessoas, grandes instituições (como corporações) e
o Estado. Claro que é problemático que apenas algumas instituições do Estado,
especialmente, e não apenas, o judiciário, possam proteger indivíduos de outras
instituições do Estado, como o governo, o sistema prisional, a polícia, etc., mas é
precisamente por isso que a separação dos poderes do Estado é tão importante.
A noção de Marx de que o estado se dissolve no socialismo provou ser um dos
seus erros mais graves, e as instituições estatais da putativa esquerda revelaram-se entre os piores violadores dos direitos individuais. Em suma, o poder da
crítica e a autodeterminação individual livre é a forma essencial da autodeterminação humana, que é reconhecida no direito individual, e esta liberdade individual é protegida porque é de outra forma vulnerável à transgressão por poderosos interesses e instituições.
Além disso, reconhecemos imediatamente que outros seres humanos
têm esse mesmo poder de autonomia e, portanto, segue de forma consistente
que devemos reconhecer um direito humano universal que "Todo mundo tem
direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa" (Declaração de Direitos Humanos da ONU, Artigo 3) e, nas palavras do filósofo neokantiano John Rawls:
"Cada pessoa tem o mesmo direito a um esquema totalmente adequado de liberdades básicas iguais, que seja compatível com um esquema similar de liberdades
para todos". (Rawls, 1999: 53). É importante reconhecer aqui que este direito à
liberdade exige que reprime com êxito quaisquer desejos que eu possa ter que
sejam incompatíveis com um "esquema de liberdades para todos".
Esses direitos eram principalmente baseados na liberdade do indivíduo
para pensar e fazer o que quiser, dentro dos limites de respeitar os mesmos direitos em outros. Ele garante não só os seus direitos intelectuais à fala, crença,
educação e assembleia, mas também aos direitos materiais, bem como à propriedade, sustento, cuidados de saúde, abrigo e trabalho frutífero. Uma vez que o
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direito surgiu pela primeira vez como proteção à liberdade dos indivíduos, não
devemos nos surpreender que essa noção de direito reificou e, assim, assumiu a
forma de um impedimento à luta dos povos indígenas e outros defensores dos
direitos coletivos. No entanto, uma vez que a noção de direito individual surgiu
no contexto de uma luta política historicamente específica contra a autoridade
enraizada e apoiada ideologicamente, especialmente na forma de sistema social
e político monárquico-teológico e de um sistema econômico mercantilista rigidamente hierárquico, não devemos nos surpreender se novos desenvolvimentos na história da autodeterminação chamaram essa retificação em questão. Antes de prosseguir com esse tópico, entretanto, vou pausar para explicar como
essa concepção original dos direitos individuais implicava a impossibilidade de
quaisquer direitos da natureza.
ONTOLOGIA DUALISTA E IMPOSSIBILIDADE DOS DIREITOS DA NATUREZA
Os direitos humanos individuais são, em sua formulação tradicional,
premissas sobre capacidades de liberdade que são exclusivas para os seres humanos, impedindo qualquer noção de que a natureza deve ter "direitos" de qualquer tipo. Nesta conta, que é decisivamente articulada por Immanuel Kant, a capacidade humana de abstrair de pulsões e desejos naturais, como se colocar
como um "fim em si mesmo", torna manifestamente claro que é nosso poder negar a natureza - não ser reduzido às exigências da vida animal - que nos torna
capazes de reivindicar direitos para nós próprios e reconhecer esses direitos em
outras pessoas. A natureza pode ser governada por leis inteligíveis para um ser
racional, mas os seres humanos, como racionais, têm o poder de dar a lei para
nós mesmos - ser autônomos. Pela conta de Kant, a própria razão pela qual podemos reivindicar direitos para nós mesmos torna impossível que a natureza
tenha direitos.
Na Crítica da Razão Pura Kant afirma que existe uma "antinomia" entre
a necessidade e a liberdade. Ou seja, há argumentos convincentes para “necessidade” e para “liberdade”, e, no entanto, eles se contradizem. Devemos nos contentar com uma situação indesejável em que o polo da "necessidade" na antinomia é entendido como aquele que governa a natureza, enquanto o polo da "liberdade" da antinomia é propriamente humano. Isso é insatisfatório porque é
impossível que a razão resolva a contradição entre eles. Aqui, a natureza é governada por leis naturais necessárias, enquanto os seres humanos, como autocausados, determinam-se como serem livres "finais em si mesmos". Este dualismo, que tem sido abordado de várias maneiras ao longo dos séculos, tem
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implicações profundas para a noção de direitos e impede qualquer ideia de que
a natureza poderia ter direitos. Deixe-nos ver o porquê.
Como seres humanos, podemos determinar nossos próprios fins. Criamos nossos próprios planos de vida, alteramo-nos quando sentimos a necessidade de nos envolvermos criticamente em vez de simplesmente obedecer às autoridades culturais e tradicionais. Além disso, nem sempre obedecemos aos impulsos dos nossos desejos - especialmente quando estes contradizem nossas visões morais ou estão em fricção com nossos planos de vida. É o caso, então, que
as normas que normalmente seguimos são normas que podemos desenvolver
nos mesmos. Em suma, somos "autônomos" - nós nos damos a lei em vez de seguir uma lei da natureza.
Não se pode dizer que os animais, mesmo os mais inteligentes, se envolvam nesse tipo de raciocínio. Na maioria das vezes, plantas e animais não são
autônomos, pois obedecem a leis, das quais, como indivíduos, não eram os autores. Eles são, nas palavras de Kant, “heterônomos”. Note então, nos termos de
Kant, quão absurdo é para um animal ter o direito à "vida, liberdade e segurança
da pessoa". A lei que obedecia instintivamente pelos animais leva-os a não se
postularem como fins autônomos e, portanto, também respeitar a vida de cada
um, mas eles querem consumir outros animais para a sua própria sobrevivência.
A busca do lobo por sua própria vida e bem-estar vem explicitamente à custa da
vida e bem-estar do mouse, esquilo ou caribu.
Este fato parece tão manifestamente óbvio que não requer nenhuma
explicação, mas vale a pena notar que esse argumento recai sobre duas premissas. Primeiro, os seres humanos podem distinguir-se de seus desejos "heterônimos" para se postularem como autônomos, como fins livres em si mesmos. Um
ser humano pode, portanto, reivindicar explicitamente, um direito de ser reconhecido como autônomo em vez de heterônomo e, como todos os seres humanos
são autônomos, eles podem criar um sistema de reconhecimento mútuo dos direitos uns dos outros. Em segundo lugar, os animais, uma vez que não podem se
distanciar de seus próprios desejos e pulsões, também não podem se reivindicar
como fins em si mesmos e, portanto, não podem criar um sistema de direitos. Os
seres humanos são capazes de um sistema de direitos porque são conscientemente livres, e os animais não o são.
Podemos notar aqui que, por essas mesmas premissas, os direitos coletivos dos seres humanos são também questionados. Nesta visão, os direitos individuais têm preeminência porque qualquer noção coletiva de autodeterminação parece pressupor que as pessoas individuais, cada uma por si só, concordam
com um determinado projeto coletivo. O que é chamado de "coletivo" ou "direito
do grupo", nesta conta, é realmente apenas um nome confuso para uma
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pluralidade de indivíduos que optam por um projeto de liberdade idêntico ou
pelo menos muito semelhante. Este argumento é reforçado pelo fato de que
qualquer participante individual em um grupo desse tipo tem o direito de se retirar sempre que julgar conveniente.
Antes de seguir em frente, esse argumento não leva à conclusão de que
os seres humanos, portanto, podem explorar a natureza de qualquer jeito que
eles quiserem. A importância de proteger a natureza pode ser reivindicada como
uma condição necessária para o desenvolvimento humano sustentável ou porque a natureza é entendida como tendo algum tipo de dignidade inerente a um
conjunto diferente de premissas ou valores que os que apoiam os direitos humanos. Enfim, no padrão do dualismo moderno, a natureza não pode ter direitos. Vamos logo ver por que esse argumento não faz sentido.
RAZÃO E AUTOCRÍTICA DOS DIREITOS
Como sugeri anteriormente, essa noção individualista de direitos, que
rejeita enfaticamente a possibilidade dos direitos da natureza, esqueceu sua
própria história na luta pela autodeterminação. Esse oblívio das raízes de direito tem como conclusão que muitos dos primeiros filósofos pensaram que direitos são aspectos de uma essência eterna dos seres humanos - que são “direitos naturas”. Eu vou criticar essa noção de direito em duas frentes, o que nos
permitirá desenvolver as premissas necessárias para os direitos da natureza.
Primeiro, a noção de racionalidade nesta noção de direito não é conduzida não
somente pelo dualismo problemático de liberdade versus necessidade, mas
também de normatividade e descrição. Os pensadores dialéticos, ao contrário,
demonstram que, na verdade, a razão é ativamente autocrítica e autotransformadora. Em segundo lugar, esse mesmo poder de autotransformação se manifesta nas lutas reais e históricas das comunidades que reivindicaram seus direitos coletivos e não meramente individuais, transformando fundamentalmente,
a própria natureza dos direitos. Juntos, a razão dialética e a luta histórica têm
fim de mostrar como as condições necessárias de autodeterminação emergem
na história. Com efeito, o conceito de autodeterminação que fundou a tradição
dos direitos revelou-se individualista demais para explicar todas as dimensões concretas da autodeterminação humana. A luta das comunidades pelos seus direitos
coletivos nos ensinou essa lição, e foi a noção de razão normativa, e não meramente
descritiva, que permite aos seres humanos fazer esses tipos de transformações. Vejamos isso mais de perto, começando com as lutas históricas pelos direitos que se
seguiram à institucionalização dos direitos individuais no final do século 18 e início
do século XIX. Em seguida, comentarei brevemente sobre a natureza da racionalidade dialética ou normativa.
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A historicidade da autodeterminação
Como já vimos, a noção de direitos individuais identifica uma forma irredutível do conceito de autodeterminação humana. Enquanto indivíduos, somos capazes de uma dúvida cética e, portanto, de crítica, capazes de distinguirnos de nossas pulsões e postular-nos como fins autodeterminados com dignidade e, merecendo assim as condições materiais e intelectuais para o nosso florescimento. No entanto, aprendemos desse aspecto da autodeterminação humana não através de uma observação abstrata de nossa natureza permanente e
imutável, mas através de lutas concretas na história. Apesar da retificação dos
direitos individuais, essa luta para autodeterminação certamente não parou no
início do século XIX. Vou traçar brevemente três etapas adicionais nas lutas históricas que são nada menos do que a "escola da liberdade" humana, através da
qual aprendemos outras condições necessárias de nossa liberdade.
Primeiro, como já notamos, os direitos foram originalmente concebidos
como naturais, como pertencentes a uma natureza humana imutável e eterna.
As reivindicações para essa natureza eterna fundamentaram o que eram então
reivindicações muito fortes. No entanto, uma vez que a maioria das sociedades
não reivindicava direitos e que, além disso, as defesas mais sofisticadas de direitos como de Hegel não se baseavam em um direito natural, mas no cultivo [Bildung] da razão, a noção de direito natural foi superada. A maioria dos pensadores, no entanto, ainda se apegava a uma noção ahistórica de direitos, agora adotando a liberdade racional em vez da liberdade natural como a primeira premissa
não histórica do argumento. Hegel foi o único grande pensador do século 19 a defender direitos que os identificaram explicitamente como desenvolvimentos históricos provocados pela luta. No entanto, a própria história tornou isso cada vez mais
claro, como veremos agora (mesmo brevemente).
A segunda etapa é que a tradição dos direitos individuais tem sido radicalmente criticada por ser racista, sexista e heteronormativa. Os ativistas trabalharam diligentemente para ampliar o discurso dos direitos de sua base original,
como o domínio de exclusão, principalmente branco, principalmente cristão e
todo masculino, numa característica verdadeiramente universal da autodeterminação humana. A premissa fundamental deste argumento é que, se os direitos
surgirem com base em nossa liberdade racional, qualquer ser racional pode reivindicá-los. As lutas feministas, antirracistas e para direitos civis que foram
inauguradas no século 19 pelos movimentos abolicionistas e sufragistas, trabalharam diligentemente e com sucesso na crítica imanente dos direitos: os direitos devem ser verdadeiramente universais. Esta era uma crítica imanente porque pressupunha a premissa fundadora dos direitos humanos, a
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autodeterminação de seres racionalmente livres e demonstrou que os direitos
devem ser transformados se essa premissa devesse ser devidamente honrada.
Nossa terceira etapa faz exatamente o mesmo tipo de movimento, mas
transformou o discurso dos direitos ainda mais dramaticamente. Ao longo do
final do século XX, o discurso dos direitos foi de novo dramaticamente transformado por ativistas que trabalhavam em nome de direitos coletivos ou grupais.
Em meu país, no Canadá, isso assumiu principalmente duas formas. Primeiro, a
grande minoria de língua francesa (22% da população total) se organizou a partir da década de 1960 para proteger sua autodeterminação cultural e política.
Foi aprovada legislação significativa que criou os direitos coletivos de uma maneira que demonstrou como a proteção assídua dos direitos individuais prejudicava a minoria francófona. Se o poder enorme de assimilação de cerca de 350
milhões de anglófonos norte-americanos (incluindo Canadá e os Estados Unidos) em relação com 7 milhões de francófonos norte-americanos (todos no Canadá) fosse resistido, as medidas deveriam ser tomadas que violam os direitos
individuais a favor dos direitos coletivos. Por exemplo, a necessidade de manter
o francês como língua pública em Quebec, a única província da maioria da língua
francesa no Canadá, significa que todos os sinais públicos devem estar em francês e que todos os imigrantes devem educar seus filhos em francês. Além disso,
os francófonos não são autorizados a educar seus filhos nas escolas públicas inglesas.
Os povos indígenas no Canadá também lutaram e ganharam (em grande
medida) o reconhecimento dos direitos coletivos de autodeterminação. Enquanto os povos indígenas têm resistido ao colonialismo europeu desde o século
XV, o ativismo indígena do meio do final do século XX adotou auto conscientemente o discurso de direitos. Como as primeiras nações desta terra, os povos
indígenas afirmam ter direitos sobre o território e os meios da economia tradicional - caça, pesca, agricultura e assim por diante - bem como várias formas de
compensação e apoio relativos a séculos de exploração e genocídio flagrante. Na
década de 1970, os povos Innu e Dene resistiram com sucesso à construção de
um gasoduto através do norte do Canadá, exigindo a formação da Comissão Berger de 1974-7, período durante o qual os povos indígenas convenceram com sucesso o chefe da Comissão, o juiz Thomas Berger, da validade de suas reivindicações. Um resultado semelhante surgiu do ativismo indígena contra os projetos
de hidrelétrica da Baía de James, no norte de Quebec, levando a protestos prolongados e negociações entre os Cree, os Naskapi e o governo de Quebec a partir
dos anos 1970 e culminando com a assinatura da "Paz dos Braves" e o acordo
Boumounin, em 2002. Não só houve muitas outras lutas semelhantes, mas ativistas indígenas de todo o mundo pressionaram exitosamente as Nações Unidas
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a adotar medidas para proteger os direitos coletivos das comunidades indígenas. Isso é manifesto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre "Povos Indígenas e Tribais" de 1989 e, mais importante ainda, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP) em
2007 (ambos ratificados pelo Brasil, mas não pelo Canadá).
Note, então, que devemos dizer que os seres humanos reconheceram
que existem pelo menos duas "formas" essenciais de autodeterminação. A primeira forma é a do singular - cada um de nós pode envolver-se em dúvida cética
sobre as normas sociais, culturais, políticas e econômicas herdadas, de modo a
postular nossos próprios julgamentos quanto ao significado e direção da vida
como aquilo em que vamos viver. Este poder de autodeterminação é reconhecido na noção de direitos individuais. Articulados positivamente, os direitos individuais conferem autonomia individual a cada pessoa. Articulados negativamente, os direitos individuais asseguram que os indivíduos não possam ser reduzidos a qualquer identidade coletiva, seja ela cultural, social, racial, étnica, política ou econômica.
Em segundo lugar, também devemos dizer que algumas comunidades
humanas, por uma variedade de razões, buscam o direito à autodeterminação
como comunidade e não como agregado de indivíduos. Para colocar isso negativamente, eles procuram não ser reduzidos a uma sociedade ou sociedades hegemônicas que ameaçam, intencionalmente ou não, a assimilar, cooperar, transgredir ou violar sua autonomia. Ironicamente, como vimos brevemente, uma das
barreiras à autodeterminação coletiva é às vezes direitos individuais. Quando o
direito individual é tomado como condição necessária e suficiente para a liberdade, o poder das formas individualistas sociais, econômicas, culturais ou políticas pode ser precisamente aquele que ameaça ou destrói a autodeterminação
coletiva. Por exemplo, as agências brasileiras de direita, tentaram, às vezes, atribuir direitos de terra aos assentamentos de reforma agrária, quilombos ou povos indígenas de forma individual e não coletiva. Isso significa que os especuladores de terra e outros podem prejudicar radicalmente a comunidade, tendo números cada vez maiores para vender seus lotes individuais. Essas comunidades,
portanto, estão atentas para garantir que seus direitos de terra sejam reconhecidos coletivamente e não como um agregado de indivíduos. Nós também já observamos a forma como o direito à fala individual é entendido como ameaçando
a autodeterminação dos canadenses franceses porque sustentar o francês como
língua pública em cidades como Montreal, onde existem centenas de milhares
de anglófonos e alofones, é muito difícil, se não impossível, se um grande número de sinais públicos estiverem em inglês ou se as pessoas são livres para
educar seus filhos em inglês e não em francês.
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Em suma, podemos dizer que existem pelo menos duas formas necessárias de autodeterminação. Primeiro, os direitos devem reconhecer e proteger
a liberdade irredutível dos indivíduos. Em segundo lugar, os direitos também
devem reconhecer e proteger a liberdade irredutível de comunidades particulares. Para colocar isso nos termos técnicos da racionalidade filosófica, os direitos
são a demanda universal pelo reconhecimento da singularidade (no direito individual) e da particularidade (nos direitos coletivos). Para fortalecer a reivindicação da historicidade dos direitos e da autodeterminação, deixe-nos brevemente pausar para considerar essas afirmações do ponto de vista da própria razão.
A NORMATIVIDADE DA RAZÃO
O filósofo escocês David Hume afirmou no século XVIII que não se pode
derivar o "dever" do "é". Com essa afirmação, ele defendeu um dualismo entre
descrição e normatividade. De acordo com este ponto de vista, a razão teórica
procura a veracidade e faz representações ou descrições adequadas do que "é".
A racionalidade moral ou prática, enquanto isso, gera "imperativos", o “dever”
que orienta a ação de acordo com a visão racional. O "imperativo categórico" de
Immanuel Kant é o exemplo preeminente, que afirma que uma ação é moral se
o princípio que guia ação puder ser uma lei universal. O princípio de um mentiroso, que depende da maioria das pessoas dizerem a verdade, enquanto ele
mesmo não faz, é claramente não universal e, portanto, é imoral. Kant articula o
mesmo imperativo como a demanda para tratar os outros como fins em si mesmos, em vez de simplesmente como meios. O mentiroso manipula os outros para
seus próprios fins e, portanto, sua ação não é universal. Em suma, enquanto a
razão teórica procura a verdade, a razão moral busca o bem. A razão teórica é
descritiva de um mundo objetivo, enquanto a razão moral gera (categoricamente ou hipoteticamente) imperativos normativos sobre como o mundo humano deve ser.
Na sua forma mais simples, o argumento para este dualismo de "é" e
"deve ser" é o seguinte: uma vez que nenhuma visão da razão teórica (reivindicações descritivas) pode funcionar como premissa em um argumento para o que
deveria ser (reivindicações normativas). Esse dualismo tem uma implicação importante. Uma vez que, por essa conta, a natureza é incapaz de normatividade, o dualismo da natureza e o humano descrito acima seguem prontamente, tornando os direitos da natureza impossíveis. A chave, em suma, é o dualismo do "é" e do "dever",
entre as funções descritivas e normativas da razão. Como veremos agora, esse
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dualismo não é apenas um erro, mas tem sido um erro que torna muito difícil conceber direitos como históricos. Deixe-nos ver o porquê.
Primeiro, quando examinamos nossa experiência fenomenal de racionalidade, esse dualismo não aguenta. Deixe-nos usar o exemplo legítimo de um
remo de canoa que aparece dobrado quando é mergulhado em um lago. Ser um
humano racional significa experimentar esse fenômeno como uma contradição
intrigante: "Como um objeto sólido, como um remo de canoa, de repente parece
curvado quando entra na água e então, tão rapidamente, se reprime novamente
quando mergulhou depois que ele sai da água?" Um ser racional não é apenas
curioso sobre isso, mas sente uma motivação para encontrar uma explicação.
Perseguindo essa motivação, aprendemos assim que a luz é refratada na água,
fazendo com que os remos apareçam dobrados. Mas observe a realidade fundamentalmente normativa aqui: Minha experiência não é meramente substituir
uma descrição da realidade por uma melhor, mas ter experimentado um imperativo: devo resolver essa contradição e descobrir o quebra-cabeça do remo dobrado. Este imperativo não é uma forma de necessidade - não tenho que descobrir o enigma. Em vez disso, é normativo, eu sou chamado pelas exigências da
minha experiência do mundo para descobrir a explicação. A experiência deste
"é" é, de fato, normativa. Os seres racionais sempre experimentam o "é" como
um "dever".
