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RESUMO 

 

O trabalho busca analisar a constituição de uma nova formação discursiva, nomeada aqui de 
“formação discursiva da plenitude”, que propugna por uma espécie de "reencantamento" do 
mundo, buscando na religação homem-natureza-cosmo o fundamento para a ação no presente. 
A emergência dessa formação discursiva, expressão e aprofundamento do momento crítico 
que vivemos, parece querer dar novo sentido às nossas vidas, à nossa história, à cultura e à 
sociedade, tudo passando por uma nova atenção sobre a natureza, de algum modo 
espiritualizada ou re-sacralizada, sobre princípios de felicidade assentados na simplicidade e 
na possibilidade de realização plena do humano. Os discursos analisados, dispostos em séries 
discursivas denominadas “eco-sistêmica”, “ambientalista-institucional” e “teórico-educativa”, 
portam, a nosso ver, uma ambição pedagógica fundamental: desejam nos ensinar acerca da 
necessidade de nos comportarmos conforme as verdades ecológicas.  Todos indicam a 
intensificação da preocupação com a problemática ambiental, bem como aprofundam o apelo 
à formação de um “eco-sujeito”, um sujeito ecologicamente orientado, caracterizado por uma 
relação mais sensível, amorosa, direta e “sustentável” para com a natureza.  Desde este 
arranjo discursivo, investe-se, ao nível do discurso teórico, político e institucional na idéia da 
promoção de uma “consciência planetária” como estratégia para fazer frente à “crise 
ecológica”, emergindo daí uma nova forma de dizer o sujeito, um sujeito “eco-pedagogizado” 
em vista da produção de um indivíduo “eco-centrado”. Assentados em um estranho 
“neohumanismo”, um neo-humanismo bio-cêntrico, que coloca, lado a lado, o homem, os 
seres vivos e animais de toda espécie, os discursos da plenitude engendram a injunção de um 
novo ethos e um novo governo do eu. Para nós, essa tal rede discursiva que se engendra 
advém e estende a crise do humanismo, base de toda pedagogia, daí a necessidade de pensá-la 
sob o ponto de vista de uma reflexão educacional. 

 
Palavras-chave: arqueogenealogia; sujeito ecológico; consciência planetária; neo-humanismo 
bio-cêntrico 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

RESUMÉ 

Le document analyse la formation d'une nouvelle formation discursive, ici, le nom de 
"formation discursive de la plénitude», qui appelle à une sorte de "reenchantment" dans le 
monde, à la recherche d'religação homme-nature-cosmos la base de l'action dans ce domaine. 
L'émergence de cette formation discursive, d'expression et de l'approfondissement de la 
critique que nous vivons, semble donner un nouveau sens à notre vie, notre histoire, la culture 
et de la société, le tout dans un nouvel accent sur la nature, en quelque spiritualiser ou re -
sanction sur les principes établis du bonheur dans la simplicité et la possibilité de réalisation 
de l'humain. L'analyse du discours, discours disposés en série appelé «éco-systémique», 
«l'environnement institutionnel» et «théorique-éducatif", le port, à notre avis, un but éducatif: 
vous voulez nous apprendre sur la nécessité de se comporter comme de véritables écologique. 
Tout indique l'intérêt croissant des questions environnementales, et d'approfondir l'appel à la 
formation d'un "echo-sujet", un environnement orienté vers l'objet, caractérisé par une plus 
sensible, affectueux, direct et "durable" de la nature. De ce dispositif discursif, investit au 
niveau de discours théorique, politique et institutionnel de promotion de l'idée d'une 
«conscience planétaire» comme une stratégie pour faire face à la "crise écologique", il a surgi 
une nouvelle façon de dire que le sujet, un thème «l'éco-Pedagogized" en vue de la sortie d'un 
«éco-centré». Les colons dans un étrange "neohumanismo", un néo-humanisme bio-centrique, 
qui, à côté de l'autre, l'homme, les êtres vivants et des animaux de toutes espèces, le discours 
de la plénitude de l'ordre de susciter une nouvelle éthique et un nouveau gouvernement de 
moi. Pour nous, que ce réseau discursif qui engendre une crise se prolonge et l'humanisme, 
fondé sur l'ensemble de l'enseignement, d'où la nécessité de penser à elle, du point de vue de 
la pensée pédagogique.  
 
Mots-clés: arqueogenealogia; vert sujet, la conscience planétaire, le néo-humanisme centré 
sur la bio  
 
 
 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The paper analyzed the formation of a new discursive formation, here named the "discursive 
formation of fullness," which calls for a kind of "reenchantment" in the world, seeking the 
religação man-nature-cosmos the basis for action in this. The emergence of this discursive 
formation, expression and deepening the critical moment that we live, seems to give new 
meaning to our lives, our history, culture and society, all through a new emphasis on nature, 
somehow spiritualize or re -sanction on settled principles of happiness in simplicity and the 
possibility of completion of the human. The discourse analysis, discursive arranged in series 
called "eco-systemic", "environmental-institutional" and "theoretical-educational", port, in our 
view, a fundamental educational goal: want to teach us about the need to behave as true 
ecological. All indicate the increased concern with environmental issues, and deepen the call 
for the formation of an "echo-subject", an ecologically oriented subject, characterized by a 
more sensitive, loving, direct and "sustainable" to the nature. From this discursive 
arrangement, invests up to the level of theoretical discourse, political and institutional 
promotion of the idea of a "planetary consciousness" as a strategy to deal with the "ecological 
crisis", there emerged a new way to say the subject, a subject "eco-Pedagogized" in view of 
the output of an individual "eco-focused." Settlers in a strange "neohumanismo", a neo-
humanism bio-centric, which, side by side, man, living beings and animals of all species, the 
discourse of plenitude engender the order of a new ethos and a new government of me. For us, 
that this discursive network that engenders a crisis arises and extends humanism, based on all 
teaching, hence the need to think about it from the point of view of educational thought.  
 