Não há espaço para elaborar este argumento em detalhes, 3 mas note
suas implicações importantes. Primeiro, as experiências descritivas são frequentemente, (mesmo sempre) simultaneamente normativas, além de descritivas. O que "é" gera espontaneamente o "dever". Além disso, isso significa que a
experiência "falsa" de contradição e a experiência "verdadeira" de resolver a
contradição são realmente governadas por um esforço para o bem. Uma vez que
é melhor resolver a contradição, a verdade e a bondade se sobrepõem com tanta
certeza quanto o "é" e o "dever". Na verdade, devemos agora ver a busca da verdade como governada pelo bem, pois é melhor responder ao imperativo da razão do que não. Se até a razão teórica é normativa, então não há diferença fundamental entre teoria e moralidade. A demanda colocada em mim pelo mundo
é uma demanda moral. A demanda para dizer a verdade sobre o mundo é uma
demanda para "fazer justiça".
Eu gostaria de fazer mais dois pontos sobre a razão antes de dirigir a
conversa para uma consideração explícita dos direitos de natureza. A racionalidade normativa tem uma dimensão necessariamente temporal. No nosso exemplo acima, passamos de uma experiência de contradição intrigada e de uma experiência de resolução. A normatividade da racionalidade humana surge como
3

Ver Hegel (1977) e Brandom (1994).
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um processo contínuo de aprendizagem sobre o mundo. O processo de racionalidade é histórico. Isso é verdade não só quando aprendemos mais sobre o
mundo "objetivo", mas também subjetivamente. À medida que nos envolvemos
com o mundo, devemos desenvolver formas de racionalidade cada vez mais sofisticadas. A invenção de Newton do cálculo diferencial, que ele desenvolveu
para ajudá-lo a ter sentido da gravidade, é apenas um exemplo famoso entre
muitos outros. Isso significa que o nosso crescente conhecimento da natureza e
de nós mesmos surge nas formas de pensamento cada vez mais sofisticadas que
respondem à normatividade da razão, o que gera uma espécie de autocrítica
constante. Vemos que o ceticismo e a revelação do erro são essenciais para a
razão. Quando nossos conceitos sobre o mundo não conseguem cumprir isso,
entramos em dúvida cética em relação ao seu poder de convencer, e então somos obrigados a reconhecer que, de uma forma ou de outra, esses conceitos foram errôneos.
Em segundo lugar, os exemplos que usei até agora são da natureza - a
madeira do remo ou as teorias da gravidade de Newton. No entanto, se a razão
é intrinsecamente normativa e baseia-se em seus próprios poderes céticos para
reconhecer o erro, o que acontece quando o objeto de seu estudo é a própria
humanidade? Neste caso, qualquer revisão de nossos conceitos resulta em uma
transformação "do sujeito" - de nós mesmos. Para colocar isso de forma mais
clara, não só nos entendemos "melhores", mas transformamos nossa própria
condição no próprio ato de refletir sobre nós mesmos. Isso equivale a dizer que
o ser humano não tem nenhuma "natureza", mas uma condição que se transforma no tempo.
Uma vez que não existe uma natureza humana permanente e imutável,
somos individualmente e coletivamente "autodeterminados". Nesta luz, o discurso dos direitos humanos assume uma luz muito diferente. Os direitos emergem como chaves ou condições necessárias de nossa autodeterminação como
surgida na luta histórica. Ou seja, se não temos uma natureza permanente, é absurdo falar de "direitos naturais". Mesmo a formulação de Kant do "imperativo
categórico", pela qual os seres humanos se postulam e se reconhecem como fins,
em vez de apenas meios, não atende plenamente a historicidade de nossa natureza. Nesse caso, Kant usa uma noção abstrata de racionalidade que identifica
cada pessoa humana como capaz de conceber máximas universais. Enquanto ele
está certo sobre isso, é apenas uma parte da história da autodeterminação que,
sem mais conteúdo, se desintegra em uma espécie de formalismo abstrato.
O discurso dos direitos não pode ser fundamentado em nada como direitos naturais nem no universalismo kantiano porque ambos não conseguem
viver a realidade concreta e pragmática de nossos poderes de autodeterminação
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na história. Existe uma diversidade cultural, política e social entre os seres humanos precisamente porque somos autodeterminados - damos nossa identidade a nós mesmos. Se houver uma base para o discurso dos direitos, a estrutura
da própria autodeterminação humana deve ser essa base. Já vimos como essa
estrutura possui bases irredutivelmente individuais e coletivas e, portanto, há
necessidade de direitos individuais e coletivos. Com essa preparação voltemos,
por fim, aos direitos da natureza.
OS DIREITOS DA NATUREZA
Vimos que, na visão tradicional dos direitos, apenas seres autoconscientemente livres que podem transgredir suas pulsões naturais e se postularem
como fins em si são dignos de direitos. Os seres da natureza, entendidos como
governados pela necessidade, não podem fazer isso e, portanto, não podem ter
direitos. Nós também vimos que esse dualismo de liberdade (humanidade) e necessidade (natureza) é refletido em um segundo dualismo entre a razão como
normativo (o que deveria ser) e como descritivo (o que é).
O objetivo deste artigo até agora é esboçar uma crítica iminente ao sistema tradicional de direitos individuais e à forma dualista de racionalidade que
a sustenta. A razão teórica descreve o que "é" em termos das leis necessárias
que governa o reino da natureza. A razão prática prescreve o "dever" no domínio
humano da liberdade, pelo qual os seres humanos "se dão a lei" - isto é, se consideram autônomos e merecem um sistema de direitos. Em contraste, vimos que
essa razão não pode ser vinculada por esse dualismo. A razão é ativa e transformadora - gera em lugar meramente de descrições, mas também do que deve ser.
Desse jeito, podemos conceber a transformação dos direitos individuais em direitos coletivos ou grupais. Seguimos o curso desta crítica imanente ao longo de
dois caminhos: a crítica da própria razão, bem como a luta histórica dos povos
que transforma o discurso e as instituições dos direitos. Vamos agora fazer algo
da mesma coisa com os direitos da natureza.
Maurice Merleau-Ponty, fenomenologista francês do século 20, inaugurou uma era de críticas da racionalidade dualista em 1945 com sua Fenomenologia da percepção. Enquanto Merleau-Ponty construiu sobre pensadores antidualistas anteriores como Hegel, Marx e Husserl, seu objetivo era mostrar que
toda autodeterminação humana e, de fato, todo pensamento humano, pressupõe
a encarnação do espírito e autodeterminação da natureza. Em primeiro lugar, a
liberdade humana pressupõe a especificidade aqui-e-agora do corpo humano
que percebe o mundo não do ponto de vista de "nenhum lado" ou de "olho de
Deus" da objetividade, mas de uma perspectiva única no espaço e no tempo. Em
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segundo lugar, ele mostrou que toda a liberdade humana é incorporada no sentido de que os processos físicos são autodeterminados - o corpo físico tem suas
próprias maneiras inteligentes de se determinar no mundo. Posteriormente, os
pensadores conseguiram desenhar conexões fáceis com a própria natureza. O
mundo natural já não é simplesmente um reino de necessidade cega e obediente
à lei, mas um domínio autotransformador de autodeterminação inteligente. É
verdade que a autodeterminação natural não é tão intencional e autoconsciente
como a autodeterminação humana, mas a crítica do dualismo entre os dois mostra que é impossível conceber a natureza como um reino de necessidade e de
humanidade como um reino de liberdade. Em vez disso, ambos devem ser entendidos como formas de autodeterminação diferentes e que se sobrepõem.
E, no entanto, foi precisamente o dualismo da necessidade natural e da
liberdade humana que excluía a natureza do domínio dos direitos. Se a realidade, em vez disso, é um tecido de diferentes tipos de autodeterminação mutuamente dependente, entrelaçada e sobreposta, não existe uma razão prima facie
(à primeira vista) para excluir a natureza de ter direitos. É verdade que os seres
naturais não podem reivindicar explicitamente os direitos como os seres humanos podem. Verdadeiramente também, dada a predação natural, não faz sentido
basear os direitos naturais no modelo individualista da busca da vida, da liberdade e da felicidade para o organismo singular. No entanto, se é impossível conceber a autodeterminação humana de uma maneira que não pressupõe completamente o sistema da natureza, então, é, de fato, contraditório em postular um
sistema de direitos de autodeterminação para os seres humanos que não, ao
mesmo tempo, protegem a autodeterminação da natureza.
Esta análise revela uma terceira "forma" de autodeterminação necessária e que merece a proteção de direitos. Se a primeira forma fosse individual e a
segunda coletiva, a terceira é o direito à autodeterminação do sistema da natureza. Se o direito individual é caracterizado pela demanda explícita e autoconsciente para ser reconhecido como um "fim em si mesmo", e se o direito coletivo
é a demanda autoconsciente de que um grupo seja reconhecido como um povo
ou comunidade irredutivelmente significativo, então os direitos da natureza são
uma afirmação do que os seres humanos fazem em nome da natureza, uma vez
que reconhecemos que nossa autodeterminação não faz sentido senão como expressão da autodeterminação sistemática de todo o ser.
Assim como vimos que as lutas históricas levaram a transformações do
discurso e institucionalização dos direitos nos casos de direitos individuais e coletivos, também o mesmo processo ocorreu em relação aos direitos da natureza.
Mais uma vez, os povos indígenas lideraram o caminho. Uma vez que as noções
indígenas de bem-estar nunca adotaram a posição dualista da razão do
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Iluminismo, em primeiro lugar, o reconhecimento da impossibilidade de uma
separação radical entre o humano e o natural é geralmente óbvio para esses povos. Isso é verdade não só como um conjunto de princípios filosóficos, mas também na pragmática da autodeterminação indígena. É tão impossível que as primeiras Nações Algonquino ou Cree se autodeterminem no Canadá sem as florestas, os rios e os lagos do seu território, como é para os Guaranis do que agora o
Brasil, o Paraguai e a Argentina são autodeterminados sem a terra onde eles moram.
Indígenas como Timoteo Popygua, um Guarani da América do Sul, diz:
"O nosso planeta é um grande jardim de Nhanderu. Devemos cuidar dele, não o
destruir, para que seja nosso futuro, sem preconceitos, sem covardia, apenas
amor e fraternidade. Nhanderu criou o grande tekoa onde ocorre o nosso modo
de vida humana. Vidas têm essência, palavras e donos, e devemos ser solidários
com outros. Assim, podemos viver plenamente no jardim de Nhanderu, pois somos simplesmente transitórios ... Assim, queremos que nosso direito de ser e de
viver nesta Terra, de acordo com nossos costumes, princípios e tradições respeitados pela sociedade não indígena". (Popygua, 2017: 60)
Nesta perspectiva, os povos indígenas equatorianos e bolivianos, com o
apoio de aliados não indígenas, têm sido fundamentais para reescrever as constituições dessas nações, de modo a reconhecer formalmente os direitos da natureza. A Constituição do Equador (2008) afirma: "Natureza ou Pachamama, onde
a vida é reproduzida e existe, tem o direito de existir, persistir, manter e regenerar seus ciclos vitais, estrutura, funções e seus processos na evolução". (Artigo
71) A natureza também pode ser um arguido em processos judiciais envolvendo
a violação dos direitos da natureza, pois "Nos casos de impacto ambiental severo
ou permanente, incluindo os causados pela exploração em recursos naturais não
renováveis, o Estado estabelecerá os mecanismos mais eficientes para a restauração, e adotará as medidas adequadas para eliminar ou mitigar as consequências ambientais nocivas. "(Artigo 72).
Da mesma forma, a Lei Boliviana dos Direitos da Mãe Natureza (2010)
afirma: "A Mãe Terra é um sistema dinâmico vivo que compreende uma comunidade indivisível de todos os sistemas vivos e organismos vivos, inter-relacionados, interdependentes e complementares, que compartilham um destino comum. A Mãe Terra é considerada sagrada, das visões de mundo das nações e dos
povos indígenas camponeses ". (Artigo 3) Sobre isso e outros princípios relacionados estabelece a demanda" para reconhecer os direitos da Mãe Terra e as
obrigações e deveres do estado multinacional e sociedade para assegurar o respeito por esses direitos "(artigo 1).
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Em conclusão, a razão normativa e não dualista nos mostra um caminho
histórico através do qual a humanidade aprende de suas condições necessárias
de autodeterminação. Aprendemos, em fato, somente através da luta histórica
para desenvolver os dinâmicos imanentes da liberdade humana. Se o movimento para direitos coletivos foi a autocrítica dos direitos individuais, e do
mesmo jeito que o movimento para direitos de natureza são a autocrítica dos
direitos concebidos como meramente humanos. Passos nesta direção são poucos, mas cada um grande no sentido de começar abrir o mundo para essa nova
geração de direitos de natureza.
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INTRODUÇÃO
O mundo está passando por grandes transformações, além de que existem cada vez mais agressões a todas as esferas da vida. Para entender completamente essas mudanças, basta apontar que tudo agora é objeto de consumo, até
mesmo setores que antes pareciam intocáveis, como a saúde, a educação, a cultura e os recursos naturais. O processo de globalização não é recente. Ocorre há
mais de quinhentos anos, é só lembrar como os países da Europa competiam
entre si, buscando recursos, como ouro, prata, cobre e madeira.
Apesar do crescente desenvolvimento tecnológico, o modelo básico da
globalização econômica continua sendo o mesmo. Esse modelo econômico teve
seus passos acelerados a partir, principalmente, da queda do Muro de Berlim.
Antes disso, e em grande parte do século XX, a economia global foi dividida em
dois modelos competidores: o comunismo e o capitalismo. Com a queda do Muro
de Berlim e o Fim da Guerra Fria, teve-se o triunfo do mercado internacional
capitalista sobre o comunismo. Para entender esse processo, realizou-se uma
revisão bibliográfica sobre techné, técnica e os seus dispositivos técnicos, sob a
ótica de Heidegger, com o objetivo de, por meio desses conceitos, compreender
a relação que há entre a técnica moderna e a atual economia de mercado, bem
como a preocupação constante da sociedade quanto à exploração do meio ambiente e as suas consequências, como, por exemplo, poluição, desmatamento e
mercantilização dos recursos naturais.
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Apresentam-se os conceitos de techné e técnica descritos por Heidegger
para, em seguida, demonstrar como se deu a associação entre esses conceitos e
a moderna sociedade de consumo na contemporaneidade, convertendo todos os
recursos naturais em objetos de consumo.
TECHNÉ E TÉCNICA DESCRITOS POR HEIDEGGER
Eis aqui, portanto, o homem fora do nosso povo, fora da nossa
humanidade. Ele está continuamente faminto, nada lhe pertence a não
ser o instante, o prolongado instante de tortura... Ele sempre tem apenas
uma coisa: seu sofrimento, mas não existe nada na face da terra que lhe
possa servir de remédio, não há chão para ele colocar seus dois pés, não
há apoio onde suas duas mãos se possam agarrar, e, assim, ele é menos
aquinhoado do que o trapezista de music-hall que, pelo menos, está
pendurado por um fio. Franz Kafka
As reflexões de Heidegger sobre a técnica acontecem por meio do desvelamento da sua representação. Por sua vez, a techné é entendida pelo desvelamento que acontece a partir das próprias coisas:
A técnica é uma forma de desencobrimento. Levando isso em conta,
abre-se diante de nós todo um outro âmbito para a essência da técnica.
Trata-se do âmbito do desencobrimento, isto é, da verdade [...] Técnica
é uma forma de desencobrimento. A técnica vige e vigora no âmbito
onde se dá descobrimento e des-encobrimento, onde acontece a
verdade. (HEIDEGGER, 2001, p. 17-18)
Heidegger, buscando pensar a essência da técnica, a questiona. O motivo dessa busca é estabelecer com a técnica uma relação de liberdade. A experimentação da técnica é uma das principais consequências da relação que Heidegger estabelece com a essência da técnica. Isso ocorre para que o filósofo
possa se manter a distância, evitando sustentar uma aceitação incondicional, ou
oposição ou, ainda, rejeição e alienação diante da técnica moderna.
Questionaremos a técnica e pretendemos com isto preparar um
relacionamento livre com a técnica. Livre é o relacionamento capaz de
abrir nossa Pré-sença à essência da técnica. Se lhe respondermos a
essência, poderemos fazer a experiência dos limites de tudo que é
técnico. (HEIDEGGER, 2001, p. 11)
Heidegger reflete sobre a essência da técnica, a partir de duas modalidades do pensamento – calculante e meditante –, alertando, com isso, para os
possíveis perigos aos quais a humanidade se expõe, com a prevalência do pensamento que calcula e o esquecimento por completo do pensamento que medita.
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Isso ocorre devido ao projeto iluminista que, desencadeado no século XVIII, atingiu a sua máxima efetivação no final da modernidade, a partir do século XIX.
Nesse projeto, foi privilegiado o pensamento calculante e abandonado, quase
que completamente, o pensamento meditante. O pensamento que calcula tornou-se, então, a principal característica da modernidade. Assim, ocorreu um
grande avanço do racionalismo, ou seja, o homem começou a buscar a perfeição
da razão, a sua sagacidade e proficiência, que são, entre outras, as principais características do pensamento calculante.
Ainda sobre o pensamento calculante, tem-se que é por meio dos cálculos precisos que se pode prever, planejar, dominar e controlar todo o real. Além
disso, o predomínio dessa forma de pensar fez com que surgisse uma forte presença do utilitarismo. O pensamento passou a ser visto como superficial, inútil,
incapaz de responder as nossas indagações a respeito do real, não possuindo
caráter prático algum. Para o homem de ciência, o pensamento que calcula se
tornou gigante frente ao pensamento que medita.
O pensamento meditante, por sua vez, é descrito por Heidegger como
aquele que precisa de maturação, de tempo, de muito esforço; que requer engajamento, total dedicação às questões sobre as quais se pensa; e que exige que o
homem que medita se debruce por completo sobre aquilo que lhe é mais próximo e que facilmente pode ser esquecido.
Para que tal empreendimento tenha sucesso e para que não ocorra o
aprisionamento de apenas uma representação, entre muitas outras, é preciso
que o homem que se dedica à meditação não se atenha a um aspecto das coisas,
ou melhor, não se atenha a um ponto de vista. O que isso significa?
A verdadeira meditação consiste em parar diante das coisas e deixar
que a reflexão ocorra livremente, mesmo que, em um primeiro momento, isso
pareça impossível ou inconciliável. Pela procura por uma total liberdade com a
técnica, Heidegger empreende uma caça à essência da técnica. Assim, em busca
de suas origens, medita. Nessa busca, o filósofo pensou a partir dos gregos, mais
especificamente de Aristóteles, que, para se referirem à manufatura e à arte que
denominavam tanto o artista quanto o artesão, usavam a palavra techné, cognominada de technite.
O CONCEITO DE TECHNÉ
O termo techné é ambíguo e flutuante se analisado na perspectiva da
História da Filosofia. Seu estudo, na filosofia aristotélica, deve ser feito com
acerto na temática geral que o envolve, uma vez que techné se insere na mesma
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categoria das faculdades intelectuais que os termos phronesis, episteme, sophia
e noûs.
Faculdade intelectual entre faculdades intelectuais, a techné não pode
ser confundida com as demais. Entende-se techné como uma forma de conhecimento que pressupõe conhecimento de causa e disposição de ânimo, aliada a
uma atividade poética para a sua operação concreta. Resulta, pois, que, como
conceito semanticamente preciso, sua apreensão teórica requer uma detida análise de sua imagem e significação, o que não se faz sem que se prescinda, também, da delimitação de outros conceitos correlatos a esse. A análise, na íntegra,
não se restringe a uma investigação de sua dimensão semântica influenciada exclusivamente pelo texto da Poética, de Aristóteles, uma vez que a obra aristotélica pode ser concebida como um sistema, não por sua concepção editorial, mas
por sua relativa linearidade conceitual. A compreensão de um texto demanda,
assim, esclarecimentos e pressupostos, os quais decorrem de outros textos que
o antecedem.
A techné pode ser dita, logo de princípio, um conhecimento (gnósis). É
um conhecimento que corresponde a uma atividade do espírito; porém, é atividade produtiva e prática. A movimentação produtiva não se exaure. É concebida
por meio de uma arte artesanal, sendo causa de movimento que tem um fundamento intelectual, que transporta o pensamento da esfera poética das ideias
para o campo produtivo. Daí que, apesar de gnósis, a techné é uma faculdade que
dista substancialmente das demais faculdades intelectuais (episteme, sophia,
noûs).
O peculiar da produção artística está na própria liberdade de criação e
no devir de suas construções, pois, diferentemente dos processos mecânicos da
reprodução, em que prevalece o mecanismo, a repetição e a constância no operar artístico, o aspecto de criação torna a finalidade do obreiro artista algo somente verificável após a conclusão do processo produtivo. Uma obra, fruto da
techné, ainda não é a técnica moderna, no entanto, pode-se dizer, seu processo
constitutivo coincide com seu processo ontológico. A techné é um fazer, um produzir, um poien, um fazer de modo poético: “É uma palavra proveniente do grego
[...] não constitui apenas a palavra do fazer na habilidade artesanal, mas também
do fazer na grande arte e das belas artes [...] pertence à produção, [...] é, portanto,
algo poético”. (HEIDEGGER, 2001, p. 17).
O ser da obra será a resultante de um trabalho criativo e livre; a liberdade aí é uma liberdade intelectual, visto ser sua concepção intelectual a base
do produto criado. De duas facetas, portanto, resulta a obra: uma primeira, relativa à sua origem dialética; uma segunda, relativa à sua essência de objeto criado, de coisas entre coisas. O que é por techné, é produto. Também, tudo o que é
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produto, o é em virtude da techné. Além disso, aquilo que é produto o é em virtude da ação, mas a prática não equivale à produção. Daí que techné pode ser
tomada por sinônimo de poiésis, mas como algo distinto de práxis. A techné,
como anteriormente dito, é concepção e obra, importando, assim, em dois lados
de uma mesma moeda que interagem entre o que se concebe e o que se produz.
O produzido pressupõe engenho, atividade racional, ato criativo, assim como a
techné nada será, ou melhor, ainda não é, se nada se produzir, pelo que a relação
essencial entre os conceitos que se comprometem simultaneamente.