 
Keywords: arqueogenealogia; green subject, planetary consciousness, neo-humanism bio-
centric 
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APRESENTAÇÃO 

 

Hannah Arendt inicia o prefácio de sua coletânea de ensaios Entre o Passado e o 

Futuro citando um belo e enigmático aforismo do poeta francês René Char: “nossa herança 

nos foi deixada sem nenhum testamento”. O aforismo instiga a reflexão em torno do tema da 

“quebra” entre passado e futuro e opera como metáfora das condições teóricas nas quais se 

tem de exercitar o pensamento e a compreensão do presente e do passado.  

A formulação do poeta nos remete ao próprio coração da “ruptura da tradição”, à 

quebra do elo hermenêutico entre passado, presente e futuro. O problema crucial é o de como 

proceder na compreensão dos eventos do presente sem poder nos filiar às categorias do 

passado, isto é, como pensar prescindindo da tradição. Entregues à necessidade de forjar uma 

nova relação para com o mundo, fomos, assim, desafiados a exercitar uma forma de pensar 

capaz de enfrentar a destituição contemporânea de fundamentos firmes. 
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Uma das características marcantes da atualidade é a emergência e publicidade 

crescente de certas questões que parecem definir um “limiar de irreversibilidade”: certas 

questões não podem mais ser colocadas e outras, até há pouco tempo impensáveis, tornam-se 

obrigatórias e são particularmente nossas, isto é, de nosso tempo. Trata-se, pois, de apreender 

este acontecimento que nos distancia de nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos define. 

Desde as últimas décadas do século XX, os temas ambientais são presença permanente 

na agenda das preocupações urgentes das sociedades, passando a ser incorporado às políticas 

institucionais e de Estado, em nível mundial.  

O questionamento acerca do modelo de desenvolvimento, vinculado às demandas 

críticas de revisão dos paradigmas da ciência moderna e à procura por uma redefinição das 

relações entre o homem e a natureza estão na ordem do dia.  A percepção de que os danos 

ambientais e os riscos a eles associados tornaram-se problemas planetários, é manifesta, hoje, 

em termos de uma “crise ecológica” global. 

O sentimento cada vez mais consensual de que a propalada crise só poderá ser contida 

através da instauração de uma relação mais sensível e harmoniosa do homem com a natureza, 

relação essa que só emergirá com a consciência de que é preciso assumir outras práticas, 

ecologicamente orientadas, do que dependerá a nossa própria sobrevivência, completa a 

percepção de uma crise inédita e radical na história da humanidade.  

As novas sensibilidades em torno da natureza são açambarcadas pela questão da 

sobrevivência da humanidade, desenhando um pêndulo que vai da sensibilidade à regulação e 

desta novamente à sensibilidade: à medida que se cria uma sensibilidade nova em torno da 

natureza, mecanismos de regulação para a formação de um “eco-sujeito” são mobilizados; à 

medida que se lança mão de tais mecanismos, mais se aprofunda ao nível da sensibilidade, 

reforçando-a.  



 17

As últimas décadas têm sido marcadas, ainda, por novas dizibilidades e visibilidades 

que, investindo na relação homem-natureza, colocam a educação no centro de um processo de 

subjetivação de um sujeito ecologicamente orientado, que se articula em discursos tão 

heterogêneos quanto múltiplos: da filosofia à física teórica, passando por documentos oficiais 

de governos ou agências como a ONU, todos afirmam em uníssono que precisamos, 

urgentemente, aprender outros modos de convivência com a natureza, respeitando seus 

recursos, suas possibilidades e limites.  

Ao mesmo passo, a multiplicação de pesquisas acadêmicas, fóruns de divulgação 

científica, programas de especialização e cursos de formação atestam a centralidade da 

educação para a “sustentabilidade”, bem como a tendência de formalização de uma área do 

conhecimento como o da Educação Ambiental.  

Tais acontecimentos discursivos, que dão conta de um verdadeiro acontecimento nos 

termos foucaultianos1 e têm hoje descrito uma mutação no solo dos discursos educacionais, 

nós nomeamos aqui de discursos da plenitude.  

A emergência de uma nova dizibilidade marca a emergência de novos conceitos, 

novos temas, novos objetos, figuras, imagens que permitem falar de forma diferenciada de 

como se falava anteriormente. Permitem organizar, sob uma nova forma o objeto de que 

falam, colocando-lhe novos problemas que, por sua vez, colocam novos focos de luz e 

iluminam dimensões da trama social e histórica, deixando, de resto, algo sempre sob a 

penumbra. Este trabalho tematiza, pois, as formas contemporâneas de dizer as relações 

homem e natureza, que abrem caminho para novas formas de pensá-las, conhecê-las, vê-las, 

praticá-las. E problematiza, por extensão, o estabelecimento de uma nova forma de dizer o 

sujeito, na forma de um sujeito “eco-pedagogizado” em vista da produção de um indivíduo 

                                                            
1 Para Foucault (2000), o acontecimento envolve o presente, o domina, o indica em sua alteridade e convoca a 
uma certa forma de atitude em relação ao tempo. A preocupação pelo presente como acontecimento nos leva a 
outro tipo de interrogação crítica, no sentido de questionar qual o campo atual das experiências possíveis. 
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“eco-centrado”. Acreditamos que os meandros mobilizados pelo dispositivo da plenitude têm 

produzido um novo ethos para o sujeito, então desorientado pela crise da modernidade, um 

ethos por assim dizer bio-ecológico espiritualizado, a partir do qual o sujeito possa ser 

presentemente normalizado e – por que não dizê-lo? - “refundado”. 

Os discursos da plenitude devem sua formação a um conjunto de positividades que se 

estabeleceu a partir das relações entre discursos políticos, institucionais, científicos, 

educacionais, a apelos a formas de comportamento, técnicas e sistemas de normas que se 

formaram em consonância com o reconhecimento da possibilidade de destruição completa da 

espécie humana.  

Os discursos, como se vê, têm proveniências diferenciadas, mas se tocam num ponto 

comum, qual seja: a tentativa de articular, de modo tranqüilo, o racional e o espiritual, o 

natural e o cultural, o humano e o inumano, pólos opostos da tradição intelectual ocidental. A 

essa articulação, que busca instaurar a unidade onde sempre houve diversidade e 

diferenciação, identificando inteireza e complementação onde se via exclusão e 

estranhamento, chamamos, aqui, de dispositivo da plenitude. 

Os discursos que engendram o dispositivo da plenitude advogam uma relação de 

“harmonia” entre o homem e a terra – harmonia original, perdida com a modernidade, e que, 

hoje, necessitamos restabelecer, religar. Entre o homem e os outros seres vivos haveria uma 

solidariedade ontológica e axiológica. Neste horizonte, nos lançam do humano ao não-

humano, sem demarcar onde começa um ou termina o outro, tanto que temos a impressão de 

não saber mais dizer o quanto de não-humanos encontramos no humano ou vice-versa. Há que 

se jogar com os opostos e oposições, buscando apagar os conflitos e criar uma história em que 

os artifícios humanos estejam ligados ao destino da natureza e componham, assim, um todo 

harmonioso. 
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Os signos que permitem apreender este acontecimento são inúmeros. Alguns, e são 

esses que tomamos como pano de fundo do objeto deste estudo, evitam, senão mesmo diluem, 

as distinções ontológicas tão caras ao pensamento moderno. Nós, seres humanos, quando 

procuramos estabelecer nosso lugar em relação ao mundo, não podemos mais tranqüilamente 

estabilizar fronteiras que nos diferenciem dos “não-humanos”. Aqui, algumas inovações 

teóricas da ciência são decisivas: a postulação de um cosmos histórico, que situa a tão recente 

história humana em continuidade com a longa história da matéria e de suas transformações; as 

diversas aplicações da física quântica e das teorias da complexidade, que tanto permitem 

atribuir imprevisibilidade ao “comportamento” dos não-humanos, quanto explicar, segundo 

mecanismos simples, aquilo que antes, parecia ser, em nós, um mistério e uma fonte 

permanente de surpresa: nossa consciência e até a capacidade de agir imprevisivelmente.  

O trabalho indica, assim, a configuração de uma nova formação discursiva, 

caracterizada por uma mutação no solo dos discursos educacionais: a passagem dos discursos 

modernos, “racionalizantes”, que privilegiavam os aspectos lógicos, puramente cognitivos ou 

racionais nas suas explicações e assertivas, para perspectivas mais “totalizantes”, que buscam 

dar conta dos aspectos globais que cobrem os fenômenos humanos, com acentuado interesse 

nos aspectos emocionais e espirituais, negligenciados pela tradição intelectual ocidental. 

Uma série de discursos, hoje, vai se articulando em torno de uma concepção 

bioesférica da vida, alargada por uma visão “reencantada” da natureza: movimentos 

ecologistas, ao mesmo tempo em que pedem pela preservação do meio ambiente, promovem o 

seu canto, na reverência que prestam à Terra e a todas as suas formas de vida. Aí, o apelo 

educativo se indicará: é preciso conscientizar para a vida harmonizada na/com a Terra. É 

preciso fazer a arqueologia dessa engrenagem, bem como a genealogia das suas práticas. É 

deste ímpeto que este trabalho está imbuído.  
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Porém, a configuração dessa nova formação discursiva não significa exatamente a 

superação da formação discursiva moderna, eis nossa hipótese fundamental. A massa de 

discursos indica que se, por um lado, os discursos ligados ao dispositivo da plenitude 

promovem importantes embaralhamentos nas tradicionais oposições metafísicas, tão caras ao 

pensamento ocidental, que têm sustentado a produção teórica educacional, por outro, revelam 

também uma extrema ambigüidade com relação a essas mesmas oposições: muitas vezes 

usam do mesmo expediente que criticam – as oposições, os dualismos, repetindo – ou, no 

máximo, recriando - elementos típicos do pensamento que buscam superar, além de manter 

uma estruturação discursiva repleta de metáforas míticas que conformam o seu “arquivo 

visual” (DELEUZE, 1995). 

Se, de fato, ingressamos numa formação discursiva que dissolve as fronteiras que o 

homem ocidental erigiu para conceituar a si e a seu mundo – através do funcionamento de um 

“dispositivo da plenitude” que liga indissociavelmente aquilo que antes foram pólos opostos -, 

nos interessa saber como operam tais enunciados e que efeitos de verdade são daí decorrentes. 

Desta feita, podemos caracterizar nosso objetivo: analisar os discursos veiculados no 

campo da educação que constituem a formação discursiva da plenitude. Pensando esses 

discursos como práticas discursivas, isto é, discursos que vêm acompanhados de práticas 

institucionais e educacionais, se desdobrando em práticas sociais mais amplas, buscamos 

identificar os enunciados que sugiram a configuração da formação discursiva da plenitude em 

educação, relacionando-os aos lugares de produção dos discursos e àqueles que lhes fazem 

difundir, associando, a isto, as práticas discursivas que investem na produção de uma 

subjetividade ecológica.  

Parece-nos que, após a crítica à “subjetividade moderna” empreendida pela filosofia 

social contemporânea, o campo educacional ficou, por assim dizer, carente de solo. A 

teorização e a prática educacionais, projetivas e teleológicas por natureza, viram-se de algum 



 21

modo privadas de sentido, uma vez que aquele que justificava sua ação estava agora 

questionado, descaracterizado. Depois de esvaziado o lugar do sujeito, uma nova noção de 

subjetividade passa a ocupar o centro de novas teorizações educacionais e novas práticas 

começam a se articular em torno dela. Apresentando a perspectiva de formação de um sujeito 

integral, global, multidimensional, harmoniosamente racional e emocional, sensível e 

espiritual, o dispositivo da plenitude acena, para o campo educacional, com a saída para o 

entrave da subjetividade moderna. 

Esses discursos parecem entabular a emergência de um “novo humanismo”, um 

estranho humanismo “bio-cêntrico”, que propõe desfazer as barreiras existentes entre o 

natural e o cultural, entre a natureza e o homem, postulando uma relação de indistinção entre 

os dois pólos que tradicionalmente estruturaram os humanismos anteriores. Porém, ao 

fazerem tal indistinção, parecem ainda promover a ênfase em um dos lados do par natureza-

cultura, sendo agora o pólo da natureza o privilegiado, que anexa o humano e a cultura numa 

grande categoria absorvente. Tal proposição, no entanto, parece esbarrar nos limiares de uma 

biopolítica acerca da qual hoje convém pensar.  