Assim, a techné radica seus princípios na causa eficiente, ou seja, no
agente que produz, e não no que foi produzido, correspondendo, acima de tudo,
a um conhecimento (gnósis) das coisas que são, não por necessidade ou, muito
menos, que são por natureza (physei). As coisas que são physei, tendo como princípio e causa sua própria ontologia natural, movimentam-se, não a partir de uma
causa eficiente externa, mas por possuírem motricidade interna. Physis é o princípio e causa de movimento, constituindo a respectiva especulação, uma ciência
particular que não aquela dedicada às coisas produzidas, ou seja, ao que se
chama de Physica. A techné não se ocupa do ser que possui automotricidade, mas
do ser gerado a partir de uma causa eficiente externa ao ser movimentado, ou
seja, externa ao sujeito passivo de um movimento de qualquer natureza (alteração, deslocamento, transformação, aumento ou diminuição). É por meio desse
ponto de vista que parece haver algo de comum à techné como à Alea, como verdade. Já as coisas que são por necessidade podem ser ditas externas e imutáveis,
sobre as quais não incide a gnósis artístico-produtiva, mas a episteme. Mediante
episteme, por indução ou por silogismo, se alcançam as coisas que são por necessidade, agindo-se racionalmente sobre o ser previamente constituído, demonstrando-lhe a estrutura ontológica, sendo assim o campo da pura necessidade.
Diferentemente, o que é por techné, não é enquanto não produzido. Daí
a sua não-imanência e o seu apriorismo com relação a sua gnósis. Ao se analisar
a techné, verifica-se que, além de o produto se constituir enquanto se faz arte e,
portanto, tornar-se algo (leia-se vir-a-ser), conceitualmente se produz a gnósis
de seu objeto. É o campo da pura contingência. Pode-se dizer que a produção
artística e o conhecimento artístico ocorrem simultaneamente. Essas são as diferenças entre a techné e a episteme, e entre o que é por techné e o que é por
práxis, ou melhor, o campo da contingência e da necessidade respectivamente.
Entre produtor e obra subsiste mais que uma mera relação entre agente e coisa
produzida. A teoria aristotélica está a apontar o amor como a chama geradora
de todo o processo produtivo. A existência é amada, como amada é a obra almejada e produzida, pois já a atividade que conduz à reificação da obra é a razão de
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existir daquele que opera. E isso é natural (toûto dé physikón). A trama do objeto
acabado é objetivamente o resultado de toda a operação da personalidade criativa sobre a realidade material e física.
Nessa medida, o que se produz é nada mais nada menos, que a atualização da potência do agente produtivo. Essa atualização pressupõe uma perseguição do algo que se procura produzir, e esse algo, ao reificar-se, torna-se matéria
concreta de uma concepção espiritual. O objeto produzido é amado pelo seu produtor como se seu filho fosse, visto que, em verdade, aquele que existe para produzir tem a obra por meta de sua existência. Assim, a technik é concebida como
tecnologia, engenharia, técnica, que está intimamente relacionada com a tiktein,
que significa gerar, produzir, dar à luz. É um modo de fazer as coisas, possuindo,
porém, a capacidade de revelar as coisas antes do fazer. A techné também encontra um especial tratamento teórico na metaphysica, onde não se equipara à
experiência nem à ciência propriamente dita. A techné é um wissen, um saber
que direciona a nossa relação com a physis. Entre uma e outra, a techné é dotada
de estatuto próprio, pois, ao mesmo tempo em que se trata de um conhecimento
causal e universal das coisas, e não meramente dos particulares, como ocorre
com a experiência, trata-se, também, de um saber prático e não-teórico. Caso se
tenha a concepção de que o conhecimento percorre um esquema ascensional,
ou seja, da mais empírica à mais abstrata forma de apreensão da realidade,
parte-se da ideia de que a mera sensação do individual começa pela experiência,
que é a reiteração de sensações individuais. Surgem, assim, a técnica e a ciência.
A DISCUSSÃO DE HEIDEGGER
A discussã o de Heidegger sobre a té cnica parte do princí́pio de que
tanto a té cnica no sentido moderno quanto a techné no sentido da tradiçã o
apontam para dois modos de desvelamento. Indica, també m, que ambas se
constituem como saber e fazer, mesmo porque qualquer saber que desvele
sentido já se constitui em uma dimensã o pragmá tica, bem como toda e qualquer
prá tica pressupõ e uma compreensã o pré via, mesmo que ainda nã o tematizada.
A diferença radical entre a té cnica moderna e a techné no sentido da tradiçã o
consiste no modo de desvelamento que cada uma delas proporciona. Na
primeira, o desvelar acontece em um desafio à natureza, a realidade torna-se
subsistencia e o comportamento diante da natureza é provocaçã o. Na segunda,
o comportamento frente à natureza é um deixar-acontecer, sem desafiar e
aceitando os limites do acontecer.
Em uma perspectiva metafí́sica, faz-se necessá rio definir e enquadrar a
té cnica como um meio para atingir um fim e, assim, considerá -la como algo
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definitivo, fechado e sob o domí́nio do homem. Trata-se de uma concepçã o
instrumental e antropoló gica da té cnica. No mundo, tal como projetado pela
tecnologia cientí́fica, pode ocorrer um enclausuramento da visã o do cientista. Na
relaçã o substitutiva que estabelece com o mundo, ele, o cientista, acaba por
esquecer-se da essencia das coisas e, priorizando o pensamento calculante, nã o
deixa margem a outras possibilidades de compreensã o. A causalidade, que
pressupõ e a busca de fins por intermé dio de meios alcançados pela
instrumentabilidade, em uma interpretaçã o mais originá ria, seria
ocasionamento, que consiste em algo que permite que outra coisa aconteça. Para
Heidegger, é no ocasionar que reside a essencia da causalidade moderna.
A filosofia ensina há séculos que existem quatro causas: 1) a causa
materialis, o material [...] 2) A causa formalis, a forma, a figura em que se
insere o material; 3) a causa finalis, o fim [...] 4) A causa efficiens, o
ourives que produz o efeito [...] Descobre-se a técnica concebida como
meio, reconduzindo-se a instrumentalidade às quatro causas
(HEIDEGGER, 2001, p.15).
Nos quatro modos de ocasionar – formal, material, final e eficiente –, se
oculta o deixar vir à presença, fundamento de todo produzir (poiésis), tanto se
referindo à s coisas da natureza (physis) como à s que vem à presença pelo fazer
do homem. A essencia da té cnica reside no desvelar, no qual se fundamenta todo
o produzir. E na poiésis, como modo de manifestaçã o do que se oculta, que se dá
o desvelamento, aléthéia, comumente traduzida como verdade, que, na
modernidade, fala da correspondencia entre o real e o representado. O desvelar
da té cnica moderna se dá como desafio à natureza, de modo que seus recursos
possam ser explorados e armazenados. Ao modo da techné, o desvelar se dá no
sentido de levar à frente. Heidegger propõ e-se questionar a té cnica tal como é
entendida na atualidade. Afirma ser necessá rio que se medite sobre esse tema
para que se possa estabelecer uma relaçã o livre com a té cnica moderna. Lembra
que se relacionar com a té cnica nã o é o mesmo que estar em relaçã o com a
essencia da té cnica. Relacionar-se livremente consiste em poder buscar o
sentido mais pró prio, tal como entendido pela tradiçã o.
Heidegger conclui que tanto a té cnica como a techné se referem à
produçã o do homem. A produçã o como resultado de uma atividade operató ria
que se dá de modo tecnoló gico e maquiná rio, ou seja, é a principal caracterí́stica
da modernidade. A té cnica é regida pelo princí́pio da causalidade, em que os
instrumentos té cnicos se constituem em um meio para atingir um fim. O homem,
por meio de instrumentos té cnicos, produz uma sé rie de artefatos desafiadores
da natureza, tendo como fim a exploraçã o dos recursos naturais. Té cnica referese, nesses termos, à utilidade prá tica para fins de acú mulo, consumo, comutaçã o.
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A produçã o desse processo circular, para manter a circularidade, passa para a
categoria do descartá vel. Uma vez que ocorra o descarte dos produtos, retornase ao processo inicial, ou seja, à produtividade, à acumulaçã o e, novamente, ao
descarte.
O desencobrimento que rege a técnica moderna é uma exploração que
impõe à natureza a pretensão de fornecer energia, capaz de, como tal,
ser beneficiada e armazenada. Isto também não vale relativamente ao
antigo moinho de vento? Não! Suas alas giram, sem dúvida, ao vento e
são diretamente confiadas a seu sopro. Mas o moinho de vento não
extrai energia das correntes de ar para armazená-la. Uma região se
desenvolve na exploração de fornecer carvão e minérios. O subsolo
passa a se descobrir, como reservatório de carvão, o chão, como jazidas
de minério. Era diferente o campo que o camponês outrora lavrava,
quando lavrar ainda significava cuidar e tratar. O trabalho do camponês
não provoca e desafia o solo agrícola. (HEIDEGGER, 2001, p.19)
A té cnica, compreendida do modo descrito por Heidegger se caracteriza
pelo fazer humano que visa à produçã o, ao acú mulo e ao desperdí́cio; pelo fazer
que tenha como objetivo dominar e transformar a natureza e extrair dela todos
os recursos de que o homem necessita para a produçã o tecnoló gica e para a
subsistencia. Segundo Heidegger, a produçã o pode, també m, ser abarcada de
outro modo, qual seja, techné. Tomar a té cnica como techné implica em retornar
ao sentido que os gregos da Antiguidade atribuí́am a essa modalidade de
produçã o: levar à frente. Desvelar ao modo da techné consiste em poder ver algo
que ainda nã o está presente, permitindo que o ainda não possa transparecer ao
seu modo, tornar visí́vel algo que se mostra de maneira invisí́vel. Techné, no seu
sentido original, refere-se ao conhecimento que se dá pela compreensã o, a
conhecer no ato de produzir. E o conhecer como modo de reconhecimento e de
saber. E o fundamento do conhecer na antecipaçã o, para tornar manifesto o que
se apresenta por si mesmo. Consiste, portanto, num modo de apariçã o da
verdade (alétheia). Nesse modo de desvelamento, ocorre um deixar vir à
presença, no sentido de um levar à frente, sem desafiar, sem visar à subsistencia,
pois reconhece os limites e os paradoxos da pró pria existencia.
Pode-se, entã o, tomar a té cnica nestes dois sentidos do desvelamento:
como desafio e como levar à frente. Para melhor explicitar, vale exemplificar a
relaçã o que o homem pode estabelecer com o rio cujas á guas seguem
tranquilamente seu rumo. O homem pode contemplá -lo, pode navegá -lo, pode
transformá -lo em um modo de produçã o de energia. No primeiro caso, o homem
nã o intervé m na natureza. Deixa-se levar por algo que o transporta sem
deslocamento: contempla. No segundo caso, o homem deixa que a natureza do
rio se de ao seu modo e ao modo do rio e, entã o, por meio de seu artefato, se
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deixa levar, mas nã o interfere, nã o desafia. No ú ltimo exemplo, esse homem
desafia, manipula e transmuta a natureza de modo que possa se tornar um
recurso energé tico a ser explorado como fundo de reserva, para fins de
subsistencia. Heidegger acredita que apontar para as aproximaçõ es e para as
diferenças entre a té cnica e tekhné nã o é suficiente para alcançar a essencia da
té cnica e, desse modo, estabelecer uma relaçã o livre com a té cnica moderna. A
essencia da té cnica moderna se anuncia naquilo que Heidegger denomina gestell
(dispositivos té cnicos).
A usina hidroelétrica posta no Reno dispõe o rio a fornecer pressão
hidráulica, que dispõe as turbinas a girar cujo giro impulsiona um
conjunto de máquinas, cujos mecanismos produzem corrente elétrica.
As centrais de transmissão e sua rede se dispõem a fornecer corrente.
Nesta sucessão integrada de disposições de energia elétrica, o próprio
Reno aparece, como um dispositivo. A usina hidroelétrica não está
instalada no Reno, como a velha ponte de madeira que, durante séculos,
ligava uma margem à outra. A situação se inverteu. Agora é o rio que
está instalado na Usina. O rio que hoje o Reno é, a saber, fornecedor de
pressão hidráulica, o Reno o é pela essência da usina. (HEIDEGGER,
2001, p. 20)
Diante do cenário exposto, a técnica moderna se associa à ideologia de
produção da moderna sociedade de consumo e promove sistemas de valores de
mercado livre no planeta que predominou por várias décadas, sendo conhecida
como o consenso de Washington, termo criado em 1990, por John Williamson, do
Instituto de Economia Internacional.
A GLOBALIZAÇÃO E A SOCIEDADE DE CONSUMO
O consenso de Washington se tornou a ideologia oficial da nova ordem
mundial. Para essa doutrina, é fundamental que capital, bens e serviços
percorram facilmente por fronteiras ao redor do mundo, com a certeza de que
os interesses de capital estã o acima dos direitos dos cidadã os. Em sí́ntese, o
processo de globalizaçã o é estimulado por uma engrenagem que, aliada à té cnica
moderna e à s novas tecnologias, aboliu grandes distancias, como, por exemplo,
o transporte aé reo de pessoas aos lugares mais reconditos do planeta, a
revelaçã o, em tempo real, pela televisã o, de acontecimentos globais em diversas
residencias, a conexã o entre as pessoas de vá rios cantos do mundo por meio da
internet etc. A contemporaneidade experimenta o mundo em tempo real. Como
afirma Giddens (citado por MOL, mimeo, p. 9), “riscos ambientais estã o
claramente relacionados com o processo de globalizaçã o”.
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Nos ú ltimos 20 anos, teve-se um crescente processo de
desregulamentaçã o, privatizaçã o e liberalizaçã o dos fluxos de capital e de
comé rcio global, que é fruto da expansã o do capitalismo. Duas dé cadas atrá s, a
Organizaçã o das Naçõ es Unidas (ONU) informou que existiam cerca de sete mil
corporaçõ es transnacionais no mundo, existindo, atualmente, cerca de bem mais
de quarenta e cinco mil corporaçõ es. As 200 maiores, segundo o Instituto para
Estados Polí́ticos de Washington, sã o tã o grandes e poderosas que suas vendas
anuais sã o maiores que a soma total das economias de 182 dos 191 paí́ses no
mundo. A produçã o e o mercado global estã o se concentrando nas mã os de
grandes grupos transnacionais, como, por exemplo, Nestlé , Unilever, Ford, AT&T,
Eastman Kodak, General Electric e grandes Bancos. Cabe notar que essas
corporaçõ es tem virtualmente imunidade garantida sob uma ampla gama de leis
corporativas criadas nacional e internacionalmente, principalmente no que
tange a quaisquer danos corporativos causados à s sociedades, à s pessoas ou aos
ambientes. E os Estados, como ficam? Conforme Leis (1999, p.19), é possí́vel
responder a essa pergunta da seguinte forma: “os fenomenos de
transnacionalizaçã o supõ em o movimento de bens, informaçõ es, ideias, fatores
ambientais e pessoas, atravé s das fronteiras nacionais, sem uma participaçã o ou
controle importante dos atores governamentais”. Alé m disso, o que mais
movimenta as corporaçõ es transnacionais é a expansã o da economia global.
Essa expansã o vai ao encontro da doutrina capitalista. Segundo Giddens (citado
por MOL, mimeo, p. 6),
o capitalismo é um sistema de produção de mercadorias, centrado sobre
a relação entre propriedade privada do capital e o trabalho assalariado
sem posse de propriedade, esta relação formando o eixo principal de um
sistema de classes. O empreendimento capitalista depende da produção
para mercados competitivos, os preços sendo sinais para investidores,
produtores e consumidores. A característica principal do industrialismo
é o uso de fontes inanimadas de energia material na produção de bens,
combinado ao papel central da maquinaria no processo de produção.
Uma ‘máquina’ pode ser definida como um artefato que realiza tarefas
empregando tais fontes de energia como os meios de suas operações. O
industrialismo pressupõe a organização social regularizada da
produção no sentido de coordenar a atividade humana, mas máquinas e
as aplicações e produções de matéria-prima e bens.
O capitalismo possui, nessa fase industrialista, tem uma caracterí́stica
importante: o papel que assume o Estado no desenvolvimento capitalista, ou
seja, em virtude das contradiçõ es dentro do sistema, dos conflitos e das disputas
entre os monopó lios que, para garantir ou fazer crescer os seus respectivos
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pedaços no mercado mundial, necessitam do respaldo polí́tico, diplomá tico,
militar e ideoló gico dos aparelhos do Estado. A interferencia do Estado torna-se
primordial, també m, para garantir as condiçõ es gerais de produçã o exigidas à
acumulaçã o do capital monopolista, em virtude de que, à medida que o capital
se concentra e centraliza, cresce a escala de produçã o, forçando uma
organizaçã o do espaço correspondente. Isso implica no desenvolvimento de
uma infraestrutura de transportes, comunicaçõ es, energia etc. que envolve a
aplicaçã o de grandes recursos, pelos quais o Estado acaba se responsabilizando
em favor dos monopó lios.
Dessa forma, as pessoas começaram, frequentemente, a admitir que o
crescimento desses monopó lios esteja colidindo com a pró pria natureza. E
possí́vel que algué m ainda se surpreenda com o fato de o desaparecimento de
espé cies e de sistemas seguir o mesmo caminho das lí́nguas, das culturas e do
conhecimento, ou seja, tem-se assistido, constantemente, a imagens que já nã o
sã o mais aceitas pela sociedade: pessoas morrendo de fome, num paí́s com sobra
de alimentos, crianças trabalhando, crescente desemprego, pessoas sem
atendimento mé dico, tudo diante dos olhos do Estado.
Vive-se no descaso diante de todas as formas de desvirtuamento que
caracterizam a sociedade moderna, com excessiva riqueza e muita misé ria, com
possibilidades de paz e uma realidade de guerra. As selvas tropicais
desaparecem num ritmo muito acelerado; grande parte dos solos irrigados foi
afetada pela erosã o; o consumo de á gua doce é quase o dobro de sua renovaçã o
anual; o direito de usar e desenvolver a diversidade estã o sendo destruí́dos pelo
controle dos governos, que sã o influenciados pelas empresas. Enfim, o mais
trá gico é que, junto com a destruiçã o do conhecimento, há uma destruiçã o da
consciencia social. A maior parte da energia criativa humana continua destruindo os
fundamentos ú ltimos da natureza. Conforme Florit (1998, p. 63-64),
Os problemas ambientais de grandes consequências que fazem parte da
agenda contemporânea (aquecimento global, buraco na camada de
ozônio, desertização e poluição em grande escala, dentre outros) são,
presumivelmente, produto de atividades humanas e têm origem social.
Eles foram gerados, precisamente, pela intrusão consciente na nossa
própria história e pelas nossas intervenções na natureza que a ciência
social contribuiu para legitimar.
Considera-se que a maior ameaça está sobre a á gua que se utiliza. A
á gua que nã o está em forma de gelo ou cheia de sal é apenas a metade de 1% em
todo o planeta. As previsõ es indicam que, em 2025, 1,8 bilhõ es de pessoas, a
maioria dos habitantes do Oriente Mé dio, do norte da Africa, do sul da Asia e da
China, enfrentará falta de á gua, tornando-se imprescindí́vel, entre outras coisas,
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desviar á gua da irrigaçã o e da produçã o de alimentos para o consumo
domé stico. Na India, por exemplo, entre as vá rias etapas da globalizaçã o
economica, a á gua está sendo tratada e comercializada como mercadoria. Sob a
pressã o do Fundo Monetá rio Internacional (FMI) e do Banco Mundial, cujo
intuito é garantir receitas para o pagamento de suas dí́vidas, o governo indiano
está vendendo direitos de á gua para corporaçõ es internacionais. Vale a pena
ressaltar que isso nã o está apenas ocorrendo na India, mas na maioria dos paí́ses
do Terceiro Mundo.
OS RECURSOS NATURAIS COMO OBJETO DE CONSUMO
Tornar bens da natureza e da própria vida objetos de consumo é uma
característica marcante da atual globalização econômica. Hoje, a economia global é abastecida, em grande parte, por uma ciranda financeira, na qual, a maioria
dos investidores se tornou especulador e jogador. Não surpreende, então, que,
para serem internacionalmente competitivos, os governos nacionais sejam empurrados a eliminar todas as barreiras ao livre fluxo de capital, bens e serviços,
envolvendo regulamentos ambientais projetados para proteger os recursos naturais. Com isso, para produzir atendendo aos mercados globais, a produção de
exportação vem deixando um vestígio ecológico cada vez maior e mais prejudicial no planeta. Segundo Sachs (1986 a, p. 10), “Para os países pobres, mais que
nunca, a alternativa se coloca em termos de projetos de civilização originais ou
de não-desenvolvimento, não mais parecendo possível nem, sobretudo, desejável a repetição do caminho percorrido pelos países industrializados.”
A percepção de que o espaço ambiental global que é colocado é finito e
que a busca da equidade exige uma postura que busca conter o uso abusivo da
natureza é um desafio que se enfrenta, ou seja, é escolher um caminho a favor
do meio ambiente e que seja, ao mesmo tempo, desvinculado do crescimento
econômico e do desenvolvimento social do uso abusivo dos recursos naturais.
Já passou a época da falta de conhecimento ambiental, haja vista que estão quase
todos cientes de que a questão da natureza é inerente à questão do poder. Para
Sachs (1986b, p. 38),
a tomada de consciência ecológica traduz-se, em economia, por uma
maior preocupação com o longo prazo. Afinal de contas, preservar os
equilíbrios ecológicos é garantir as condições de desenvolvimento das
gerações futuras, que, tanto quanto nós, delas vão depender para a
obtenção de recursos renováveis.