De algum modo marcados por uma nostalgia da “origem” e ansiando por um 

fundamento tranqüilizador, sentimentos profundamente modernos, tais discursos, 

acreditamos, radicalizam uma das tradições tipicamente modernas (Cf. BERMAN, 2000), ou 

seja, a crença numa natureza, ou num estado da natureza, livre, generosa, benéfica, por 

oposição à natureza submetida aos artifícios humanos, tornada estéril, esgotada. Se outrora 

esse sentimento vinha da literatura ou da filosofia de tipo romântico, ele é revivificado agora 

por uma espécie de confluência mítico-científica em torno da natureza, da Terra.    

Por fim, acreditamos que os discursos da plenitude, ao falar em nome de “significados 

transcendentais” (a Terra, o homem, a harmonia, a paz), normalizando condutas que se devem 
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adotar para evitar a catástrofe global, são investidos de um uma força que os torna imunes à 

crítica, tornando-se, por isto, a nosso ver, perigosos.     

A Tese está estruturada em sete capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentamos os pressupostos teórico-metodológicos que dão 

corpo à arqueogenealogia, buscando explicitar conceitos e noções, bem como a orientação 

geral que guia este trabalho.  

No segundo capítulo, cartografamos duas das noções mais caras ao pensamento 

ocidental e que hoje estão em crise, daí tais cartografias serem denominadas “críticas”, como 

o título do capítulo indica: aqui, falamos do humanismo antropocêntrico e, na sua esteira, do 

sujeito moderno. É em relação a noções como essas que os discursos da plenitude querem se 

distanciar, ultrapassando-as. 

No terceiro capítulo, buscamos fazer uma genealogia das sensibilidades que estão na 

base da preocupação contemporânea com a natureza, configurando seu solo discursivo, 

remontando ao fenômeno das novas sensibilidades que emergem, na Europa, por volta do 

século XVII e que, acentuadas pelo romantismo e pela problemática da natureza como norma, 

nos alcançam hoje na forma das sensibilidades ecológicas que plasmam os discursos da 

plenitude.  

A partir do quarto capítulo, buscamos organizar a massa dispersa dos discursos da 

plenitude em algumas “séries discursivas”, conforme a sua proveniência, as noções 

mobilizadas e os efeitos produzidos. 

Assim, no quarto capítulo, nos dedicamos a descrever o modo de funcionamento do 

que chamamos de série “eco-sistêmica”, assinalando a preocupação com a natureza, tomada 

em termos de sistema e de totalidade, bem como apontamos para uma “ecologização do 

pensamento” atualmente promovida pelos usos mais diversos da ecologia e da biologia, que 

redefinem conceitos através dos quais a relação entre homem e natureza é compreendida. Os 
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conceitos e noções que conformam essa série aparecem dispersos numa inflação de 

referências, que vão desde os discursos da complexidade (Morin), passando pela autopoeises 

(Maturana e Varela) e até a ecologia profunda (Capra), entre outros. 

No quinto e sexto capítulos, destacamos o aprofundamento da relação entre 

sensibilidade e regulação em torno da natureza, a partir da internacionalização do empenho 

em proteger a natureza e da crescente institucionalização dos temas ecologistas no campo 

educativo, nos níveis político e teórico. 

Assim, no quinto capítulo, analisamos os conceitos e noções ligados à série 

“ambientalista-institucional”.  Já no sexto capítulo, nos dedicamos à análise da produção 

discursiva que alinhamos à série “teórico-educativa”.  

Nessa parte do trabalho, nos concentramos nos discursos expressos por organismos 

nacionais e internacionais e em documentos, tais como declarações, cartas e programas (série 

ambientalista-institucional), bem como em discursos teóricos, especialmente os ligados à 

Ecopedagogia e à Alfabetização Ecológica (série teórica-educativa).  

Os discursos dispostos nessas séries, a nosso ver, carregam uma ambição pedagógica 

fundamental: desejam nos ensinar acerca da necessidade de nos comportarmos conforme as 

verdades ecológicas.  Apontando para a emergência de uma concepção bioesférica algo 

espiritualizada da vida, tais discursos descrevem a natureza em uma linguagem “científica”, 

em termos de “ecossistema” e de “meio ambiente”, mas também mística, em termos de um 

“todo organicamente unificado” do qual fazemos parte. Todos indicam a intensificação da 

preocupação com a problemática ambiental, bem como aprofundam o apelo à formação de um 

“eco-sujeito”, um sujeito ecologicamente orientado, caracterizado por uma relação mais 

sensível, amorosa, direta e “sustentável” para com a natureza.  Desde este arranjo discursivo, 

investe-se, ao nível do discurso teórico, político e institucional, na idéia da promoção de uma 

“consciência planetária” como estratégia para fazer frente à “crise ecológica”. 
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Aqui, cumpre alertar para algumas características do trabalho, que concernem à 

abordagem por nós adotada. Tais características dizem respeito especialmente aos momentos 

mais descritivos do texto e ao uso da repetição dos conceitos e das noções que conformam o 

campo de enunciação dos discursos analisados como estratégia analítica, recursos dos quais 

nos valemos, especialmente nas séries discursivas apresentadas. Nesses momentos, no intuito 

de apreender a gramática que constitui a formação discursiva da plenitude, buscando perceber 

o seu funcionamento e sua lógica, lançamos mão de certo traço descritivo típico da 

arqueogenealogia, que opera com a repetição, a insistência e a regularidade com que conceitos 

e noções comparecem aos discursos em análise. Descrever enunciados significa apreender as 

coisas ditas como acontecimentos no interior de certa formação discursiva, “esse feixe de 

relações que ‘faz’ com que certas coisas possam ser ditas (e serem recebidas como 

verdadeiras) num certo momento e lugar” (FISCHER, 2003, p. 372), estando diretamente 

ligadas a um certo regime de verdade e  à constituição de sujeitos.  

Operar com a descrição se justifica, então, como uma “atitude metodológica” 

(FISCHER, 2003) aprendida com Foucault. Porém, tal atitude metodológica só se completa 

na busca por desmantelar a base conceitual dos discursos e desmontar seus efeitos de verdade, 

esforço que procuramos empreender no sétimo e último capítulo, quando desenvolvemos uma 

análise da formação discursiva da plenitude na perspectiva de evidenciar os pontos de tensão 

que lhe são consubstanciais.  

Destacamos, neste momento, a emergência, através da visão biosférica da vida, de um 

estranho neo-humanismo, que aqui qualificamos de bio-cêntrico, para demarcar o desejo de 

dissolvição de fronteira entre homem-natureza e a ênfase na natureza, que é seu traço 

distintivo. Neste ponto do trabalho, abrimos uma discussão sobre os limites que assinalam os 

contornos de tal empreendimento, chamando atenção especialmente para a problemática da 

biopolítica inscrita nos paradoxos de um tal bio-centrismo. Problematizamos, ainda, como a 
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produção discursiva da subjetividade ecológica se dá no entrecruzamento entre escatologia e 

normalização – o sujeito é ecologicamente orientado diante da urgência de evitar a catástrofe 

planetária – e questionamos a autoreferencialidade dos discursos da plenitude, que se dá 

através da ressacralização da natureza: investindo na natureza, os discursos se tornam “auto-

referenciais”, inimputáveis à crítica.  

Desde já, anunciamos o que, para nós, parece justificar a empresa deste trabalho: antes 

de tudo, a necessidade de tentar criar condições de o pensamento se movimentar em meio ao 

que hoje se descortina e parece mesmo pôr em xeque as próprias categorias do pensamento 

ocidental; e, enfim, mas não por último, tentar pensar o horizonte que se abre a partir de um 

lugar preocupado com questões de natureza educacional, uma vez que essa tal rede discursiva 

que se engendra advém e estende a crise do humanismo, base de toda pedagogia. 
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CAPÍTULO I  

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: EXPLICITANDO NOÇÕES E 

CONSTITUINDO UMA ORIENTAÇÃO GERAL 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: EXPLICITANDO NOÇÕES E 

CONSTITUINDO UMA ORIENTAÇÃO GERAL 

 

1.1 Arqueogenealogia, Discurso e Dispositivo: discursos da plenitude como dispositivo de 

saber-poder 

Neste trabalho, buscamos inspiração em Foucault, sem, no entanto, assumir a 

preocupação em nos denominarmos “foucaultianos”; ou seja, adotamos, por assim dizer, um 

estilo de problematização que se inspira em Foucault e a ele é tributário sem, no entanto, nos 

cobrar fidelidade a Foucault.  

A chave de leitura que usamos extrai da obra foucaultiana alguns conceitos e um certo 

modo de trabalhar, como também empresta de Foucault (mas não só dele) uma preocupação 

mais ampla: o que nos acontece hoje? Buscamos, assim, trabalhar com Foucault, tornar 

operacionais alguns conceitos e insights seus, entendendo que, em Foucault, os conceitos não 

podem ser tomados em si mesmos, mas como “caixas de ferramentas” que concorrem para a 

produção de coisas novas. Tomando a interpretação não como simples elucidação, mas como 
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um trabalho que cria objetos para o pensamento, trata-se, aqui, de multiplicar as 

possibilidades de pensar o nosso objeto. 

É a preocupação com o diagnóstico do presente que imprime coerência ao que, aqui, 

buscamos empreender, muito mais do que as “exigências de método”. Valendo-nos, portanto, 

de uma orientação metodológica não ortodoxa, de clivagem foucaultiana, que aqui chamamos 

de arqueogenealógica, lançamos mão de noções e conceitos circunscritos por essa abordagem, 

tais como prática discursiva, formação discursiva, enunciado, posições do sujeito – que 

delineiam o campo da arqueologia, e vontade de saber-poder, regime de verdade, dispositivo 

– que compõem o campo de preocupações da genealogia.  

A arqueologia é, por assim dizer, o trabalho de atuar na superfície de emergência dos 

discursos, isto é, o trabalho de reconhecer os solos que dão lugar à emergência de novos 

objetos para o pensamento. Já a genealogia se caracteriza como uma análise histórica das 

condições políticas de possibilidades dos discursos, procurando apreendê-los em seu poder de 

afirmação. Aí não se trata de uma oposição ao poder de negar, mas, sim, o poder de constituir 

domínios de objetos sobre os quais se afirmam ou se negam proposições tidas como 

verdadeiras ou falsas. É porque o discurso, em última análise, remete ao campo de lutas, que a 

genealogia complementa a arqueologia. 

A arqueogenealogia se ocupa das condições para que apareça um objeto de discurso; 

das condições históricas para que dele se possa “dizer alguma coisa” ou diferentes coisas; das 

condições para que um objeto se inscreva em um domínio de parentesco com outros objetos, 

para que possa ter com eles certas relações de similitude, de vizinhança ou de afastamento, de 

transformação das condições de circulação e apropriação dos discursos – condições que são, 

efetivamente, numerosas e heterogêneas. 

As noções e os conceitos, que são sempre produções históricas, são constituídos pelo 

conjunto do que é dito no grupo de enunciados que o nomeiam, recortam, classificam, 
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descrevem, explicam e julgam (Cf. FOUCAULT, 1995a). É nisto que consiste o trabalho da 

arqueogenealogia: articular esse conjunto de enunciados dispersos e heterogêneos com as 

práticas e formações discursivas das quais são dependentes. 

Tudo isso quer dizer que não é possível falar qualquer coisa em qualquer época; não é 

simples dizer alguma coisa nova. Os acontecimentos discursivos, como os fatos humanos, são 

raros. É preciso, pois, não confundir o discurso como simples atos de fala. A emergência de 

um objeto de discurso se dá sob condições cunhadas por um amplo espectro de relações que 

se forjam entre instituições, processos econômicos, formas de comportamentos, sistemas de 

normas, modos de caracterização etc. Foi a esse feixe complexo de relações, que faz com que 

algo seja dito e recebido como verdadeiro em uma dada época e em um dado lugar é, enfim, o 

que Foucault denominou de formação discursiva.  