É necessário criar regras eficazes de controle dos fluxos financeiros e
mais protecionismo. O péssimo desenvolvimento não é consequência da
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ausência de recursos físicos e técnicos, mas a ausência de regulamentação e vontade política. O capitalismo não sabe como tratar a questão social e ecológica.
Hoje, se está diante de uma nova crise civilizacional e ecológica.
No Brasil, os movimentos ambientalistas deveriam dar mais atenção às
questões da equidade social e dos direitos do homem, principalmente por terem
algo em comum alguns campos. O bom resultado dos esforços dos ambientalistas depende, parcialmente, da realização de alguns direitos humanos, ou seja, o
sucesso da proteção ambiental exige mais trabalho, um maior contingente de
agendas e custos maiores. O avanço na direção de uma sociedade sustentável,
tanto em âmbito mundial como nacional, depende, em muito, da aproximação
das questões ambientais às de equidade social e de direitos humanos. Nesse sentido, cabe destacar que grande parte dos grupos ambientalistas priorizava as
causas locais, mas havia algumas lutas por causas regionais ou nacionais, entre
elas: o movimento contra a construção do aeroporto de São Paulo em Caucaia
do Alto; o movimento para salvar as “Sete Quedas”; o movimento contrário à
produção de energia nuclear; o movimento que chamava a atenção nacional e
internacional para a grande poluição em Cubatão; a campanha nacional contra
o uso abundante de inseticidas, herbicidas e fungicidas na agricultura; e, por último, a campanha nacional para eleger, em 1986, representantes verdes para a
Assembleia Constituinte.
No Sul do Brasil, na metade dos anos de 1980, multiplicaram-se os grupos ambientalistas. Essa multiplicação ocorreu pelo fato de existir uma emergência de valores pós-materialistas, principalmente, por meio dos jovens da
classe média. A emergência do ambientalismo no Sul do Brasil assemelha-se aos
processos ocorridos na América do Norte, Europa Ocidental, Austrália e Japão.
No período de formação do ambientalismo no Brasil, foram adotadas as ideias e
os modelos de programas americanos e europeus. Contudo, essas ideias e esses
conceitos não foram ajustados ao contexto brasileiro, como, por exemplo, à falta
de capacidade dos brasileiros de priorizar, em sua agenda ambiental, a questão
do melhoramento do saneamento básico.
Outro exemplo foi a falta de atenção à perspectiva de juntar as questões
ambientais às de equidade social, como também à deterioração ambiental e ao
crescimento populacional. Em outras palavras, os ambientalistas sabiam das altas taxas de fertilidade da década de 1970, mas, devido à forte influência da
Igreja Católica, não incluíram o planejamento familiar em suas agendas.
O movimento ambientalista brasileiro passou por uma grande mudança
no período de 1971 a 1986. No limiar dos anos de 1970, essas mudanças não
causaram um profundo impacto nos setores populares, porque não ligaram as
crises ambientais às crises sociais. Essa situação foi alterada somente no final da
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referida década, tendo seu desfecho por volta de 1986. Aparentemente, os ambientalistas pareceram estar mais desenvolvidos politicamente no período de
1987 a 1992. O número de grupos aumentou de 400, em 1985, para 900, em
1991, principalmente, nos estados mais desenvolvidos do Sul e do Sudeste. Os
grupos que representam os povos das florestas, tais como índios seringueiros e
pescadores, receberam forte apoio de organizações ambientalistas internacionais, da Igreja Católica e de cientistas.
No ambientalismo brasileiro se desenvolveu a construção institucional
e a diferenciação interna, que teve duas dimensões: primeiro, a emergência de
novas organizações com um perfil mais profissional; segunda, a profissionalização não total de algumas associações que, antes, eram amadoras. Essas associações amadoras desempenham um papel importante na inovação da cultura ambientalista brasileira, haja vista que não criam apenas a consciência pública, mas
também propõem uma alternativa para a recuperação do ambiente destruído. A
maioria dos ambientalistas não deu importância ao desenvolvimento econômico e à política macroeconômica até a metade dos anos de 1980. Até então,
davam maior importância às questões relacionadas ao desenvolvimento, sendo
que o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser o tema central de
suas discussões.
Essa mudança no foco dos ambientalistas ocorreu por várias causas: o
aumento da crise econômica; o desenvolvimento amplo de uma cultura política
que privilegia as questões econômicas; a influência de um plano de conservação
que olha as necessidades econômicas das populações locais; a grande propagação, entre os ambientalistas, do informe intitulado “Nosso Futuro Comum”, produzido pela Comissão Brundtland3; o conhecimento que tiveram teve a comunidade internacional sobre as questões ambientais brasileiras no final dos anos de
1980, depois de ocorrerem as queimadas na floresta amazônica e o assassinato
de Chico Mendes; e, por último, a decisão do governo brasileiro, em 1989, de
hospedar a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
(UNCED), a qual incitou a mídia a dar atenção à ideia do desenvolvimento sustentável.
A partir da metade dos anos de 1980, ocorreu um grande desenvolvimento no Brasil do socioambientalismo, ou seja, os movimentos sociais, as organizações Não-Governamentais (ONGs) e os movimentos de trabalhadores começaram a se preocupar com questões ambientais. A partir do processo de preparação da UNCED, em 1991-1992, consolidou-se o movimento ambientalista

“O informe de Brundtland sustenta que o crescimento econômico é, em geral, bom para a ecologia. A
ilusão do crescimento econômico continuado é alimentada pelos ricos do mundo para manter os pobres
em paz”. (MARTINEZ ALIER, 1998, p. 99-142).
3
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no Brasil, desenvolvendo uma melhor consciência pública das questões ambientais e uma melhora nas políticas ambientais brasileiras. O Fórum Global e o Fórum das ONGs serviram como um poderoso meio de aumento da interação entre
as organizações ambientais, socioambientais e de direitos humanos no Brasil.
O governo Collor (1990-1992), em sua política ambiental, foi mais progressista do que os governos anteriores, principalmente em relação aos problemas ambientais globais, tais como os relacionados à Amazônia e à abertura a
projetos e ajudas internacionais. Essas políticas sofreram forte resistência das
elites amazônicas e dos militares, mas foram apoiadas pela maioria da população. Ocorreram grandes realizações nas políticas ambientais municipais em várias cidades, principalmente em Curitiba, Santos e Vitória e em alguns governos
estaduais: Paraná, São Paulo e Minas Gerais.
Nos anos de 1990, o movimento ambientalista brasileiro formou um intricado sistema de ação multissetorial, o qual tinha como componentes numerosas associações ambientalistas; técnicos e diretores de agências ambientais
estatais; grupos socioambientais; grupos científicos que trabalham com questões ambientais; organizações que divulgam o desenvolvimento e a reforma da
legislação ambiental; e empresários e administradores destinados para atividades econômicas sustentáveis. O planejamento e a realização da UNCED e o Fórum Global criaram várias chances de interação entre ambientalistas e organizações que promovem a equidade social e direitos humanos. Isso gerou um melhor entendimento de todos da questão dos vínculos entre pobreza, injustiça social, tirania política e destruição ambiental. Afirma Mol (mimeo, p. 32) que,
Com a institucionalização da questão ambiental no estado, mercado e
desenvolvimento científico-tecnológico, o papel do movimento
ambiental deixará de ser um observador crítico que está fora do
desenvolvimento societal para tornar-se num participante
(independente) dos desenvolvimentos que visam a uma transformação
ecológica.
Diante do exposto, argumenta-se que um dos maiores problemas está
na própria condição do homem dentro de uma sociedade que vive do consumo.
Apenas se está apontando o que está acontecendo no mundo. Tem-se preocupação com o destino da sociedade contemporânea. Quando se pensa nas possíveis
soluções sobre a questão ambiental se volta sempre a questionar sobre a posição do governo e da inclusão da sociedade civil no debate. As pessoas que decidem são bem poucas, e aqueles que estão no poder geralmente provêm de várias
empresas. Entretanto, existem caminhos por meio dos quais se poderia agir politicamente melhor: por meio de negociações no sistema da ONU, de comunidades religiosas, da organização da sociedade civil e da ONU que, nesse momento,
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apresenta-se como estritamente necessária, com seus profissionais altamente
qualificados e politicamente capazes. Ou será que somente Deus poderá nos salvar?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É pertinente aprofundar o debate para conscientizar o potencial que
tem a sociedade civil de desenvolver comunidades alternativas e estratégias nas
esferas comunitária e familiar. A sociedade civil deve tomar a frente em todos
os âmbitos, debatendo com as universidades e seus pesquisadores, mas, acima
de tudo, deve ficar numa posição de tomar a iniciativa e pressionar por mudanças reais. O bom resultado dos esforços dos ambientalistas depende parcialmente da realização de alguns direitos humanos e o sucesso da proteção ambiental exige mais trabalho, com um contingente ainda maior de agendas e custos.
O avanço na direção de uma sociedade sustentável, tanto em âmbito
mundial como nacional, depende, em muito, da aproximação das questões ambientais às de equidade social e de direitos humanos. Encontrar uma forma de
resolver os problemas da questão ambiental no mundo exige não apenas verificar o que está errado, estando a ideia vinculada diretamente à atitude do homem. Caso não se mudem as atitudes, nada se solucionará. Deve-se conhecer e
encontrar no primitivo a verdadeira relação. Adequar os costumes vividos por
tribos indígenas pode ser importante para se encontrar a harmonia. Dentro da
natureza, existe um ciclo de sobrevivência, mas a cultura humana se coloca fora
desse ciclo, numa posição de ruptura com o meio natural. O homem deve compreender qual o seu papel dentro desse ciclo e saber que, mesmo antes de seu
aparecimento, quase tudo existia e vivia em sincronia, simetria e harmonia. Para
entender como se deu todo esse processo, em um primeiro momento, foi necessário apresentar os conceitos de techné e técnica sob a ótica de Heidegger para,
em seguida, em um segundo momento, demonstrar como se deu a associação
entre esses conceitos e como a moderna sociedade de consumo, na contemporaneidade, converteu todos os recursos naturais em objetos de consumo.
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CONCEPÇÃO DE NATUREZA
As questões pertinentes ao debate entre a condição do humano e do animal e de suas relações com o mundo constituem uma das áreas em que ocorrem
intensas e instigantes articulações investigativas e reflexivas entre filosofia, biologia, antropologia, história e sociologia. Ao partir das considerações ontológicas sobre a diferença entre o animal e o ser humano, a discussão sobre o conceito
de natureza é fundamental para compreender os pressupostos destas relações.
Nesse sentido, o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano apresenta uma extensa e interessante contribuição epistemológica, a começar por não reduzir o
conceito de natureza, mas apresentá-lo em suas variáveis teóricas que convergem em determinadas perspectivas de interpretação.
NATUREZA (gr. púoiç; lat. Natura, in. Nature, fr. Nature, al. Natur, it.
Natura). Para definir este termo, lançou-se mão de uma série de
conceitos, entre os quais há alguns pontos em comum. Os principais são
os seguintes: 1º princípio do movimento ou substância; 2º ordem
necessária ou conexão causal; 3º exterioridade, contraposta à
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interioridade da consciência; 4º campo de encontro ou de unificação de
certas técnicas de investigação. (...). (ABBAGNANO, 2007, p. 698-699).
Como princípio do movimento ou substância, a natureza assume o significado de essência, de forma, que carrega em si a habilidade de manifestar-se
em constante movimento e mudança para tornar-se aquilo que é. A especulação
sobre o conceito e, o princípio do movimento em sua condição substancial confere ao sujeito a característica de ser constitutivo do humano. Essa noção “compreende três conceitos coordenados ou equipolentes: a) a N. como causa (eficiente e final); b) a N. como substância ou essência necessária; c) a N. como totalidade das coisas” (ABBAGNANO, 2007, p. 699).
Na primeira concepção, natureza como ordem necessária ou conexão
causal estabelece uma relação necessária entre todas as coisas, que se conectam
em espacialidade e temporalidade. Liga-se a essa concepção a ideia de lei natural
e regra ad infinitum. Esta definição contrapõe-se a primeira concepção que tem
no finalismo dos processos naturais seu pressuposto.
Sobre a segunda concepção de natureza como exterioridade, contraposta à interioridade da consciência, considera “um espírito diminuído ou imperfeito, que se tornou "exterior", "acidental" ou "mecânico", ou seja, foi degradado de seus verdadeiros caracteres.” (ABBAGNANO, 2007, p. 700). Esse sentido
metafísico configura a natureza como reflexo inteligível na matéria.
De acordo com a terceira concepção, campo de encontro ou de unificação de certas técnicas de investigação, a natureza “pode ser discernida de modo
implícito ou na forma de pressuposto na prática efetiva da pesquisa científica e
em algumas análises da metodologia científica contemporânea.” (ABBAGNANO,
2007, p. 701). Ao contrário das outras concepções, a natureza não se apresenta
como princípio metafísico, ou regulada por conexões necessárias, mas se configura como possibilidade de percepção dos objetos de referência para o humano.
Francis Bacon (1561-1626), filósofo inglês, concebia a natureza como
algo exterior ao humano. Em sua obra “Novum Organum” (1988), Bacon argumenta que a natureza deve ser separada da organização social dos humanos, na
medida em que a natureza vem a ser algo utilizado exclusivamente pela ação
humana. No aforismo I da primeira parte de seu livro, defende que “O homem,
ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza (...)”.
(BACON, 1988, p. 7). No aforismo XXIV, Bacon reconhece que “a profundidade
da natureza supera em muito o alcance do argumento” (BACON, 1988, p 11),
mas a abstração possível dos fatos particulares da natureza facilitaria a prática
das ciências. Somente através da busca empírica da verdade sobre a natureza –
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e somente à luz da natureza, por ser ela eterna - é que o homem exerceria seu
domínio sobre as ciências:
Mas aqueles dentre os mortais, mais animados e interessados, não no
uso presente das descobertas já feitas, mas em ir mais além; que estejam
preocupados, não com a vitória sobre os adversários por meio de
argumentos, mas na vitória sobre a natureza, pela ação; não em emitir
opiniões elegantes e prováveis, mas em conhecer a verdade de forma
clara e manifesta; esses, como verdadeiros filhos da ciência, que se
juntem a nós, para, deixando para trás os vestíbulos das ciências, por
tantos palmilhados sem resultado, penetrarmos em seus recônditos
domínios. (BACON, 1988, p. 6)
Entretanto, a interpretação da natureza comporta um paradoxo, afinal,
a observação e as técnicas utilizadas pelo homem para interpretação e domínio
da natureza são um produto humano. Identificar possíveis inconsistências na
vontade de conhecimento humano em relação natureza é condição sine qua non
para assumir o domínio sobre a mesma. Nesta direção, segundo o aforismo LXIX:
“As demonstrações falhas são as fortificações e as defesas dos ídolos. E as que
nos ensinam a dialética não faz muito mais que subordinar a natureza ao pensamento humano e o pensamento humano às palavras.” (BACON, 1988, p. 31). A
interpretação da natureza tem sua forma deduzida de algum princípio de essência inerente a própria forma natural. Segundo Bacon, tal estratégia humana compreende duas partes gerais: “a primeira, que consiste em estabelecer e fazer surgir os axiomas da experiência; a segunda, em deduzir e derivar experimentos
novos dos axiomas.” (BACON, 1988, p. 93). Sciacca (1968) observa que Bacon
acredita que o melhor modo para dominar a natureza é observá-la e, interrogála, mas para que ela responda é necessário obedecê-la em suas leis universais.
Nesta direção, o método indutivo – como instrumento – para Bacon possui dois momentos, o momento negativo e o momento positivo (MATTOS, 1989).
No primeiro o intelecto critica a própria posição, o que possibilita a ciência dos
próprios erros que dificultam o caminho ao conhecimento. No momento positivo, Bacon passa a tratar da natureza construtiva, ou seja, da genuína interpretação da natureza para dominá-la, que só se efetiva no conhecimento das formas
e, dos princípios imanentes da natureza. Para Bacon, a verdade se revela através
do esforço humano ao longo do tempo: “a verdade é filha do tempo, não da autoridade”. (BACON, 1988, p. 46).
A filosofia de René Descartes (1596-1650) observa a natureza como recurso. A dualidade homem-natureza se completa, sendo que a natureza assume
papel passivo e submetido aos interesses do homem. A originalidade de Descartes é diferente da de Bacon, segundo Sciacca (1968). Para o filósofo da dúvida
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metódica não se trata de interpretar a natureza, mas de colocar o problema da
validade do conhecê-la como tal. A sua exigência crítica é precisamente a exigência de pôr em discussão o próprio processo do conhecimento. Descartes aborda
essa complexidade em sua obra, “Discurso do Método” (1637).
Descartes tende a fazer da razão o princípio absoluto da verdade e também da realidade. (BARROS, 1993). É neste sentido que ele é precursor do pensamento moderno, apostando na razão como medida de aprofundamento e validade das verdades da natureza. Acreditava que a ciência se funda na experiência e que neste processo o homem é o sujeito ativo. Descartes defende a dúvida como o caminho seguro de acesso ao conhecimento e busca pela verdade,
pois no momento que algo é questionado, ele é objeto de análise e investigação
pela razão.
Mesmo situando-se como precursor de uma nova abordagem de pensamento, o pragmatismo do pensamento cartesiano ainda conservava como herança medieval a separação entre espírito e matéria. Foi o Iluminismo, no século
XVIII, que se encarregou de apagar esses traços religiosos medievais do período
Renascentista. No século XIX, com o desenvolvimento da ciência e da técnica o
pragmatismo triunfou. A natureza passou a ser concebida cada vez mais como
um objeto a ser possuído e dominado. Aos olhos da ciência qualquer tentativa
de pensar o homem e a natureza em sua condição orgânica e, de forma íntegra
se tornou equivocada, pois a separação não se efetuava apenas no nível do pensamento, mas também da “realidade objetiva” construída pelo homem. (OLIVEIRA, 2002).
Mas, até onde se pretende esta realidade objetiva? O homem passa a
exercer seu domínio sobre a natureza acreditando ser conhecedor da verdade
em uma perspectiva tão antropocêntrica quanto egocêntrica. Para Nietzsche
(1844-1900) é injustificável que uma palavra, sendo ela uma transposição sonora de uma excitação nervosa, possa aplicar-se como definição de uma causa
primeira exterior ao homem. Isso vai contra o próprio princípio da razão. Em
seu texto, “Verdade e mentira no sentido extramoral” (1873), Nietzsche faz uma
crítica contundente às pretensões antropocêntricas da modernidade. No primeiro parágrafo do texto acima citado encontra-se:
No desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de
inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os
animais inteligentes inventaram o conhecimento. Este foi o minuto mais
soberbo e mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um
minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e
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os animais inteligentes tiveram de morrer. (NIETZSCHE, 1873, trecho
extraído do texto “Verdade e Mentira no sentido extramoral”)
A insignificância da existência humana e sua pretensão de imaginar, senão pretender conhecer a complexidade do universo deixa clara a arrogância
que a linguagem humana manifesta em conferir verdades ao que somos e onde
estamos. Nesse sentido, Uexküll assume um papel fundamental no desenvolvimento da biologia evolutiva e, por extensão significativa compreensão e contribuição à ética filosófica ao afirmar que somos apenas uma percepção subjetiva
de mundo que interage com o ambiente de acordo com as habilidades que possuímos.
UEXKÜLL E A QUESTÃO DOS ANIMAIS E DOS HOMENS
Jacob Von Uexküll nasceu em 1864 na Estônia. Foi um renomado biólogo e um dos pioneiros da etologia, ciência que estuda o comportamento social
e individual dos animais em seu habitat natural. Teve um direcionamento filosófico influenciado pela obra de Immanuel Kant (1724-1804) e, a partir de seus
estudos, desenvolveu uma análise sistemática e conceitual que influenciou diversos pensadores da fenomenologia, da hermenêutica e da filosofia prática, entre eles Martin Heidegger, Gilles Deleuze, Félix Guattari e, mais recentemente
Giorgio Agamben.
Ao introduzir o conceito “Umwelt”3 em sua obra, Uexküll despertou a
necessidade de uma maior conexão entre a biologia e a filosofia. Através da concepção de Umwelt, Uexküll aponta a subjetividade que existe na percepção dos
diferentes organismos vivos, homens ou animais, na relação destes com o meio
ambiente em que vivem. Uexküll analisou o comportamento, a interação e a
compreensão dos organismos com o mundo.
Em sua obra “Dos animais e dos homens – Digressões pelos seus próprios
mundos” (1982), Uexküll sugere a relativização do olhar humano sobre o mundo,
mostrando que não existe um mundo unitário, assim como não existem tempo e
espaço igual para toda a infinita variedade de viventes e de mundos perceptivos.
O mundo entende-se aqui, como cenário cabível dentro da compreensão e consciência do ser, que irá depender da simplicidade ou da complexidade do organismo, em sua noção espacial de meio ambiente em que se situa e das suas habilidades e impressões sensoriais. Principalmente às impressões sensoriais

3

NOTA DO AUTOR: O termo Umwelt corresponde em português a ambiente, mundo ambiente ou, com
menos propriedade, meio ambiente. No sentido, porém, em que o autor o emprega, ele significa qualquer
coisa que depende do ser vivo considerado, e resulta de uma como que seleção por este realizada, dentre
todos os elementos do ambiente, em virtude da sua própria estrutura específica — o seu mundo-próprio.
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cabe a percepção e interpretação que o ser absorve de sua condição no tempo e
no espaço que compõe seu mundo. A essas possibilidades de conceber o mundo,
Uexküll atribui o conceito de “Mundos-próprios”, estabelecendo o sentido particular que existe entre aquele que observa e o objeto observado.
Uexküll, observa que a matéria viva possui seus atributos e propriedades mecânicas estabelecidas em um organismo que funciona perfeitamente em
suas menores estruturas. As células são organizadas sistematicamente dentro
deste organismo e, o autor se propõe a verificar se o funcionamento ocorre unicamente a partir da própria condição interna, enquanto ser vivente, ou se ocorrem estímulos externos que promovem os movimentos desta matéria que compõem os seres vivos.