As relações discursivas estabelecem o feixe de relações que o discurso deve efetuar 

para poder falar de tais ou quais objetos, para poder abordá-los, analisá-los, classificá-los, 

explicá-los. Essas relações caracterizam não a língua que o discurso utiliza, mas o discurso 

como prática. Trata-se, então, de não mais ver os discursos apenas como “conjuntos de signos 

(elementos significantes que remetem a conteúdos ou representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (Cf. FOUCAULT, 1995a).  

Para uma pesquisa que se ampare nas contribuições de Foucault no que tange à 

acepção que este autor atribui ao termo discurso, o que interessa é pensar como se produzem 

efeitos de verdade no interior dos discursos que, em si mesmos, não são nem verdadeiros nem 

falsos. A verdade se dá no discurso.  

Aí está em causa o que Foucault entende por “verdade”, que não é, para ele, o 

conjunto das proposições verdadeiras que se há de descobrir e aceitar, mas o que permite 

dizer e reconhecer proposições tidas por verdadeiras. A “verdade” está ligada de modo 
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circular a sistemas de poder que a produzem e a sustentam, e a efeitos de poder que ela induz 

e que a reconduzem. 

Foucault propõe uma concepção de verdade como fabricação, e identifica o que 

denomina “economia política” da verdade, apontando cinco características definidoras da 

relação entre verdade e poder: a “verdade” é centralizada na forma do discurso científico e nas 

instituições que o produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e política 

(necessidade de verdade tanto para produção econômica, quanto para o poder político); é 

objeto, de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos 

aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é relativamente 

grande); é produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns 

grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, meios de comunicação); enfim, é 

objeto de debate político e de confronto social. 

Assim, a uma concepção de verdade concebida como representação (e intervenção na) 

da realidade não afetada pelo poder, Foucault responde, pois, com uma concepção de verdade 

como saturada de poder e internamente constitutiva da realidade. A produção de verdade é 

inteiramente infiltrada pelas relações de poder: 

 (...) a verdade não existe fora do poder ou sem poder (...) A verdade é 
deste mundo; ela é produzida neste mundo graças a múltiplas coerções e 
nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu 
regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de 
discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 
as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, 
a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos 
que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que 
têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 
1998a, p. 12). 
 

Deste modo, a partir dessa perspectiva, acreditamos que os discursos não se enunciam 

a partir de um espaço “objetivo” ou “neutro”, determinado do exterior; são eles próprios que 

inscrevem os espaços a partir dos quais se legitimam. Assim o fazendo, o discurso, produz 

efeitos de verdade, suscita algo que não existiria sem a sua operação de produção.  
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Tal preocupação com o poder não supõe uma análise do que está oculto sob os textos 

ou falas, uma exegese dos mistérios escondidos “por trás” do discurso. Como afirma Fischer 

(2002), os discursos não confrontam ou associam realidade e língua, léxico e experiência. 

Nem mesmo podem ser vistos como conjuntos de signos profundos e internos, que deve 

remeter uma interpretação “profunda”. Diferentemente, implica uma análise do que estes 

criam em seus efeitos de superfície e da própria diferença (ou similitude) com que descrevem. 

Destarte, não assumimos os discursos como “documentos da verdade”; estes são, antes, 

monumentos de sua constituição, artefatos que produzem isto a que chamamos “verdade”. É 

preciso, pois, pensarmos o objeto do discurso como o amontoamento de camadas discursivas 

e trabalhar nessa região em que discurso e verdade se deparam, região essa em que se edifica 

o que conhecemos por e chamamos de “real”. 

Para nós, seguindo esse princípio, trabalhar sobre os documentos significa analisar o 

material buscando identificar, nas práticas discursivas, enunciados que sugiram a atuação e o 

funcionamento do dispositivo da plenitude. Deste modo, analisamos o conjunto de enunciados 

chamado de formação discursiva da plenitude em educação e todo o dispositivo de poder que 

o sustenta, o dispositivo da plenitude.  

O dispositivo é o circuito que se pode estabelecer entre instituições, regulamentos, 

portarias, teorias científicas, filosóficas, morais, etc., compondo um conjunto amplo e 

definitivamente heterogêneo de discursos que se articulam pelo mecanismo conjuntivo do 

visível e do enunciável, traçado pelas práticas discursivas consideradas em suas séries e 

níveis.  

Com o termo dispositivo, Foucault (1998a) demarcou este elemento que está sempre 

inscrito em um jogo de poder, atado a configurações de saber, um agenciamento prático de 

dizíveis e visíveis que compõe sempre um diagrama de relações de forças. Supõe que se trata 

de uma certa manipulação das relações de força, de uma intervenção para potencializá-las, 
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majorá-las em determinada direção, utilizá-las, ou, por outro lado, bloqueá-las, anulando-as , 

dispersando-as, dissolvendo-as .  

Possuindo um caráter funcional, sempre inscrito em um jogo de poder e configurações 

de saber que dele emergem, mas que sobre ele também influem, é isto o dispositivo: 

“estratégias de relações de forças sustentando tipos de saber e sendo sustentado por eles” 

(FOUCAULT, 1998a, p. 246). 

No caso específico de nossa pesquisa, concebemos o dispositivo da plenitude como 

práticas de poder que investem o campo educacional, no sentido em que remetem às relações 

de força; e como práticas de saber, por estarem relacionadas aos regimes de verdade que 

configuram os contornos dentro dos quais esse campo passa a se reconhecer. 

Segundo Deleuze (1996), um dispositivo comporta dois vetores: os objetos visíveis e 

os enunciados formuláveis, compondo regimes de visibilidade e regimes de dizibilidade. 

Esses regimes se associam e se remetem de modo que aos vários repertórios discursivos se 

ligam – quase se “colam” – repertórios de imagens, compondo seu campo de diagramação e 

seu “arquivo visual”. É nesse sentido que, para esse autor, a arqueogenealogia pode ser 

definida como uma análise dos “dispositivos concretos” constituídos por arquivos de 

dizibilidade e visibilidade (Cf. DELEUZE, 1996). 