Sob tais prerrogativas, Uexküll demarca sua perspectiva científica na
compreensão e possível superação do embate entre as concepções mecanicista
e vitalista em relação a ser vivo. Em função das influências de época, vincula-se
à interpretação mecanicista e desenvolve sua percepção nesse sentido, a partir
da complexidade das estruturas existentes em uma perspectiva evolutiva:
Verifica, assim, como eminente fisiólogo da vida animal inferior, as
grandes possibilidades da simplificação mecanista, que concebe, por
vezes/como mecânico cada um dos sistemas da vida animal. Ele
considera como maquinismos as estruturas mais evoluídas. Assim, para
ele, a ameba é menos maquinismo que o cavalo porque dispõe de menos
estruturas adultas. Finalmente, Uexküll também se aproxima da
interpretação mecanista quando isola a substância e a concebe como
dirigida por uma forma de atividade não dimensional. São pois os
“impulsos” — agentes não espaciais de ocorrências espaciais — que, por
um processo morfogenético conferem a substância uma contextura
mecânica. (PORTMANN, 1982, p. 8)
Diante da questão que permeia a relação entre o ser vivo e o meio ambiente que o circunda, discorre em sua obra que: “Quanto às possibilidades de
relação de um organismo com o ambiente, elas estão já determinadas segundo
qualidade e intensidade por estruturas previamente organizadas.” (PORTMANN, 1982, p. 9). Essas estruturas biológicas são regidas de significados, todos
os seres são portadores de significados e transmitem algum sentido para o ser
que os observa.
Uexküll comienza distinguiendo con cuidado la Umgebung, el espacio
objetivo en el que nosotros vemos moverse a un ser viviente, de la
Umwelt, el mundo-ambiente que está constituido por una serie más o
menos amplia de elementos que él llama “portadores de significado”

100

(Bedeutungstränger) o “marcas” (Merkmalträger) que son las únicas
que interesan a los animales. (AGAMBEN, 2006, p. 81)
Nesta direção, Uexküll demonstra que não há um único mundo fechado,
mas há diferentes unidades fechadas que podem orientar-se em uma mesma
sintonia, onde os elementos, apesar da heterogeneidade, estão intimamente conectados. Analisar qualquer ser vivo, seja o ser humano ou o animal, exige reconhecer os pontos significantes que existem no ambiente, para ele, a partir do
ponto de vista dele. Os significados atribuídos modificam substancialmente a relação dos seres com o ambiente.
Ele afirma que as coisas do ambiente possuem um tom ou “teor” prático,
quer dizer, que lhes pertence, conforme o seu papel, uma qualidade que
nós verdadeiramente não conhecemos no seu conteúdo subjetivo, mas
cuja atividade é possível discernir através do comportamento do
animal. (PORTMANN, 1982, p.10)
Uexküll acentua também a condição do estado interior, enquanto influência natural do próprio organismo como um dos fatores decisivos na concepção das coisas do mundo-próprio. O equipamento interno sofre os movimentos da disposição físico-química próprio do organismo. Desse modo, não há
como conceber algumas peculiaridades de um organismo distinto do seu próprio, pois a complexidade do organismo interfere na mesma proporção, de
forma individual e distinta de percepção do mundo.
O que Uexküll observa e define como fundamental em sua teoria do
mundo-próprio, é que, segundo ela, este mundo-próprio tem para diferentes
animais a sua forma específica, apesar de serem todos da mesma espécie, por
exemplo. Nesta direção, observa-se que a teoria do mundo-próprio não cai no
equívoco de pretender estabelecer as cosmovisões de diferentes espécies, a partir de uma visão antropocêntrica. Porém, considera as condições de ser e estar
do vivente a partir de diferentes ângulos e momentos, a partir de diferentes ambientes, e como tais contextos incidem nos diferentes organismos. Pois, assim
como o homem desenvolveu sua capacidade de linguagem e possui a habilidade
sensorial4, uma mosca, por outro lado, não possui uma estrutura tão complexa,
a começar pelo seu tamanho, o que já difere seu ponto de vista do ambiente em
que está. Segundo Foley (2003):

4

É necessário observar que as habilidades sensoriais do homem não são excepcionalmente as melhores do
Reino Animal. Por exemplo, a audição de um morcego é uma das mais apuradas dentre os animais, pois
enquanto o morcego pode ouvir frequências acima de 80 kHz, o homem é capaz de ouvir somente 20 kHz.
Outro exemplo é o olfato dos elefantes, cinco vezes mais desenvolvido que o dos humanos.
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O mundo que vivemos, portanto, nada mais é que uma construção dos
sentidos e, em particular da linguagem que usamos para descrever
nossas experiências. É impossível quebrar o círculo entre o humano e a
experiência humana desse mundo. (...). (FOLEY, 2003, p.19)
O mundo para o ser humano, segundo Foley, tem uma forte relação com
a linguagem que este desenvolveu e utiliza para organizar as informações e os
conhecimentos, preservando-os através do processo de interação social e comunicação entre os indivíduos. A linguagem, para o humano, é o que constitui os
significados dos conceitos objetivos existentes no mundo. É pela linguagem também, que os preceitos éticos são aplicados na conformação da ordem social.
Nesta direção, corrobora Agamben com o seguinte argumento: “único entre os
seres vivos, o homem não se limitou a adquirir a linguagem como uma capacidade entre outras de que é dotado, mas fez dela a sua potência específica, ou
seja, na linguagem ele pôs a sua própria natureza”. (AGAMBEN, 2011, p. 79). Entretanto, para além das limitações biológicas que Uexküll afirma existir nas diversas espécies, ainda cabe questionar se a limitação subjetiva do homem se circunscreve a essa realidade objetiva interiorizada.
A obra de Uexküll apresenta-se como significativa contribuição em relação à compreensão da biologia evolutiva em uma perspectiva que supera as
teorias antropocêntricas características da modernidade, pois o autor reconhece as particularidades, senão as singularidades da vida em sua multiplicidade de manifestações e, sobretudo da sugestiva autonomia própria de cada ser
vivo, sem determiná-los em uma escala evolutiva e discriminatória, visto que
“seu caminho para chegar a compreensão do animal era, portanto, o estudo da
harmonia entre a estrutura e o comportamento.” (PORTMANN, 1982, p. 16). Uexküll reconhece que estímulos iguais podem atuar de formas totalmente diferentes em diferentes organismos, pois o estímulo é só uma imposição externa
que dependerá da reação de acordo com a variação dos estados interiores.
O estudo dos estados interiores e do comportamento eliminou um grave
inconveniente: superou a distinção entre corpo e alma como
substâncias distintas que, juntas, constituem o ser vivo — separação que
radica em tradições antiquíssimas da nossa vida representativa, da
nossa imaginação. (PORTMANN, 1982, p. 18).
Nesta direção, é possível afirmar que todos os seres vivos detêm alguma
forma de dispositivo que não passam de meios auxiliares das suas atividades na
conformação de seu mundo próprio, bem como na luta pela sobrevivência. Segundo Uexküll, um animal não passa de um conjunto de instrumentos-de-trabalho e de instrumentos-indicadores que constituem um todo através da intervenção de um dispositivo coordenador. Do mesmo modo, todas as sensações
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humanas são formas figuradas de percepções específicas, que objetivadas como
sinais-característicos acabam designando, ou proporcionando o conhecimento
daquilo que se nos apresenta é um objeto externo. Dessa forma, a cognição sensorial do homem passa a fazer assimilação de informações, imputando características aos objetos. Assim, a cor azul que vemos no céu não passa de uma impressão sensorial daquilo que temos por azul.
Nessa perspectiva, de acordo com Uexküll, o conceito fundamental da
doutrina do mundo-próprio ajusta-se em todos os animais com a mesma perfeição aos seus mundos-próprios. O mundo-próprio do homem, característico da
própria linguagem estabelece os limites e potencialidades que podem ser despertados através da mesma linguagem.
A complexidade que envolve o cenário humano é ainda mais intensa
quando se pensa nas possibilidades do relativismo cultural: as crenças, os hábitos, as tradições, as danças, as formas de alimentação, de vestir-se, da disposição
social que se organiza hierarquicamente, ou não de acordo com os valores, com
prerrogativas de poder e da estrutura linguística que sustenta cada grupo. Dessa
forma, as diferentes culturas permitem que uma mesma espécie – homo - se estabeleça das mais variadas formas de acordo com o ambiente onde se encontra,
admitindo a infinitude de percepções que vislumbram o mundo humano.
Em uma mesma fração de tempo, enquanto o ser humano interpreta e,
concebe estas dimensões a partir da suas perspectivas, deslumbrando-se em sua
arrogância em função de sua suposta complexidade e superioridade, para uma
carraça este mundo “se contrai e se transforma num quadro mesquinho que essencialmente consiste ainda em três sinais característicos e três marcas-de-ação
– o seu mundo-próprio.” (UEXKÜLL, 1982, p. 38).
Entretanto, Uexküll observa que organismos menos complexos têm
suas vantagens. Uma carraça pode chegar a jejuar por até dezoito anos, façanha
impossível para um ser humano. Essa possibilidade existe à carraça porque seu
tempo constitui-se de maneira diferente do tempo do homem, ou seja, de acordo
com Uexküll, o tempo é uma variante do sujeito. O tempo para o homem se constitui de momentos sucessivos de 1/18 segundos, correspondendo às sensações
elementares indivisíveis. Segundo o autor verificamos tal situação no cinema,
pois se o intervalo entre as imagens demorasse mais que esse tempo ficaria perceptível aos nossos sentidos a sequência de figurações que colocadas em movimento produzem as imagens.
O tempo, que serve de moldura a todo o acontecer, apresenta-se como a
única constante objetiva perante a variada mudança do seu conteúdo, e
agora vemos que o sujeito controla o tempo do seu mundo-próprio. Ao
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passo que até agora dizíamos: sem tempo não pode existir nenhum
sujeito vivente, devemos agora dizer: sem um sujeito vivente não pode
existir qualquer tempo. (UEXKÜLL, 1982, p. 40)
Até a condição de tempo passa a ser uma percepção do sujeito enquanto
mundo-próprio. Assim, “sem um sujeito vivente não pode existir qualquer
tempo” (UEXKÜLL, 1982, p. 40). Uexküll novamente propõe o relativismo que
antecede qualquer incidência do universal. O tempo passa a ser uma possibilidade do ser enquanto Ser, pois aquele que já não é também não dispõe da possibilidade de tempo. O mundo-próprio do animal é o mundo ambiente que o
cerca, portanto apenas uma fração entendida dentro desta mesma realidade. E
Uexküll é categórico em ponderar que “este mundo ambiente não é mais que o
nosso mundo-próprio humano.” (UEXKÜLL,1982, p. 41).
Todo o entendimento de mundo que conformamos, e a vida articulada
pelos ordenamentos jurídicos sistematicamente organizados pelo homem, não
passa de uma leitura do mundo ambiente, respectivamente o mundo-próprio do
humano que é delineado sob as correlações que este indivíduo faz entre sujeitos
e objetos exteriores a ele. E a significação do mundo e da vida nada mais é que
uma objetividade interiorizada para possibilitar a comunicação entre ele (o humano) e outros indivíduos da mesma espécie.
Nesta perspectiva, as implicações morais e éticas são resultantes das
possibilidades de linguagem e da capacidade de interpretação do ser humano
com o seu ambiente e, por decorrência do mundo que se constitui a partir de tais
circunstâncias. Em função da infinitude das possibilidades da linguagem, concebem-se ideais universais que contemplam concepções de mundo que constituem a possibilidade do controle e da organização dos seres humanos em uma
mesma sintonia espacial e temporal. A condição de espaço universal é uma ficção que facilita e assegura a compreensão de mundo.
Sob tais pressupostos, compreende-se que estes sinais-característicos
estão sempre espacialmente e temporalmente ligados, pois do contrário, a significação não seria efetiva. Segundo Uexküll, “Não existe de modo nenhum, espaço independente do sujeito.” (UEXKÜLL, 1982, p. 62). A parte significante depende da existência do sujeito que lhe dê significação.
Uexküll argumenta que existe uma oposição que domina a tudo, entre o
mundo e o ambiente. Este mundo, ou cenário que nós homens observamos e
significamos em torno de todos os animais, se apresenta como abertura e acolhida as possibilidades do existir dos outros entes e os nossos mundos-próprios,
concebidos pelas possibilidades de linguagem e percepção humana. Seria a Pátria então, própria do ser que delimita o caminho aprendido a partir da produção de atividades subjetivas autônomas. Estes produtos subjetivos constituem104

se sob a égide de repetidas experiências do sujeito. Entretanto, Uexküll observa
que
(...) cada sujeito vive num mundo em que só existem realidades
subjetivas e que até os mundos-próprios, eles mesmos, só apresentam
realidades subjetivas. Quem nega a existência de realidades subjetivas é
porque não reconheceu os fundamentos do seu mundo-próprio.
(UEXKÜLL, 1982, p. 127)
Desse modo, a pátria resultante das experiências repetidas está vinculada a fragmentação do entendimento que pode despertar uma nova possibilidade subjetiva de experiência. Então, até que ponto estas ações seriam realmente
repetidas? E se o firmamento está na repetição, qual a legitimidade conceitual do
nosso mundo-próprio se este é um produto singular da subjetividade?
Se o mundo não passa de uma insignificante secção da natureza oriunda
das possibilidades de um animal que se tornou humano, e que em sua trajetória
científica e tecnológica admite a infinitude do universo e a complexidade cósmica que assombra os diversos tipos de existência, mais uma vez retomamos as
questões ontológicas na dimensão cósmica, problemática que assola o princípio
da filosofia.
Sob tais pressupostos, a natureza é o amparo das contradições. Tudo o
que parece logicamente natural segundo a percepção humana, possibilita também a existência da diversidade e das possibilidades de ciclos, que atendem às
condições temporais e espaciais, dinamizando as singularidades em uma lógica
admitida naturalmente de forma objetiva. Por trás de todos os mundo-próprios
há uma objetividade, em uma dimensão una que estabelece a ordem, “Por trás
de todos os mundos por ele criados, se oculta eternamente o sujeito inatingível
— a Natureza.” (UEXKÜLL, 1982, p. 137).
Para Uexküll, entre as potenciais universalidades, ou melhor, entre os
chamados ciclos-de-função que perpassam grande parte dos mundos-próprios
estão: o ciclo do habitat, o da nutrição, o do inimigo e o do sexo. Em cada ciclode-função Uexküll admite que se repete todo o processo de percepção, objetos
significantes que orientam determinada ação. Embora percebidos como naturais, também os ciclos-de-função requerem significados e objetos significantes.
Qualquer ponto de partida para o mundo-próprio ou mundo-ambiente
precisa de um sujeito. E todos os objetos convergem ao sujeito. A significância
se dá pelo significante e o significante estabelece a significação. Em todas as variáveis observáveis na natureza, a produção precisa da conexão e da composição
que se constrói entre o sujeito e o receptor para que haja compreensão. Não obstante, estes dois interlocutores, apesar de possuírem seus mundo-próprios

105

apenas se reúnem no mesmo significado porque surgem simultaneamente na
Natureza.
A técnica da Natureza tem isso de comum com a produção de qualquer
obra de arte. Nós vemos muito bem como a mão do pintor distribui na
tela manchas de cor, umas após as outras até que o quadro se nos
apresenta pronto: mas a melodia da composição, a melodia que move a
mão, escapa-nos absolutamente. (UEXKÜLL,1982, p 219)
Assim como as possibilidades constantes na natureza, somos naturalmente constantes, enquanto seres que existem e que constituem uma teia de
significados. Como argumenta Uexküll, “Sabemos que este Sol, este Céu e esta
Terra desaparecerão com a nossa morte; continuarão, porém, a existir, em formas semelhantes, nos mundos-próprios das gerações futuras.” (UEXKÜLL, 192,
p. 225). A nós, cabe um fragmento da multiplicidade, em uma nota que possa
acompanhar o ritmo da unicidade temporal e espacial que nos circunscreve
nesta sinfonia que parece não ter fim.
AGAMBEN E A DIFERENÇA ENTRE O HOMEM E O ANIMAL
Seguindo os rastros de Agamben, talvez se possa dizer que está na gênese da metafísica ocidental, em seus pressupostos ontológicos estruturais, hierarquizadores do real, a própria cisão, a ruptura, a categorização entre essência
e existência, ser e devir, natureza e cultura, corpo e alma, matéria e espírito. Ou
seja, a forma de ser e estar no mundo do ser humano articula-se a partir de um
olhar subjetivante que determina objetivamente o mundo em seu entorno. O homem, desde tempos imemoriais, procura cercar-se do mundo a partir de um logos que se estabelece em contraposição à physis, articulando as relações entre a
interioridade humana e a exterioridade natural, entre o humano e o não humano.
A partir destas perspectivas apresentam-se algumas questões iniciais, tais como: O que realmente nos torna humanos? O que permitiu à espécie
homo tornar-se humana? Designar-se como sapiens sapiens? Que rupturas, que
cisões foram operadas no seio da natureza para que se estabelecesse uma natureza humana? A natureza humana levou os seres a uma condição sapiens sapiens? Quais os pressupostos ontológicos que fundamentam o humano, a ideia de
humanidade? Quais as condições de possibilidade de justificação do humano? A
pretensão das prerrogativas que elegeram o humano acima da natureza possui
um fundamento plausível, ou apresentam-se como manifestações niilistas da ausência de sentido da vida em sua totalidade? “Na totalidade dos registros históricos, quase toda característica supostamente distintiva pela qual os humanos
têm se identificado e diferenciado das outras criaturas, classificadas como não
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humanas, revela-se equivocada ou desorientadora.” (ARMESTO-FERNÁNDEZ ,
2007, p. 19).
Os limites atuais do nosso conceito de humanidade não são óbvios e não
são universais. Foram estabelecidos como produto de uma árdua e
prolongada batalha no mundo ocidental para descobrir um modo de
compreender a humanidade que abrangesse comunidades antes
excluídas pelo racismo e pelo etnocentrismo, sem deixar de insistir
numa distinção clara entre seres humanos e não humanos, no presente
estado do debate, e à luz do conhecimento disponível, essa parece ser
cada vez mais uma busca incompleta e, talvez, inviável. (ARMESTOFERNÁNDEZ , 2007, p. 14)
A metafísica ocidental, no que se refere à constituição do humano,
opera sobre dualismos, cisões, cortes, fraturas em suas definições e articulações.
Assim, uma das primeiras teses de Agamben refere-se àquilo que se denomina
de humano e é o resultado de uma quebra entre ser e natureza como produto da
linguagem. Somente é possível pensar numa perspectiva humanista na medida
em que partirmos do pressuposto de que o humano é algo superior ao conjunto
da natureza circunstante em função de um logos que se estabelece sobre a natureza. Desta forma, a vida humana caracteriza-se no que se afirma por meio da linguagem como humano em contraposição ao que é natural. Ou seja, a máquina antropológica, a partir da qual e na qual o sapiens sapiens está constituído, remete a
uma visão de superioridade em relação àquilo que não é humano.
Sob tais pressupostos, Agamben desenvolve o argumento de que, inseridos no reino da natureza, os animais possuem voz. A voz animal é a condição
da expressão dos limites de sua existência diante da natureza a partir dos sentimentos de dor e de prazer que invadem os sentidos. Acima de tudo a voz animal
é a expressão da morte, da vida presa ao reino cego da natureza, a uma dimensão
vital fechada em si mesma e, portanto, atemporal, eterna em si.
Na voz, portanto, o animal exprime a si mesmo como supresso: «todo
animal tem na morte violenta uma voz, exprime a si als aufgehobenes
Selbst». Se isto é verdadeiro, podemos então entender por que a
articulação da voz animal pode dar vida à linguagem humana e se tornar
voz da consciência. A voz, como expressão e memória da morte do
animal, não é mais mero signo natural, que tem o seu outro fora de si
mesmo e, mesmo não sendo ainda discurso significante, já contém em si
o poder do negativo e da memória. (AGAMBEN, 2006, p. 66)
Nesta direção, Agamben dirá que a voz do animal não é vazia, pois ela
contém em si o puro significado da morte do animal inserido na atemporalidade
de uma natureza fechada em si mesma. “O animal morrendo, tem uma voz, exala
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a alma em uma voz e, nesta, exprime-se e conserva-se enquanto morto. A voz
animal é, pois a voz da morte. “Voz (e memória) da morte significa: a voz é morte
que conserva e recorda o vivente como morto e ao mesmo tempo, é imediatamente traço e memória da morte, negatividade pura” (AGAMBEN, 2006, p. 66).
Portanto, a linguagem humana é aquilo que cinde o humano e o animal, o humano e a natureza. A linguagem humana é o lugar do negativo, da negação do nada do animal e da natureza. A natureza nada é. Ao nomeá-la, ao
fundá-la na palavra, o ser humano preserva-lhe o seu nada, sua nadificação. Ao
nomear o nada da natureza, o ser humano eleva o nada ao plano do universal,
ao plano do conceito, confere-lhe realidade conceitual. O conceito representa a
negatividade daquilo que nada é possibilitando ao ser humano abrir-se para a
natureza conformando seu mundo. “A linguagem humana, enquanto é articulação, isto é, suspensão e conservação deste «traço evanescente», é a tumba da voz
animal, que custodia e mantém fixa (fest-halt) a sua essência mais própria:
«aquilo que é mais terrível (das Furchtbarste)»: «o Morto (das Tote)» (Hegel 2,
p. 36).” (AGAMBEN, 2006, p. 67).
Ainda nesta direção Agamben, mas a partir de uma perspectiva heideggeriana, aprofunda o dispositivo da linguagem que cinde, rompe com a condição da animalidade originária que se eleva à condição de humano, na medida
em que afirma que a linguagem, ao nomear a natureza, lhe preserva o caráter
indizível, ou seja, a linguagem que nomeia e simboliza o mundo é humana, em
seu esforço de capturar o mundo conceitualmente, apresenta o paradoxo da experiência da impossibilidade de dizer os que as coisas são o que a natureza é.
O mundo natural permanece para o ser humano inacessível. As certezas sensíveis imediatas que possuímos no contato com o mundo natural, com
aquilo que nos é externo apresentam-se na imediaticidade da experiência como
universalização conceitual do nada que permanece preservado em sua indizibilidade. Desta forma, o sensível apresenta-se na presentidade não como algo que
quer-se-dizer, mas como um universal, como uma propriedade negativa, como
conceito, como negação de si que é a condição da conservação de sua nadificação
em sua imediatez.
A linguagem, na sua essência, não é manifestação de um organismo nem
expressão de um ser vivente. Portanto, ela jamais se deixa pensar de
modo adequado à sua essência a partir de seu caráter de signo
(Zeichencharakter) e, talvez, nem mesmo a partir de seu caráter de
significado (Bedeutungscharakter). A linguagem é advento iluminante-
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obscurante do próprio ser (Heidegger 5, p. 157-158). (AGAMBEN, 2006,
p. 76).
Agamben alerta para as condições que antecedem o domínio da linguagem pelo ser humano, ou seja, enquanto, derivada da manifestação da Voz.
Ao romper com a voz animal, com a animalidade fechada em si mesma na cega
dinâmica da natureza, o humano apropria-se da Voz que se caracteriza por não
ser mais signo natural, mas ainda não é discurso significante, nem linguagem
articulada com uma consciência que toma a si mesma como objeto e percebe-se
como um ser em si, partícipe de um mundo articulado com entes que lhe são
externos, mas que, doravante, farão parte da totalidade do mundo humano.
Portanto, a Voz é o fundamento do vir-a-ser humano necessariamente vinculada à negatividade da voz animal e, por extensão, da natureza que
o acolhe em sua atemporalidade eterna. A Voz humana, num primeiro e decisivo
momento se constitui a partir do sentimento de dor, enquanto percepção pelo
ser humano de sua finitude. Ou seja, no homem que não apenas pressente a
morte, mas sabe que vai morrer e esta condição lhe confere o sentido da temporalidade na facticidade de seu mundo. Na perspectiva heideggeriana seguida por
Agamben, poder-se-ia dizer que o humano toma conta de sua existência na presentidade do mundo em que é lançado e este evento decisivo é capturado primeiramente pela Voz e acolhido na consciência por meio da linguagem.
O homem, como ek-sistente que «suporta o Dasein» e «apreende, no
cuidado, o Da como clareira do ser» (p. 158), é «mais que um simples
homem» (...), é, pois, algo radicalmente diferente de um Lebewesen, de
um vivente. Isto significa também que a linguagem humana não pode ter
raiz alguma em uma voz, em uma Stimme: ela não é nem «manifestação
de um organismo nem expressão de um ser vivente», mas «advento» do
ser. (AGAMBEN, 2006, p. 76).
Desta forma, o dispositivo antropológico tem seu fundamento na Voz,
na medida em que ela comporta em si uma dupla negatividade. Como fundamento da linguagem se situa como negatividade, como superação, como cisão
com a voz animal inserida no seio da natureza. Ao suprimir a voz animal, a Voz
abre ao homem as condições de possibilidade de apreensão da linguagem que
lhe permite como ser vivente, construir uma cosmovisão na qual acomoda sua
condição humana. A constituição desta visão de mundo comporta em si o movimento originário do animal que se torna humano, marcado pela ruptura, pela
violência em relação à animalidade em seu estado de natureza.
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A experiência da Voz — pensada como puro e silencioso querer-dizer e
como puro querer-ter-consciência — revela mais uma vez a sua
fundamental função ontológica. O ser é a dimensão de significado da Voz
como ter-lugar da linguagem, isto é, do puro querer-dizer sem dito e do
puro querer-ter-consciência sem consciência. O pensamento do ser é
pensamento da Voz. (AGAMBEN, 2006, p. 84)
Sendo assim, a linguagem humana cujo fundamento é a Voz enquanto
negatividade (ou negação?) da voz animal, ao nomear, ao afirmar o mundo, pressupõe a sua negatividade, o que o mundo não é. Talvez se possa dizer que estamos diante dos fundamentos da metafísica ocidental, na medida em nos constituímos, nestes contrapontos em que reside a negatividade como condição originária da Voz, ou seja, ao afirmar que a cultura está pressuposta à natureza como
seu negativo, ao afirmar que o logos nos apresenta seu contraponto, a physis, em
tudo aquilo que é dito e está presumido no que não é dito. “O mitologema da Voz
é, portanto, o mitologema original da metafísica. Mas, desde que a Voz é também
o lugar originário da negatividade, a negatividade é inseparável da metafísica.”
(AGAMBEN, 2006, p. 116). Ou seja, “o homem é aquele vivente que se suprime
e, simultaneamente se conserva como indizível – na linguagem: a negatividade
é o modo humano de ter a linguagem.” (AGAMBEN, 2006, p. 116).
Sob tais prerrogativas, Agamben demonstra de que forma a ocidentalidade constituiu e articulou-se em torno dos dispositivos que afirmam sua concepção antropológica a partir de cisões, de dualismos, cindindo o animal do homem, elevando o homem à condição de humano. O humano é resultante de operações lógicas, de um discurso que se sobrepõem a condição originária do vivente integrado na incomensurabilidade das forças vitais imanentes que dinamizam a vida em sua totalidade. Assim, o humano constitui-se desde seus primórdios numa violência originária que cinde a vida em sua totalidade vinculada
ao reino da necessidade dos ciclos da natureza.
Dado que a experiência de linguagem da metafísica tem o seu último e
negativo fundamento em uma Voz, esta experiência resulta já sempre
cindida em dois planos distintos: o primeiro, que pode somente ser
mostrado, corresponde ao próprio ter-lugar da linguagem descerrado
pela Voz; o segundo é, por sua vez, o plano do discurso significante, vale
dizer, daquilo que é dito no interior deste ter-lugar. (AGAMBEN, 2006, p.
117)
Portanto, o humano se estabelece a partir da fundação do logos, da
linguagem que o eleva à condição de algo diferencial ao conjunto das potencialidades vitais em seu entorno. Sob esta condição o nascimento da razão com Sócrates, Platão e Aristóteles demarca a primazia da dimensão epistemológica
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sobre a dimensão ontológica. O humano passa a ser definido como Ser em contraposição ao devir, como animal detentor de linguagem e de racionalidade, em
contraposição ao conjunto da natureza desprovida destas condições necessárias
ao desenvolvimento da consciência de si. A natureza como o reino cego da contingência, o humano como o locus privilegiado da necessidade, da finalidade. Em
sua condição originária homens e animais partilham da voz. Ao estabelecer a
linguagem como negatividade da Voz o homem afasta-se dos animais, tornandose humano.
A cisão da linguagem em dois planos irredutíveis atravessa todo o
pensamento ocidental, da oposição aristotélica entre a primeira ούσία e
as outras categorias (à qual se aduna aquela outra — que marca
profundamente a experiência greco-romana da linguagem — entre ars
inveniendi e ars iudicandi, entre tópica e lógica em sentido estrito) à
dualidade de Sage e Sprache, em Heidegger, e de mostrar e dizer, em
Wittgenstein. (AGAMBEN, 2006, p. 117)
Este dualismo se entende ao longo da trajetória civilizatória ocidental
assumindo perspectivas diferenciais. No mundo judaico-cristão esta violência
originária se estabelece no ato da criação, na medida em que o humano criado à
imagem e semelhança do Criador constitui-se como um ser constituído de corpo
e espírito. O espírito, a alma, apresenta-se como centelha racional que emana da
absolutidade racional divina. O humano emana do divino, apresenta-se como
sua imagem e semelhança através da manifestação revelada de sua racionalidade. Aqui nos deparamos com Guilherme de Ockham que questionou intensamente as verdades cristãs, entre elas a onipotência de Deus e as metafísicas cosmológicas que haviam se construído em torno de matriz aristotélica e neoplatonizante. Nesta perspectiva observa Ockham:
Se a onipotência de Deus é ilimitada e o mundo é obra contingente de
sua liberdade criadora, então (...), não há nenhuma vinculação entre
Deus onipotente e a multiplicidade dos indivíduos finitos,
singularmente, além do laço que brota de puro ato da vontade criadora
da parte de Deus e, portanto, não tematizável por nós, mas conhecido
apenas por sua sabedoria infinita. (REALE/ANTISERI, 2003, p. 299)
Na modernidade, mesmo que se leve em consideração a tensão e o
rompimento com a dimensão teocêntrica medieval no estabelecimento de uma
perspectiva antropocêntrica, reside o pressuposto dualista que eleva o humano
a uma condição diferencial em relação ao conjunto e à totalidade da vida em seu
entorno e, principalmente, à vida animal em que a condição humana mais se
aproxima. A cosmologia moderna, que tem em Descartes um de seus
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representantes mais contundentes, fundamenta-se numa epistemologia dualista, pensando e projetando o mundo a partir de duas realidades, a res cogitans
e a res extensa. O humano passa a ser definido como res cogitans na contraposição com a res extensa. Ou, dito de outra forma, o que define o humano e o separa
dos animais é sua capacidade reflexiva autoconstitutiva.
Talvez o tempo das coisas absolutamente dizíveis, cujo extremo furor
niilista nos é dado hoje experimentar; o tempo em que todas as figuras
do Indizível e todas as máscaras da onto-teo-lógica foram liquidadas, ou
seja, solvidas e pagas em palavras que mostram simplesmente o nada
sobre o qual se fundam; o tempo em que toda a experiência humana da
linguagem foi reconduzida à última realidade negativa de um quererdizer nada; talvez este tempo seja também aquele em que se possa
tornar novamente visível a morada in-fantil (in-fantil, ou seja, sem
vontade e sem Voz e, todavia, ética, habitual) do homem na linguagem.
(AGAMBEN, 2006, p. 126)
Para Agamben o desafio de nossos tempos, para além de questionar
os fundamentos metafísicos que constituem o humano, o que está em jogo contemporaneamente é refletir os mistérios práticos e políticos da separação entre
o humano e o animal, entre vida humana e não humana, entre vida humana e
vida animal, na medida em que cada vez mais estas linhas divisórias, enquanto,
fronteiras civilizatoriamente estabelecidas diluem-se, entrecruzam-se na esteira dos desenvolvimentos científicos e técnicos nos mais variados campos da
física, da química e da biologia presentes nos últimos séculos e, consequentemente, na medida em que estes saberes acumulados em torno dos quais se define a vida, têm impacto nas relações de poder que se articulam a partir de uma
lógica hegemônica da oikonomia sobre a política.
El hombre existe históricamente tan sólo en esta tensión; puede ser
humano sólo en la medida en que trascienda y transforme el animal
antropóforo que lo sostiene; solo porque, a través de la acción negadora,
es capaz de dominar y eventualmente, destruir su misma animalidad
(...), en la modernidad, el hombre (o el Estado, para él) comienza en
cambio a ocuparse de la propia vida animal, y la vida natural se
convierte, sobre todo, en lo que está en juego en aquello que Foucault
llamó el biopoder. (AGAMBEN, 2007, p. 28).
Agamben convoca a atenção para o fato de que, na civilização ocidental, a vida humana metafisicamente estruturada no contraponto com a vida animal não se constituiu numa definição da vida em sua totalidade. Aquilo que se
costuma denominar de vida habita uma zona intermediária, de indefinição entre
a vida humana e a vida animal, o que a torna uma condição sem conceito ou, na
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terminologia própria de Agamben: “vida nua”. A “vida nua” é a resultante dos
dispositivos da máquina antropológica que remete a vida a esta zona de indiscernibilidade, de indefinição, permitindo que se entenda a vida a partir dos mais
variados interesses em jogo no contexto civilizatório contemporâneo. Neste sentido, o que está em jogo no contexto de uma modernidade articulada em torno
de uma racionalidade técnico-científica, é pensar como desativar os dispositivos
da máquina antropológica que nos trouxeram até aqui e que, de certa forma, começa a mostrar-se como cerceamento das potencialidades vitais humanas.
Para quien emprenda una investigación genealógica sobre el concepto
de "vida" en nuestra cultura, una de las primeras y más instructivas
observaciones es que este nunca ha sido definido como tal. Sin embargo,
lo que queda así indeterminado es articulado y dividido, en cada
ocasión, a través de una serie de cesuras y oposiciones que lo revisten
de una función estratégica decisiva en ámbitos aparentemente tan
lejanos como la filosofía, la teología, la política y, solo más tarde, la
medicina y la biología. Parecería que, en nuestra cultura, la vida fuese lo
que no puede ser definido, pero, precisamente por esto, lo que debe ser
incesantemente articulado y dividido. (AGAMBEN, 2007, p. 31)
Seguindo nesta perspectiva analítica, Agamben recorda que o primeiro intento de definição conceitual da vida na história do pensamento ocidental se deu com Aristóteles na obra “De Anima”. Nesta obra o filósofo estagirita,
seguindo seu método analítico-reflexivo realiza, num primeiro momento, uma
minuciosa descrição das concepções de vida presente nos primórdios do pensamento ocidental dos filósofos pré-socráticos ao seu tempo. Num segundo momento, dedica-se à refutação dos argumentos arrolados até então por aqueles
que o antecederam e, até mesmo, de seus contemporâneos e, por último expõe
suas definições e conceituações sobre a temática. Sendo assim, a definição de
vida que Aristóteles oferece nesta obra é paradigmática da condição interpretativa que a vida assume no Ocidente.
413a20 - Retomando o princípio da investigação, digamos então que o
animado se distingue do inanimado pelo viver. E de muitos modos dizse o viver, pois dizemos que algo vive se nele subsiste pelo menos um
destes — intelecto, percepção sensível, movimento local e repouso, e
ainda o movimento segundo a nutrição, o decaimento e o crescimento.
Por isso, parece inclusive que todas as plantas vivem; pois é manifesto
que têm em si mesmas uma potência e um princípio deste tipo, por meio
do qual ganham crescimento e decaimento segundo direções contrárias;
pois não crescem apenas para cima e não para baixo, mas similarmente
em ambas e em todas as direções, e assim é para as que se nutrem constantemente e vivem até o fim, enquanto puderem obter alimento. E é
possível separar este princípio dos outros, mas impossível, nos mortais,
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separar os demais deste. E isso é evidente no caso das plantas, pois nelas
nenhuma outra potência da alma subsiste. 413b1. O viver subsiste nos
seres vivos por conta deste princípio, e o animal constitui-se
primordialmente pela percepção sensível. (...). Denominamos nutritiva
tal parte da alma, da qual participam também as plantas. (...) Por ora, é
suficiente dizer apenas isto: que a alma é princípio das capacidades
mencionadas — nutritiva, perceptiva, raciocinativa e de movimento —
e que por elas é definida. (ARISTÓTELES, 2006, p. 74)
A análise desta passagem da referida obra de Aristóteles realizada
por Agamben remete à constatação de que o estagirita não define o que é a vida,
mas limita-se a descrever os vários modos de se dizer o viver, caracterizados
pela presença do intelecto, da percepção sensível, do movimento que envolve a
nutrição, o crescimento e o declínio de todo ser vivo. Para Aristóteles, o viver
caracteriza-se por uma série de condições físicas perpassadas por uma potência,
por um princípio que anima todos os corpos animais e vegetais que faz com se
desenvolvam em direções opostas, sendo que o que diferencia a vida animal da
vida vegetal reside no fato de que a vida animal é articulada em torno de percepções sensíveis. Porém, todos os seres vivos são providos de uma alma nutritiva que, segundo Aristóteles, é o princípio que anima as capacidades básicas
dos modos de viver. “Es importante observar que Aristóteles no define de ningún modo qué es la vida; se limita a descomponerla, gradas al aislamiento de la
función nutritiva, para luego rearticularla en una serie de potencias o facultades
distintas y correlacionadas (nutrición, sensación, pensamiento).” (AGAMBEN,
2007, p. 32).
De acordo com a análise de Agamben, constata-se no pensamento de
Aristóteles a forma como funciona em seus fundamentos o dispositivo presente
na máquina antropológica ocidental, operando por cisões, rupturas e comparações entre o humano e o animal, entre vida animal e vegetal. Diante da necessidade da definição da vida como fenômeno em si, a metafísica ocidental opera
por comparações e subtrações de princípios similares nas várias formas de vida
que se apresentam.
Vemos aquí cómo funciona este principio del fundamento que
constituye el dispositivo estratégico por excelencia del pensamiento de
Aristóteles. Éste consiste en reformular toda pregunta sobre el “¿qué es
esto?” Como una pregunta sobre “¿a través de qué cosa [día ti] una cosa
pertenece a otra? (…). Preguntar por qué un determinado ser es llamado
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viviente, significa buscar el fundamento a través del cual el vivir
pertenece a este ser. (AGAMBEN, 2007, p. 32)
Como resultado desta operação lógica do pensamento metafísico ocidental constituinte do dispositivo antropológico, aquilo que se denomina de
vida humana resulta de um conjunto de cisões, separações e rupturas no seio da
totalidade vital em que o ser humano está inserido. Esta estratégia metafísica de
definição da vida humana em relação às outras formas de vida permitiu, num
primeiro momento, a condição para além da separação das diversas formas-devida, pensar a vida humana num grau hierárquico superior ao conjunto da vida
em nosso entorno.
Porém, em contrapartida, ao articular a definição de vida a partir de
pressupostos maleáveis, faz-se com que a vida mesma permaneça numa zona de
indiscernibilidade, justificando toda forma de intervenção e de uso sobre a
mesma. A ruptura central que reside na definição de vida e que separa a vida
humana da vida animal e vegetal, ou seja, vida biológica e vida do espírito possibilitam, no contexto de uma modernidade capitaneada pela técnica, estabelecer uma definição de vida que melhor se adapte às suas finalidades. “En otras
palabras, lo que ha sido separado y dividido (en este caso, la vida nutritiva) es
precisamente lo que permite construir - en una especie de divide et impera— la
unidad de la vida como articulación jerárquica de una serie de facultades y oposiciones funcionales.” (AGAMBEN, 2007, p. 33).
Es superfluo recordar la importancia estratégica que ha tenido, en la
historia de la medicina moderna, la determinación de esta separación
entre las funciones de la vida vegetativa y las funciones de la vida de
relación. (…). Y cuando, como ha mostrado Foucault, el Estado moderno
a partir del siglo XVII comienza a incluir entre sus tareas esenciales el
cuidado de la vida de la población —y transforma así su política en
biopoder - es, sobre todo, à través de una progresiva generalización y
redefinición del concepto de vida vegetativa (que coincide ahora con el
patrimonio biológico de la nación) que el Estado realiza su nueva
vocación. Y todavía hoy, en las discusiones sobre la definición ex lege de
los criterios de la muerte clínica, se trata de una determinación ulterior
de esta vida desnuda – desconectada de toda actividad cerebral y, para
expresarlo de alguna manera, de todo sujeto – la que decide si un
determinado cuerpo puede ser considerado vivo o debe ser abandonado
a la extrema peripecia de los trasplantes. (AGAMBEN, 2007, p. 34)
A análise de Agamben sobre o dispositivo antropológico que separa a
vida humana do conjunto da vida natural, animal e vegetal e a partir das quais,
por comparações e subtrações estabelecem-se as concepções de vida nas quais
o Ocidente se move, posicionam a vida humana em fronteiras movediças,
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indiscerníveis, permitindo a captura da vida em sua condição biológica. “La división de la vida en vegetal y de relación, orgánica y animal, animal y humana
pasa entonces, sobre todo, por el interior del viviente hombre como una frontera
móvil; y sin esta íntima cesura, probablemente no sea posible la decisión misma
sobre lo que es humano y lo que no lo es”. (AGAMBEN, 2007, p. 35).
O que está em debate neste contexto são questionamentos em torno
do estatuto de validade do humanismo, ou seja, questões tais como: o que caracteriza o humano? O que diferencia o humano do animal? Por que, metafisicamente, o humanismo define o homem a partir de uma dupla fronteira entre natureza e cultura? Corpo e alma? Razão e sentimentos? Espírito e matéria? Natureza humana e condição humana? Questiona-se o porquê de, no momento de
estabelecer critérios limites para definir a morte, a vida passar a ser tomada em
sua nudez desprovida de direitos e atributos culturalmente definidos.
Pero, si esto es verdad, si la cesura entre lo humano y lo animal pasa
sobre todo por el interior del hombre, entonces la cuestión del hombre
- y del "humanismo"— debe ser formulada en nuevos términos. En
nuestra cultura, el hombre ha sido siempre pensado como la
articulación y la conjunción de un cuerpo y de un alma, de un viviente y
de un logos, de un elemento natural (o animal) y de un elemento
sobrenatural, social o divino. (...) ¿Qué es el hombre, si siempre es el
lugar — y, al mismo tiempo, el resultado — de divisiones y cesuras
incesantes? (AGAMBEN, 2007, p. 35)
Sob estes aspectos, o dispositivo antropológico presente nas origens
da metafísica ocidental faz com que a vida permaneça como algo indefinível, exposta numa zona de transitoriedade e indefinibilidade inviabilizando o estabelecimento de fronteiras entre vida animal e vida humana. A vida permanece
como condição seccionada, excluída e separada de si mesma. Enfim, aquilo que
se chama de vida é sempre vida nua desprovida de direitos, passível de redutibilidade, condição puramente biológica e, sob esta condição, é vida justificadamente
sacrificável de acordo com os interesses e as relações de poder em jogo.