Cada época diz tudo o que pode dizer em função de suas condições de enunciação, 

assim como vê e faz ver tudo o que pode em função dos seus campos de visibilidade. Ou, dito 

de outra forma, cada época cria o que é enunciável e visível. A emergência de uma nova 

dizibilidade consiste na emergência de novos conceitos, novos temas, novos objetos, figuras e 

imagens, que permitem falar e ver de forma diferenciada de como se falava e via 

anteriormente. Essa articulação entre visível e enunciável e permite organizar, sob uma nova 

forma, o objeto sobre o qual se fala, colocando-lhe novos problemas, que, por sua vez, 

colocam novos focos de luz e iluminam dimensões da trama social e histórica.  
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Este trabalho tematiza, pois, as formas contemporâneas de dizer a educação, que 

abrem caminho para novas formas de pensá-la, conhecê-la, vê-la, praticá-la. Mas, 

problematiza, por extensão, o estabelecimento de uma nova forma de dizer o sujeito, na forma 

de um sujeito “eco-pedagogizado” em vista da produção de um indivíduo “eco-centrado”2. 

Acreditamos que os meandros mobilizados pelo dispositivo da plenitude têm produzido um 

novo ethos para o sujeito, então desorientado pela crise da modernidade, um ethos por assim 

dizer bio-ecológico, a partir do qual o sujeito possa ser presentemente normalizado e – por 

que não dizê-lo? - “refundado”. 

Como afirma Costa (1989), os dispositivos são formados pelo conjunto de práticas 

discursivas que agem, à margem da lei, contra ou a favor delas, mas de qualquer modo 

empregando uma tecnologia de sujeição própria. As práticas discursivas que os integram 

compõem-se dos “elementos teóricos” que reforçam, no nível do conhecimento e da 

racionalidade, as técnicas de dominação.  

Estes elementos são criados a partir dos saberes disponíveis – enunciados científicos, 

concepções filosóficas, figuras literárias, princípios religiosos etc. – e articulados segundo as 

táticas e os objetivos do poder. As práticas não-discursivas são formadas pelo conjunto de 

instrumentos que materializam o dispositivo: técnicas físicas de controle corporal; 

regulamentos administrativos de controle do tempo dos indivíduos ou instituições; técnicas de 

                                                            
2 Seguindo Foucault, é no momento em que se objetivam certos aspectos do humano (sua natureza patológica, 
sua finitude essencial, a verdade de si inscrita no interior de si mesmo) que se torna possível a produção 
institucionalizada dos indivíduos. E, inversamente, é no momento em que se desdobra sobre o social um 
conjunto de práticas institucionalizadas de produção dos indivíduos que se torna possível a sua objetivação 
científica e mesmo toda engenharia de sustentação do edifício social. Já na Vontade de Saber (1993), a análise 
que ali se fazia do “dispositivo da sexualidade” demonstrou uma engrenagem sistemática de “exame” e 
“confissão”, técnicas orientadas à objetivação médica, psicológica e social da sexualidade, não sem o trabalho de 
orientar o sujeito a estabelecer, em si próprio, em sua sexualidade, a tentativa de encontrar a verdade de si e a 
chave da sua liberação. O indivíduo aparece, então, como resultado da articulação entre, por um lado, as práticas 
institucionalizadas e, por outro, os discursos que o nomeiam. Isto que Foucault chamou de práticas de 
individuação é também produtivo para pensar o nosso objeto de estudo, pois acreditamos que os meandros 
mobilizados pelo dispositivo da plenitude têm produzido um novo ethos para o sujeito, um ethos, por assim 
dizer, bio-ecológico espiritualizado.  
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organização arquitetônica dos espaços; técnicas de criação de necessidades físicas e 

emocionais etc3. 

Da combinação destes discursos teóricos e destas regras de ação prática o dispositivo 

extrai seu poder normalizador (Cf. COSTA, 2009). A lei, através da repressão, busca 

principalmente negar, desqualificar, obstruir a via de acesso do indesejável. A norma, embora 

possa incluir em sua tática o momento repressivo, visa prioritariamente a prevenir o virtual, 

produzindo fatos novos. A regulação é o mecanismo de controle que estimula, incentiva, 

diversifica, extrai, majora ou exalta comportamentos e sentimentos até então inexistentes ou 

imperceptíveis. Pela regulação os indivíduos são adaptados à ordem do poder não apenas pela 

abolição das condutas inaceitáveis, mas, sobretudo, pela produção de novas características 

corporais, sentimentais e sociais4. Desse modo, é preciso estar atentos ao poder normalizador 

do dispositivo da plenitude, buscando perceber através de quais mecanismos ele articula 

novas formas de governo do eu a uma nova biopolítica. 

 
                                                            
3 Através da análise histórica dos pequenos poderes atuantes na sociedade ocidental, Foucault distinguiu os 
agentes responsáveis pela criação dos padrões de comportamento social em legais e normativos. Esta distinção 
por vezes coincide com e recobre as noções usuais dadas a estes termos pela sociologia. Mas diferencia-se destas 
pela ênfase posta na mecânica interna do poder que informa, aciona e caracteriza, respectivamente, as ordens da 
lei e da norma. A ordem da lei impõe-se por meio de um poder essencialmente punitivo, coercitivo, que age 
excluindo, impondo barreiras. Seu mecanismo fundamental é o da repressão. A lei é teoricamente fundada na 
concepção “jurídico-discursiva” do poder histórico-politicamente criada pelo Estado medieval e clássico. A 
norma, pelo contrário, tem seus fundamentos histórico-políticos nos Estados modernos dos séculos XVIII e XIX, 
e sua compreensão teórica explicitada pela noção de “dispositivo”. 
 