Sob estas condições a vida humana é sempre resultante dos jogos de
espelhos aos quais o homem está submetido e enxerga somente a si próprio,
toma-se como parâmetro para definição do mundo, da vida. “Homo sapiens no
es, por lo tanto, ni una sustancia ni una especie claramente definida; es, más
bien, una máquina o un artificio para producir el reconocimiento de lo humano.”
(AGAMBEN, 2007, p. 58). Neste exercício autorreferencial, torna-se humano no
movimento de afirmação de sua condição de negatividade em relação a tudo o
que lhe é externo. “La máquina antropológica del humanismo es un dispositivo
irónico que verifica la ausencia para Homo de una naturaleza propia,
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manteniéndolo suspendido entre una naturaleza celeste y una terrena, entre lo
animal y lo humano; y por ello, siendo siempre menos y más que sí mismo”
(AGAMBEN, 2007, p. 63).
O paradoxo desta invenção de si mesmo é o fato de que a vida e, especificamente a vida humana, permanece no bojo da ruptura entre homem e
animal, indefinível e indiscernível, torna-se refém das estruturas do biopoder
que se estabelece civilizatoriamente. A vida, em sua nudez, é presa do poder político que a submete à racionalidade jurídica, técnica e econômica, característica
da modernidade e contemporaneidade. “El descubrimiento humanístico del
hombre es el descubrimiento de su faltarse a sí mismo, de su irremediable ausencia de dignitas” (AGAMBEN, 2007, p. 64).
Submetida à racionalidade técnico-cientifica característica destes
tempos, normatizada e regulamentada pela estrutura procedimentalista do aparato jurídico hodierno e submetida à lógica da otimização das forças vitais pela
racionalidade econômica e política de uma sociedade globalizada na plena produção e no consumo, a vida é concebida em uma condição puramente biológica.
A vida humana reduzida à condição biológica apresenta-se como uma vida despotencializada de suas condições e forças vitais. É simplesmente vida nua, sacrificável, “matável”, consumível na efemeridade de um tempo que se define pela
presentidade esvaziada pela racionalidade econômica gestora dos instantes da
produção e do consumo dela.
Agamben impulsa a pensar a vida no contexto de uma modernidade
capitaneada por uma racionalidade técnico-instrumental, concebida numa lógica biopolítica. Portanto, colocar em jogo os dispositivos metafísicos que fundamentam as concepções de vida humana, vida animal, humano e natural, requer o desafio de repensar os pressupostos humanistas, ontológicos, políticos e
éticos em que a ocidentalidade se move e de reconhecer que esta estrutura metafísica lança mão de dispositivos que afirmam a vida humana sobre fraturas.
Tal fato resultou em dolorosas experiências humanas de apequenamento, aniquilamento de milhares e milhares de vidas humanas e animais no decorrer da
dinâmica civilizatória aos dias atuais.
(…) el hombre ha alcanzado ya su télos histórico y no queda otra opción,
para una humanidad devenida nuevamente animal, que la
despolitización de las sociedades humanas a través del despliegue
incondicionado de la oikonomía, o bien la asunción de la misma vida
biológica como tarea política (o más bien impolítica) suprema.
(AGAMBEN, 2007, p. 140)
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Compreender a apropriação e os usos políticos, econômicos, científicos e técnicos que se fazem sobre a vida humana contemporaneamente pressupõe segundo Agamben reconhecer o fato de que “En nuestra cultura, el hombre
— lo hemos visto - ha sido siempre el resultado de una división, y, a la vez, de
una articulación de lo animal y lo humano, en la cual uno de los dos términos de
la operación era también lo que estaba en juego”. (AGAMBEN, 2007, p. 167). Portanto, o que está em jogo diante da hegemonia das democracias liberais espetaculares é de certa forma a ressignificação da dimensão ontológica da política na
qual se constitui a vida humana, neutralizando a expansiva e hegemonizante
tendência de definição eminentemente biológica da vida humana o que a torna
“vida nua”, privatizada, manipulada, mercadorizada enfim, despotencializada
em sua condição humana, demasiadamente humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas e reflexões de Uexküll e de Agamben nos colocam diante
dos limites da pretensão humana de afirmação de um mundo unitário e fechado
com toda a diversidade em seu interior. Mas há diferentes unidades existenciais
fechadas que podem orientar-se em uma mesma sintonia, onde os elementos,
apesar da heterogeneidade, estão intimamente conectados. A primeira, e talvez
principal tarefa do pesquisador é observar o animal e reconhecer os pontos significantes que existem no ambiente, para ele, do ponto de vista dele. Os significados atribuídos modificam substancialmente a relação dos seres com o ambiente.
O homem significa através da linguagem. E a linguagem, como instrumento de comunicação, permite a atividade humana de construir um mundo que
acolha sua vida, sua existência. Enfim, um mundo que garanta sua subsistência
e a preservação de sua vida.
A linguagem humana em seu árdua tarefa de significar o mundo tem
dificuldade em definir ou perceber o que é o instinto, na medida em que este não
é uma força nem substância, mas uma dimensão dentro do mundo-próprio dos
animais que não desenvolveram a linguagem na mesma complexidade que o ser
humano desenvolveu. “Instinto é apenas um termo que resulta da perplexidade
a que se expõe quem contesta o plano da natureza superindividual. E este é contestado porque dele, que é um plano, não pode formar qualquer ideia adequada,
pois não é uma substância nem uma força”. (UEXKÜLL, 1982, p. 88).
Assim, a oposição entre finalidade do sujeito e plano da natureza mais
uma vez torna-se produto da questão ontológica do ser em contraposição ao não
Ser. Os significados atribuídos modificam substancialmente a relação dos seres
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com e a partir do ambiente. Sob tais pressupostos, Uexküll contribui de forma
significativa, para a percepção dos seres humanos de sua íntima vinculação ao
meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente não é algo externo ao humano e no
qual se inserem todas as outras formas de vida, mas se constitui como a dimensão que abriga a totalidade da vida, que requer para sua preservação a manutenção do equilíbrio entre as mais diferentes formas-de-vida.
Novamente Uexküll e Agamben nos convocam a reconhecer que o
mundo é uma constituição própria do humano. O animal apenas comporta-se
em um ambiente, não toma consciência de suas práticas e de seu comportamento no mundo. Para o animal desprovido de abertura para o mundo não há
sofrimento com o desvelamento e velamento do ente, pois está aturdido em um
ambiente fechado. Logo, “el animal se encuentra, por así decir, suspendido entre
sí mismo y el ambiente”. (AGAMBEN, 2006, p 100).
Somente o homem pode perceber o desvelamento do ser. Desse modo,
o animal está excluído do conflito, já que as palavras são signos do desvelamento
e velamento humano, nenhum animal, ou planta, ou pedra possuem palavras.
Heidegger (1983) não inferioriza os animais, pois a diferença está na forma com
que estes se situam no ambiente; “la vida es un ámbito que tiene una riqueza de
ser abierto que quizás el mundo del hombre no conoce para nada”. (HEIDEGGER
apud AGAMBEN, 2006, p 112).
Tudo aquilo que o homem pretende afirmar conhecer em seu mundo,
não passa de uma significação dada a partir da percepção de seus próprios sentidos. Atribuir um sentido e uma lógica a todo o ambiente é minimizar a ideia de
caos. Ou seja, milhões de espécies vivas sobre o planeta produzem milhões de
mundos próprios, fruto de um longo e paciente processo evolutivo de bilhões de
anos. Mundos próprios que no seio de cada uma das espécies representam a memória da trajetória da aventura da vida na terra. Nesta direção, a extinção, a
perda de uma espécie de ser vivo representa a perda de um mundo próprio e,
por extensão uma perda do mundo que assiste à toda a vida. Assim, para compreender o mundo pelo viés dos outros animais seria necessário analisar a imagem-perceptiva através das impressões sensoriais dos outros animais, levando
em consideração que a percepção é um produto subjetivo.
Sob tais pressupostos, torna-se necessário reconhecer a subjetividade
para admitir os fundamentos do mundo-próprio, ao mesmo tempo em que é necessário reconhecer a linguagem em sua possibilidade universal – o que não acabaria com isso, enfraquecendo esta ideal inicial singular? Até onde chegaria a
hábil capacidade humana em significar o mundo-ambiente de tantas formas distintas e ainda ser compreensível para todo o grupo humano? Sapiente, Uexküll
observa que a dimensão do humano compreende um diagnóstico complexo:
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Em uma torre muito elevada, possivelmente muito afastada da
superfície da Terra, senta-se um ser humano que, por meio de
dispositivos ópticos, apropriados, transformou a sua vista, capaz de
penetrar o universo até as últimas estrelas. No seu mundo-próprio
giram sois e planetas em feérico movimento. A luz, rapidíssima, leva
milhões de anos a atravessar este universo. E, contudo todo o mundopróprio em volta não passa de uma insignificante secção da natureza,
feita de acordo com as possibilidades de um sujeito humano. (UEXKÜLL,
1982, p. 135)
Desta forma, a relação entre o homem, a natureza, o animal e o mundo
exige, primeiramente, um cuidado conceitual. Mundo é uma construção subjetiva que se obtém por meio de experiências próprias, limitada a capacidade de
percepção e as habilidades dos diferentes sujeitos. O homem ao desenvolver a
habilidade da linguagem com sua estrutura complexa de significações abstrai a
realidade por meio de signos linguísticos objetivamente identificados por seus
pares sociais e culturais, constrói para si uma proposta de mundo singular, que
constitui o mundo de forma a dar sentido para a sua existência – transcendendo,
através da linguagem, pela metafísica.
Todos os seres vivos estão envoltos em uma realidade dinâmica que
compreende a complexidade estrutural do ser, e assim, a ideia de tempo e espaço passam a ser distintos para os diferentes seres. Todos os seres se constituem em um mundo-próprio.
Os preceitos éticos, os pressupostos filosóficos e toda a complexidade
que se desdobra do juramento e do perjúrio da linguagem humana são construções criadas e tidas como necessárias para a manutenção da vida do homem e a
preservação da espécie. Nossa existência se deflagra na emergência de justificarse como essencial para o mundo – na retórica antropocêntrica, do mundo-próprio do humano.
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INCENTIVOS FISCAIS À RECICLAGEM E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL PÓSCONSUMO: ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CYNTIA COSTA DE LIMA1

INTRODUÇÃO
Até o presente momento, os impactos negativos sobre o meio ambiente,
em virtude da crescente utilização da tecnologia que impulsionou e impulsiona
os meios de produção econômica, têm deixado um legado preocupante: o aumento do nível de degradação do ecossistema.
A base do capitalismo, atual modelo econômico adotado, é o consumismo, que caracteriza o estilo de vida da sociedade contemporânea e moderna,
produzindo impactos preocupantes sobre o ambiente natural. Após a Revolução
Industrial, criou-se o mito do consumo como sinônimo de bem-estar. A capacidade aquisitiva vai, gradualmente, se transformando em medida para valorizar
os indivíduos e em fonte de prestígio social.
Assim, com o crescente aumento da população mundial, acompanhado
de uma intensa urbanização e o aprimoramento de técnicas cada vez mais modernas de industrialização resultaram um aumento significativo da ocorrência
de impactos ambientais, urgindo a necessidade de se tutelar o meio ambiente e
elevá-lo a categoria de dos bens tutelados pelo ordenamento jurídico, para orientar as ações humanas pelo uso racional dos recursos naturais.
Porém, somente no século XX, a questão ambiental passou a ser tratada
e a integrar o mundo jurídico com um valor autônomo, quando então a
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Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na
cidade de Estocolmo, em 1972, fez surgir na comunidade internacional a consciência para os problemas ambientais em dimensão global devido à ocorrência
de algumas catástrofes naturais.
Nascem os direitos de solidariedade, marcados por sua dimensão e titularidade coletiva e muitas vezes pela indefinição e indeterminalidade de seus
sujeitos, considerados doutrinariamente como direito de terceira dimensão. São
os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio
ambiente saudável e sustentável e à qualidade de vida, o direito à conservação
e utilização do patrimônio histórico e cultural, o direito à comunicação, à informação e às novas tecnologias.
Após isso, destaca-se que em 1987, foi introduzido o conceito de desenvolvimento sustentável, quando a então presidente da Comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Gro Harlem Brundtland, apresentou à Assembleia Geral da ONU o documento chamado “Nosso Futuro Comum”, que ficou
conhecido como Relatório Brundtland.
Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente – ECO-92, que resultou na elaboração da Declaração
do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente, cujo conteúdo normativo introduz o
princípio do desenvolvimento sustentável.
A preocupação com o meio ambiente, surgida após o surgimento do modelo proposto pelo liberalismo econômico, levou o Estado a renovar a sua forma
de intervenção na ordem social e econômica, atuando agora como agente regulador e normativo para o alcance do bem comum acrescido do desafio de conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico.
A Constituição Federal de 1988 trouxe em, seu bojo, dispositivos que se
referem à proteção ambiental, além de ter alçado a consideração do meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado como direito fundamental, pois tal
direito é o desdobramento do direito à vida, sendo este, por sua vez, a condição
necessária ao gozo dos demais direitos.
Além disso, o art. 170 da Carta Política, que dispõem sobre a ordem econômica do Estado brasileiro, funda-se na “valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa”, tendo por finalidade “assegurar a todos a existência digna, conforme “os ditames de justiça social”. Para o alcance desse objetivo, concebeu-se
a proteção do meio ambiente como um dos princípios orientadores da atividade
intervencionista do Poder Público.
Neste sentido, no arcabouço jurídico brasileiro, o Direito Tributário
também tem sido utilizado pelo Estado para lograr os seus objetivos de justiça
social e ambiental, uma vez que a política fiscal pode ter finalidade diversa da
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meramente arrecadatória, admitindo-se, também, o seu caráter extrafiscal, com
o intuito de incentivar os cidadãos a adotarem determinadas condutas ambientalmente mais desejáveis.
Com isso, busca-se dirigir a tributação de forma a estimular a proteção
ao meio ambiente, dando lugar à chamada tributação ambiental, que objetiva
alterar o comportamento dos agentes poluidores, adequando instrumentos
econômicos para o controle e a preservação ambiental.
Dentre as práticas mais ecologicamente desejáveis pelo Estado, é inevitável mencionar a reciclagem. Tal atividade contribui com a redução do acúmulo
de resíduos sólidos que são despejados no meio ambiente, bem como as implicações de tal problema para a saúde humana, sendo provavelmente, um dos
grandes problemas enfrentados pelos principais centros urbanos do país.
Para lograr a proteção ambiental, o Poder Público ainda pode atribuir
às empresas a responsabilidade pós-consumo, através da regulação de suas atividades, prevendo uma destinação adequada dos bens produzidos após serem
consumidos. Esse instrumento também pretende reutilizar os resíduos aproveitáveis, alinhando-se aos objetivos da reciclagem, devendo as duas ações de cunho ambiental caminharem lado a lado para efetivamente vencer o desafio reduzir o acúmulo de lixo produzido pela sociedade.
Assim, o presente trabalho tem por finalidade demonstrar a relação entre defesa do meio ambiente utilizando-se o direito tributário mediante incentivos fiscais aos produtos reciclados, bem como fazer uma breve análise da responsabilidade pós-consumo das empresas enquanto ação paralela para dar adequado tratamento aos resíduos sólidos.
A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Devido aos nefastos efeitos decorrentes dos regimes totalitários do século XX e, contemporaneamente, as graves consequências sociais gerados pelo
modelo econômico do fenômeno da globalização, trouxe à tona uma ampla e
profunda discussão sobre o tema dos direitos humanos.
Com os impactos negativos sobre o meio ambiente em virtude do
grande desenvolvimento das sociedades modernas no século XX, a crescente utilização da tecnologia, que impulsionou e impulsiona os meios de produção econômica, o estado crônico de beligerância vivenciado pelas duas grandes guerras,
além das consequências do processo de descolonização do segundo pós-guerra
e a inevitável e consequente divisão do mundo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, surgiram no seio da comunidade internacional novas
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reivindicações fundamentais do ser humano, passando agora a ter como objeto
de proteção, os grupos humanos.
Nascem assim, os direitos de terceira geração, caracterizados pela solidariedade, pela sua dimensão e titularidade coletiva. São os direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente saudável e
sustentável e à qualidade de vida, entre outros, destacando-se o fato de direito
ao meio ambiente ser:
um exemplo de "direito fundamental como um todo", na medida em que
representa um leque paradigmático das situações suscetíveis de
considerações em sede de normas tuteladoras de direitos fundamentais.
Neste sentido, o direito ao meio ambiente como direito fundamental da
terceira geração pode referir-se ao direito de o Estado: a) omitir-se de
intervir no meio ambiente (direito de defesa); b) de proteger o cidadão
contra terceiros que causem danos ao meio ambiente (direito de
proteção); c) de permitir a participação do cidadão nos procedimentos
relativos à tomada de decisões sobre o meio ambiente (direito ao
procedimento); e finalmente, de realizar medidas fáticas tendentes a
melhorar o meio ambiente (direito de prestações de fato). (ALEXY, 2008,
p. 493)
Ao se referir aos direitos fundamentais da terceira geração, Bobbio
(1992, p.6) assinalava que "ao lado dos direitos, que foram chamados de direitos
da segunda geração, emergiram hoje os chamados direitos da terceira geração
[...] O mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: o
direito de viver num ambiente não poluído".
Para Duarte (2003), compreendendo a expressão direito humano fundamental, na linha de integração entre os direitos reconhecidos na ordem interna dos países e os direitos humanos de caráter internacional, reconhecidos
como valores e reivindicações essenciais de todos os seres humanos, fundados
no referencial ético da dignidade da pessoa humana, tem-se a compreensão de
que o meio ambiente sadio é hoje como um direito fundamental de terceira dimensão.
Somente no século XX, a questão ambiental passou a inserir-se na pauta
governamental das políticas públicas e integrando o muno jurídico, quando então, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, o meio ambiente sadio foi elevado ao nível de direito fundamental do ser
humano devido a tomada de consciência dos danos ecológicos em dimensão global decorrentes de algumas catástrofes naturais experimentadas à época.
Com o reconhecimento internacional do direito ao meio ambiente sadio, a Constituição Federal de 1988 impôs o entendimento de que o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental.
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Consagrou-se assim, a preocupação constitucional voltada ao tema ecológico,
refletindo o avanço do amplo movimento social de proteção ambiental desenvolvido em escala global.
O artigo 225 da Carta Política dispõe que: “todos têm o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações...
Ainda segundo Duarte (2003), infere-se de tal dispositivo três dimensões na base de seu conteúdo: “1ª) foi posto como direito a todos, incluindo as
presentes e futuras gerações; 2ª) passou a ser imposição comum ao Poder Público e à comunidade e 3ª) passou a ser considerado bem de uso comum do povo
essencial à sadia qualidade de vida”.
É digno de nota, que a Constituição Federal ampliou o rol dos direitos
subjetivos no ordenamento jurídico brasileiro, assegurando ainda, além dos
descritos no seu art. 5º, o meio ambiente sadio aos cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Observa-se ainda o caráter transgeracional daquela
norma ao determinar o dever de todos em assegurar a fruição desse direito pelas futuras gerações.
Há ainda de se ressaltar que a norma protetiva do meio ambiente brasileiro possui uma dimensão subjetiva, pois tal direito é considerado como fundamental ou direito da personalidade.
Nesse sentido, destaca-se que:
(...) a natureza do direito subjetivo da personalidade de que se reveste o
meio ambiente sadio pelo fato de ser possível a todos os indivíduos
pleitearem a defesa contra atos lesivos ao meio ambiente, em virtude de
que sua preservação é requisito essencial ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana. (LEITE, 2000, p.93).
A Constituição Federal, no que se refere à norma protetiva do meio ambiente sadio, conferiu tal direito não só as pessoas individualmente consideradas, mas também as pessoas coletivas, indeterminadas, assumindo caráter transindividual e metaindividual. Por isso, as associações que militam em matéria
ambiental atuam como verdadeiros sujeitos ativos de relações jurídicas processuais para a defesa ecológica.
No texto da Carta Política de 1988 também coloca a questão da defesa
do meio ambiente sob o ponto de vista objetivo, pois impõe essa tarefa ao Estado
e à coletividade de forma solidária, sendo, portanto, um dever jurídico de natureza objetivo.
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Assim, pode-se constatar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio constitui um direito cuja responsabilidade em garantilo deve ser compartilhado entre todos conjuntamente com o Poder Público.
TRIBUTAÇÃO E EXTRAFISCALIDADE AMBIENTAL
O Estado, enquanto mediador dos interesses coletivos, deve intervir na
ordem social, no sentido de alterar comportamentos indesejáveis, para tanto,
dispõe de vários mecanismos. Para Antunes (2007), as atuações desenvolvidas
pelo Poder Público não prescindem da criação de instrumentos de intervenção
que poderão se revestir das mais variadas jurídicas, indo desde recomendações
e diretivas até a constituição de empresas, deferimento de incentivos ou imposições das mais diferentes sanções fiscais, todos objetivando a prática ou a abstenção de determinadas condutas economicamente relevantes.
No art. 170 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica do
país, foi incluído, dentre os seus incisos, a preocupação com o meio ambiente
como um dos princípios da atividade econômica e financeira. A grande característica do Direito Econômico é interdisciplinaridade, tendo em vista que as diversas ramificações do direito dão submetidas às normas deste campo de saber.
Segundo o mesmo autor (ANTUNES, 2007, p.10), “o Direito Econômico é uma
espécie de polo, ao redor do qual circulam o Direito Tributário, o Direito Administrativo, o Direito Financeiro, o Direito Ambiental e inúmeros outros”.
Não é por acaso, que o inciso I, do art. 151 da Carta Política, prevê a
instituição dos tributos para fins diversos do meramente arrecadatório. Para
tanto, a concessão de incentivos ou outra forma de estímulo financeiro mediante
exação, que visem à promoção do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Ou seja, dá-se espaço para que o tributo atinja objetivos
estranhos ao do fiscal, no sentido de buscar a justiça social.
Não se pode excluir a importância que o papel do Direito Tributário
exerce dentro ordenamento jurídico, vez que é responsável pela parte do sistema referente à regulação da atividade arrecadatória do Estado, devendo assim, ter explorada sua finalidade social, ou melhor, a sua função extrafiscal.
Habitualmente, o tributo tem por finalidade principal prover os cofres
públicos de recursos financeiros ao exercício de atividades do Estado.
Entretanto, quando o objetivo do tributo passar a ser regulatório, ou
seja, com o foco de intervir na economia, estimulando-se o consumo de
certos produtos, dentre outros efeitos econômicos, sua característica
principal passa a ser a extrafiscal. (MACHADO, 2002, p.67-68)
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Com isso, verifica-se a extrafiscalidade ambiental se dá em função do
tributo pode ser utilizado de forma a configurar um determinado padrão de
apropriação de recursos ambientais:
De fato, os tributos, em função de sua própria natureza, devem exercer
uma finalidade eminentemente voltada ao bem comum, devendo ser
otimizada sua utilização como instrumento de implementação das
políticas de proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento
sustentável. (SCAFF e TUPIASSU, 2004, p.732)
O tributo, conforme dito anteriormente, não possui a única função de
servir-se como instrumento do Estado para a captação de receita, podendo, os
atores sociais, através da legitimidade que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, promover a transferência de recursos privados aos cofres públicos, com
o intuito de atender aos fins que se propõe.
A função extrafiscal do Estado é política que encontra origem no início
do século, com o advento da 1ª Guerra Mundial e em seguida, da depressão econômica americana de 1929 que, Nunes (2005, p.106) aponta que, “em virtude
da política econômica do modelo liberal não mais corresponder aos anseios de
uma sociedade ávida por desenvolvimento e carente de necessidades materiais
básicas”, ocasionou a intervenção estatal para atender as demandas coletivas de
ordem social.
A extrafiscalidade do tributo visa à consecução de objetivos relacionados ao bem comum, fia-se na modulação de condutas no bojo do interesse regulatório. Conforme sugere Oliveira (1991), a tributação extrafiscal atende “a fins
outros que não a arrecadação, mas geralmente, à correção de situações indesejadas e à condução da economia, através de estímulo e do desestímulo de certas
atividades”.
Os tributos com funções extrafiscais, por sua natureza, auxiliam na
busca de proteção ambiental bem como a viabilização do desenvolvimento sustentável, vez que, por meio do princípio da seletividade, cria-se um escalonamento das alíquotas ou bases de cálculo, induzindo-se a adequação das atividades econômicas ao modelo de desenvolvimento mais favorável ao meio ambiente.
Dentro dos aspectos favoráveis dos tributos extrafiscais ambientais,
destaca-se o incentivo à investigação e implementação de novas tecnologias favoráveis ao meio ambiente, que se vincula diretamente com a menor tributação
que o contribuinte se submeterá ao adotar as correspondentes medidas ecológicas prescritas pelo Estado.
Verifica-se ainda que há outra vantagem dos tributos ambientais: é o
baixo custo operacional para sua efetividade, controle e gestão, vez que podem
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aproveitar o aparato estatal, a estrutura e o corpo de funcionários das instituições públicas, evitando-se assim, a burocratização e gastos desnecessários para
a criação de novos órgãos.
Desta forma, a principal finalidade da tributação ambiental, possibilitada pela função extrafiscal, consiste na proteção do meio ambiente Isso ocorre
porque o Poder Público atua na indução das ações dos agentes econômicos, especialmente os poluidores em potencial, objetivando que tais agentes alterem
seus comportamentos para outros mais compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico.
MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM
A realidade ambiental presenciada atualmente nos remete a considerar
a necessidade de imediatas mudanças radicais na utilização e consumo dos recursos naturais e, principalmente, a repensar o modo de vida da sociedade, com
intuito de adotar outro modelo que viabilize a continuidade da existência da
vida na Terra.
Superou-se, com o passar do tempo, a ideia de inesgotabilidade dos recursos naturais vigente até Revolução Industrial, ganhando força, por isso, a preocupação dos ambientalistas de todo o mundo ao sinalizar a falência do modelo
de produção econômica praticado pela sociedade capitalista para atender os
modismos ditados pela cultura do consumismo.
Devido à intensa industrialização, com o advento de novas tecnologias,
crescimento populacional, aumento de pessoas em centros urbanos e diversificação do consumo de bens e serviços, os resíduos se transformaram em graves
problemas urbanos, representando um gerenciamento oneroso e complexo considerando-se o volume e massa de lixo acumulados. Tais problemas maximizamse pela escassez de área de deposição de resíduos causadas pela ocupação e valorização de áreas urbanas, altos custos sociais com problemas de saneamento
público e contaminação ambiental.
Desta forma, faz-se necessário que várias ações devam ser criadas para a
implementação imediata de desenvolvimento econômico sustentável em todos
os setores da sociedade, através da indução de condutas ecologicamente desejáveis por parte dos agentes econômicos.
Nesse sentido, é inevitável conceber a reciclagem como meio de minimizar os custos ambientais advindos dos processos de geração e consumo de
produtos que são descartados sobre o meio ambiente.
O consumismo indiscriminado fez com que a maioria dos produtos
mesmo não tendo utilidade para quem os compra, seja adquirido,
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muitas vezes para atender aos apelos do modismo criado pelo modelo
econômico vigente. Tais produtos são utilizados por pouquíssimo
tempo e depois desprezados, indo parar nas ruas, parques, praias ou em
aterros sanitários. (CUNHA, 2010, p.765)
A reciclagem tem por objetivo mitigar os problemas gerados pelo acúmulo de resíduos sólidos, pois, para a fabricação dos bens de consumo foi necessária a utilização de matérias-primas (recursos naturais) que a natureza levou
anos para gerar, e ao serem descartados, demandam décadas ou séculos para se
decomporem.
Nota-se que a reciclagem, ao contribuir para a redução da demanda por
recursos naturais, estará diminuindo o volume de resíduos a ser aterrado, economizando energia, preservando os recursos naturais e, consequentemente, estará reduzindo os níveis de poluição da água e do ar. Fato que, inevitavelmente
colabora para melhoria da qualidade de vida, pois, otimizando-se o aproveitamento dos recursos já retirados da natureza, reduz-se a poluição gerada pelos
processos produtivos da industrialização.
Além disso, outra vantagem pode ser ainda verificada pela prática de
reaproveitamento dos produtos:
A geração de empregos e recursos econômicos para os intermediários
dos processos produtivos e o aumento da vida útil dos lixões, uma vez
que há a redução do descarte de produtos. Em síntese, reduz-se gastos
com energia elétrica, economizam-se os recursos naturais, diminuindose ainda a poluição do solo, da água e do ar. (CUNHA, 2010, p. 767)
Ressalte-se, que o fomento reciclagem não encontra tantos incentivos
tendo em vista que, além da natural preferência dos consumidores pelos produtos industrializados que utilizam matéria-prima nova (produtos novos), e devido à difusão da cultura do descartável potencializa e agrava ainda mais os problemas gerados pelo excesso de lixo produzido.
Assim, como visto anteriormente, o Estado pode utilizar o tributo para
modular a ações dos agentes econômicos para reduzir os danos ecológicos ocasionados por suas atividades, criando vínculos entre a preservação ambiental e
a atividade industrial.
RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL PÓS-CONSUMO E DEFESA DO
MEIO AMBIENTE
Como é sabido, o meio ambiente é diariamente agredido pelo despejo
excessivo e disposição inadequada de lixo. Tal conduta inviabiliza a dignidade
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da pessoa humana, trazendo diversos problemas para a saúde pública, comprometendo inclusive a vida das futuras gerações.
No ordenamento jurídico brasileiro, o responsável pela poluição pode
sofrer sanções em âmbito penal e civil, mas, atualmente, somente aos entes municipais cabe o dever de coletar e destinar adequadamente os resíduos sólidos
urbanos. Não há qualquer responsabilização dos fabricantes e produtores que,
devido à ampla adoção de produtos e embalagens descartáveis, também contribuem para o dano ambiental, auferindo apenas o lucro sem se comprometer
com os custos de reparação dos danos ecológicos decorrentes de suas atividades.
Porém, segundo Juras e Martins (2000), essa situação mostra-se insustentável, conforme se vê a seguir:
A competência para o tratamento do lixo é tipicamente municipal.
Entretanto, a abordagem moderna da questão dos resíduos sólidos
exige muito mais que a implantação de um eficiente sistema de coleta,
tratamento e disposição de lixo. É preciso incentivar a redução da
geração e o aumento do aproveitamento dos resíduos, o que requer o
estabelecimento de mecanismos que extrapolam as competências
municipais e estaduais, como, por exemplo, a atribuição de
responsabilidade aos fabricantes pelo ciclo total do produto, incluindo
a obrigação de recolhimento após o uso pelo Consumidor, ou tributação
diferenciada por tipo de produto.
A ideia de responsabilização ambiental pós-consumo veio como resposta a essa situação. Ela objetiva responsabilizar a todas as pessoas e entes que
participam do ciclo da que vai da fabricação de um produto até o seu pós-consumo, de modo a minimizar os danos ambientais oriundos da disposição e destinação inadequada de lixo.
No Brasil, a Lei 6.938/1981 prevê que aos causadores de danos ambientais são imputados a responsabilidade civil objetiva, independendo da demonstração e dolo ou culpa, sendo necessário somente a demonstração de nexo
causal entre a ação ou omissão e o resultado gravoso. Além disso, tal responsabilidade é solidária entre aqueles que direta e indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental.
Partindo desse raciocínio, verifica-se que os municípios não devem ser
os únicos a responder pela coleta de lixo urbano e sua destinação final, devendo
tal tarefa ser dividida entre cidadãos e os produtores, com intuito de equacionar
os custos despendidos com a preservação do meio ambiente.
A responsabilização ambiental das empresas pelo pós-consumo pode
ser implementada pelo Poder Público por meio da utilização do princípio do
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poluidor-pagador2, para impedir que a atividade empresarial transfira injustamente à coletividade os custos ambientais, como o solo usado para a estocagem
de resíduos.
Assim, a responsabilidade civil pelo ciclo de vida do produto representa
não somente a busca por justiça ambiental como também justiça social e econômica. Nesse sentido, manifesta-se Steigleder (2004):
A terceira função que se impõe à responsabilidade civil é a
internalização das externalidades ambientais negativas, ou seja, impor
para as fontes poluidoras as obrigações de incorporar em seus
processos produtivos os custos com prevenção, controle e reparação de
impactos ambientais, impedindo a socialização destes riscos.
Promovendo a internacionalização dos custos ambientais, as empresas
também assumem sua responsabilidade social perante a coletividade, pois, ao
incorporar preocupações ambientais em suas decisões econômicas, beneficiam
a todos pela busca do bem-estar comum.
A título de exemplo, Juras e Martins (2000) apontam que, na Alemanha,
a responsabilização pós-consumo já foi prevista em seu ordenamento jurídico,
através da Lei de Economia de Ciclo Integral e Gestão de Resíduos, de 1994, por
meio da qual “ampliou-se a responsabilidade do fabricante a todo o ciclo de vida
de seu produto, desde a fabricação, passando pela distribuição e uso, até sua eliminação”.
No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, deu início à regulamentação da responsabilidade pós-consumo, que se encontra prevista na Lei
6.938/1981, dos fabricantes de pilhas, baterias e pneumáticos.
Contudo, ressalte-se que a legislação vigente ainda é muito tímida no
que tange à responsabilização social dos empresários. Porém, diante da urgência em resolver o problema da gestão adequada de resíduos sólidos, deve-se,
após a utilização do produto pelo consumidor reputado destinatário final, impor
à fonte geradora do resíduo a responsabilidade pela sua disposição na natureza
ou seu retorno à cadeia produtiva.
A proteção ambiental está intimamente ligada à questão da destinação
adequada do lixo, pois, a natureza não consegue absorver todos os resíduos que
sobre ela são despejados. A cultura do consumismo, a consequente expansão industrial e o crescente desenvolvimento tecnológico resultaram num aumento
De acordo com Solange Teles da Silva, a Declaração do Rio de 1992 incluiu em seu princípio 16 que: “o
poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem
promover a internacionalização dos custos dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos,
levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais”
(SILVA, 2009, p. 113).
2
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significativo no volume de resíduos gerados. Com isso, gerou-se o problema de
poluição dos cursos d’água, a contaminação dos solos e dos lençóis freáticos,
bem como a disseminação de doenças e outros.
Desta forma, é urgente a implementação e consolidação da responsabilidade pós-consumo, devendo o Poder Público dispor do seu poder de intervenção na livre iniciativa, para que as empresas incorporem práticas preservacionistas em suas decisões econômicas, de modo a alcançar a qualidade de vida a
todos. Tais preocupações podem ser potencialmente induzidas e reforçadas por
meio de uma legislação que, utilizando-se o viés tributário e financeiro, como no
caso em estudo, de uma tributação diferenciada sobre os reciclados; estimule o
aproveitamento de resíduos sólidos para a fabricação de outros ao invés de serem despejados no ambiente, representando posteriormente fonte de poluição
e outros males sociais.
INCENTIVOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO DE INCENTIVO À RECICLAGEM
Após a descrição dos aspectos favoráveis da reciclagem para o meio
ambiente, faz-se necessário encontrar meios para estimulá-la no cotidiano da
sociedade, de modo a lograr os seus efeitos benéficos do ponto de vista social,
ambiental e econômico. Para tanto, o Poder Público deve utilizar-se do tributo
quando da concessão de incentivos fiscais com intuito de estimular a atividade
de reaproveitamento de sucatas.
Como visto anteriormente, o padrão de desenvolvimento centrado no
sistema capitalista tem gerado consequências catastrófica para o meio ambiente. Como é sabido, segue-se atualmente um modelo econômico voltado para o
lucro e acumulação de riqueza. Neste contexto, o Estado deve atuar no sentido
de intervir na ordem econômica para buscar o equilíbrio ecológico e justiça social.
Com isso, o tributo utilizado pela perspectiva extrafiscal assume papel
relevante, tendo em vista que por sua exação, poderá induzir o contribuinte a
adotar uma conduta mais ambientalmente desejável, fazendo-o optar por atividades menos degradadoras, como por exemplo, o consumo de produtos que em
haja menor incidência de processos poluentes.
O estímulo que se pretende dar a determinadas atividades econômicas
podem ser feitas através da concessão de incentivos fiscais, que se traduzem em
um conjunto de políticas econômicas que visam à utilização do tributo, através
da redução, eliminação ou tratamento diferenciado que importe em benefício
financeiro para determinados contribuintes com o intuito de alcançar a justiça
tributária, mediante o preenchimento de critérios exigidos pelo Poder Público.
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O presente trabalho não tem por objetivo se aprofundar pormenorizadamente nos tipos de incentivo fiscais existentes, somente pretende-se citar, a
título de exemplo, as espécies de benefício financeiro que se aplicariam ao estímulo à reciclagem, são elas: a redução da base cálculo ou de alíquota do tributo
e a concessão isenção, etc. A primeira entende-se como a diminuição do valor
que expressa a realidade econômica tributável. A segunda, por sua vez, referese à minoração dos percentuais aplicados sobre a base de cálculo para se determinar o valor do tributo. Já a terceira, compreende uma das espécies de exclusão
de crédito tributário, somente podendo ser instituída por lei, em sentido estrito,
especificando as condições e requisitos exigidos para a sua concessão.
Qualquer uma das espécies descritas é aplicável para estimular a prática de reciclagem, uma vez que se pode criar mecanismos capazes de desonerar
a carga tributária sobre os resíduos utilizados como matéria-prima. Assim, a
vantagem poderá ser aproveitada pelo reciclador, o elo produtivo com o mercado de sucatas.
Desta maneira, por meios dos mecanismos de renúncia fiscal cria-se
uma sintonia com o princípio do desenvolvimento sustentável ou a menos sua
minimização dos danos ecológicos, uma vez que se atua na redução do impacto
ambiental causado pela exploração econômica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os novos desafios da sociedade moderna e a consolidação da dignidade
da pessoa humana como direito fundamental levou a comunidade internacional
a repensar a posição do indivíduo como sujeito de direito.
Como o direito à vida compreende uma visão ampla, do qual se irradia
para o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não pode consistir
unicamente na compreensão de garantia de vida humana sobre a Terra.
Em conformidade com o reconhecimento internacional do direito ao
meio ambiente sadio e o avanço do Direito Ambiental, a Constituição Federal de
1988 consagrou uma verdadeira política de proteção ao meio ambiente.
Além disso, através da interpretação aberta e sistemática possibilitada
pelo legislador, a Carta Política prevê a utilização de políticas públicas necessárias ao alcance de justiça social e desenvolvimento nacional.
O direito ao meio ambiente equilibrado faz parte do rol de tais finalidades por ser um elemento necessário da própria dignidade da pessoa humana,
que deve ser levado em consideração quando da definição de metas e políticas
econômico-fiscais a serem estabelecidas pelo Estado, cujas estratégias devem
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almejar a compatibilidade entre o desenvolvimento econômico com o uso racional dos recursos ambientais, visando um desenvolvimento justo e sustentável.
Assim, o Poder Público, sendo responsável pela manutenção do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, tem à sua disposição vários instrumentos. Dentre os mais comumente utilizados encontra-se a intervenção estatal por
meio da utilização do sistema tributário.
Embora a exação fiscal tenha por finalidade principal carrear recursos
aos cofres públicos para custear as atividades do Estado, pode agir no bojo do
interesse regulatório, passando a exercer assim a sua função extrafiscal.
Com isso, o Poder Público atua como regulador das forças econômicas,
podendo o tributo induzir determinadas condutas mais ambientalmente desejáveis, seja através de incentivo de determinadas atividades, seja pelo desestímulo de consumo de certos produtos.
Quando se trata de metas para lograr a proteção ambiental ou a minimização dos danos ecológicos, a reciclagem revela-se uma das melhores opções
à disposição do Estado. Após descritas suas numerosas vantagens, é inevitável
considerar que tal atividade condiz com os objetivos inscritos no princípio do
desenvolvimento sustentável, traduzindo-se numa medida que evita ou minimiza os danos ambientais.
Com isso, o desenvolvimento da atividade econômica deve ser compatibilizado com o uso racional dos recursos naturais e, por isso, os incentivos fiscais (redução de alíquota ou base de cálculo do tributo, bem como a concessão
de isenção ou imunidade tributária) à prática de reciclagem revelam-se matéria
de interesse público, na medida em que se mostram como instrumentos disponíveis e de fácil utilização para lograr alterações comportamentais dos contribuintes, fazendo-os optar por modelo de economia mais sustentável.
Mas, para que tais medidas ganhem força junto ao mercado devem ser
adotadas simultaneamente com a responsabilidade socioambiental pós-consumo das empresas. Por meio desta, fabricantes, comerciantes e importadores
devem ser responsabilizados pelo ciclo total de suas mercadorias, do “nascimento” a sua “morte”, procedendo à destinação final ambientalmente correta,
mesmo após o uso pelo consumidor final, já que a disposição inadequada de seus
produtos constitui uma grande fonte de poluição para o meio ambiente e um
grande ônus para o Poder Público.
Lamentavelmente, a atividade empresarial, orientada pela lógica do capital – incessante busca da maximização do lucro - não internaliza os custos que
foram transferidos injustamente à coletividade. Os fabricantes, após colocarem
seus produtos no mercado, tal como Pilatos, “lavam as mãos”, ignorando as consequências de suas decisões econômicas. Os preços de um bem ou de um serviço
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além de não integrarem totalmente os custos de produção, também não integram os custos ambientais, como o solo usado para a estocagem de resíduos,
impondo a todos uma injusta socialização dos danos.
Para que a reciclagem e a responsabilidade pós-consumo possam inserir-se efetivamente na sociedade, elas devem absorvidas pelo capital como parte
do processo econômico de produção. Daí a intervenção do Poder Público para
regular a atividade empresarial de forma a mitigar e neutralizar os efeitos negativos decorrentes da exploração abusiva dos recursos ambientais.
Mas, sabe-se que ações isoladas não serão de todo eficazes para solucionar problemas advindos do acúmulo de lixo e, para lograr êxito com tais medidas, cabe também ao cidadão adotar uma postura de consumo responsável, buscando minimizar o volume de resíduos que produz diariamente e encaminhando
adequadamente o material que não reaproveita para a coleta, bem como exigir
uma postura ativa do Estado para atuar na busca de compatibilização da atividade econômica e proteção ambiental.
Verificou-se, assim, que a tributação pode e deve ser utilizada como instrumento de política pública ambiental em prol do desenvolvimento com responsabilidade em face da natureza, sendo desnecessária, para tanto, a realização
de radicais reformas nas legislações para se alcançar tal propósito. Ressalte-se,
que a tributação ambiental já encontra guarida na Constituição Política de 1988,
cabendo, então, fazer uma nova leitura dela e, principalmente, colocar em prática os princípios que compõem seu sistema.
Não se podendo olvidar ainda, que através da maximização da finalidade social de tributo já existente (sem criar ou majorar a carga tributária), estimula-se a aplicação dos recursos em prol da política ambiental, promove a justiça social, influenciando na ação voluntária dos agentes econômicos a investigar e implementar tecnologias limpas que, paulatinamente, poderão minimizar
o grau de poluição e de degradação ecológica existente.
Com efeito, viu-se que a proteção ambiental via tributação objetiva o
alcance de práticas preventivas dos danos ecológicos, como o exemplo da reciclagem, que viabiliza, por sua vez, um ciclo produtivo fundado no desenvolvimento sustentável e na busca pela melhoria da qualidade de vida.
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