4 Segundo Foucault, o século XIX assistiu à invasão progressiva do espaço da lei pela tecnologia da norma. O 
Estado moderno procurou materializar ar seus interesses servindo-se, predominantemente, dos equipamentos de 
normalização, que são sempre inventados para solucionar urgências políticas. Aplicando essas noções ao estudo 
do controle da família e da loucura, Castel (1978)e Donzelot (1990) mostram como, num momento histórico 
preciso, estes mecanismos são acionados e intervêm no social. No trabalho de Castel, a ação normalizadora sobre 
os loucos se desencadeia para preservar a integridade do contrato social democrático-burguês. O louco, por sua 
conduta insana, era levado a romper, freqüentemente, o contrato social. No entanto, era considerado 
irresponsável e, em conseqüência, sua punição infringiria os princípios do liberalismo. Mas, como o 
comportamento transgressor não podia permanecer impune, o dispositivo médico é posto em marcha e, por 
intermédio da tutela psiquiátrica, a loucura é penalizada sem que o humanismo seja ferido. Donzelot mostra 
como a família teve um destino político semelhante. O Estado moderno, voltado para o desenvolvimento 
industrial, tinha necessidade de um controle demográfico e político da população adequado àquela finalidade. 
Esse controle, exercido junto às famílias, buscava disciplinar a prática anárquica da concepção e dos cuidados 
físicos dos filhos, além de, no caso dos pobres, prevenir as perigosas conseqüências da miséria e do pauperismo. 
No entanto, não podia lesar as liberdades individuais, sustentáculo da ideologia liberal. Criam-se, assim, dois 
tipos de intervenção normativa que, defendendo a saúde física e moral das famílias, executavam a política do 
Estado em nome dos direitos do homem. 
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1.2 Os Conceitos de Governo do Eu e Biopolítica 

Nesse momento é importante desenvolver as idéias mestras que consubstanciam dois 

conceitos que, conforme a massa de discursos em análise indicou, acabam se mostrando 

importante para os propósitos do nosso trabalho. São os conceitos de governo do eu e 

biopolítica. Esses conceitos adquirem grandeza, para nós, no ponto em que percebemos, a 

partir da análise do material, que o dispositivo da plenitude providencia todo um programa de 

reforma do eu (como não poderia deixar de ser, dada a natureza normalizadora do dispositivo) 

que toma a forma de uma austeridade voluntária (ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT, 

1992), da qual deve ser portador o eco-sujeito que se está instado a produzir e reenvia a uma 

biopolítica assente numa nova valoração da vida nua (AGAMBEN, 1998), a vida biológica 

introduzida no mecanismo e cálculo do poder.  

Segundo Foucault, encontramos um novo investimento do corpo pelo poder que não 

tem mais a forma de “controle-repressão”, mas a forma de “controle-estimulação”. Mergulho 

do corpo no campo político, o investimento sobre os corpos enreda-se naquilo que Foucault 

chamara “tecnologias do poder” (1993 e 1999b), descritas em termos de “poder disciplinar” e 

“biopoder”5. 

Segundo Foucault, em Vigiar e Punir, os séculos XVII e XVIII viram aparecer 

técnicas, tecnologias de poder que eram essencialmente centradas no corpo, no corpo 

individual. 

O poder disciplinar ou a disciplina centrou-se no corpo como máquina (Cf. LIMA, 

2004): investindo no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas 

forças, no crescimento paralelo de sua docilidade, na sua integração a sistemas de controle 

eficazes e econômicos, tendo-se aí uma verdadeira “anátomo-política do corpo humano”. 

                                                            
5 FOUCAULT, M. História da Sexualidade: a vontade...; FOUCAULT, M. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999b. 
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Tipo de organização do espaço e do tempo, que tem na vigilância um de seus 

principais instrumentos, a disciplina implica um registro permanente de conhecimento e 

informação. Assim, ao mesmo tempo em que exerce um poder, produz um saber. O olhar 

disciplinador, que observa para controlar, é o mesmo que extrai, registra e transfere as 

informações para os pontos mais altos do diagrama do poder.  Este mesmo olhar, ao mesmo 

passo que é invisível a quem lhe é submetido, impregna-lhe da visão de quem o vê, 

individualizando-o de uma certa forma. 

Dando suporte umas às outras, tais técnicas se adaptam às necessidades específicas das 

instituições que, cada uma à sua maneira, realizam objetivo similar, quando consideradas do 

ponto de vista político. 

Com Vigiar e Punir, Foucault construiu um novo estatuto para o corpo no interior do 

quadro de explicação da produção de verdade. Nesta obra, o projeto genealógico atingiu um 

notável grau de realização, indagando em que medida os nossos próprios corpos se constituem 

no alvo primordial das operações de uma nova tecnologia política. Longe de representar um 

mero suporte do poder disciplinar, uma simples caixa de ressonância das experiências mentais 

ou simbólicas a ele submetidas, o corpo converte-se, para Foucault, no lugar onde penetra a 

própria física do poder. 

Nessa obra, Foucault demonstra que, dos suplícios à disciplina, há na realidade não 

uma suavização do poder sobre o corpo, mas, efetivamente, uma mudança na forma de 

atuação do poder, inscrita nas técnicas, saberes e discursos científicos que emergem com a 

prática do poder de punir nas sociedades modernas: o corpo é submetido a novas modalidades 

de poder, que atuam em nível microfísico visando à majoração ou à inibição de determinados 

comportamentos e condutas. 

 Esse tipo específico de poder, que assegura a sujeição constante das forças do corpo e 

lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade, é o diagrama de um poder que não atua do 



 37

exterior, mas trabalha o corpo, se instalando, por uma série de rituais, no mais íntimo do 

individuo, a sua identidade mesma.  

  Manejando seus elementos, produzindo seu comportamento, elaborando modelos de 

conduta a que o sujeito é instado a alçar, esse tipo de pode se expande da prisão para toda a 

sociedade, cotejando o tipo de homem necessário ao funcionamento e à sustentação da 

sociedade industrial capitalista. Vinculada à explosão demográfica do século XVIII e ao 

crescimento do aparelho de produção, a dominação política do corpo que a disciplina realiza 

responde à necessidade de sua utilização racional, intensa, máxima em termos econômicos.  

 Em Vontade de Saber, primeiro volume da História da Sexualidade, partindo da 

análise ali empreendida do que denominou “dispositivo da sexualidade”, Foucault 

problematizou a existência de tecnologias voltadas à objetivação médica, psicológica ou 

social da sexualidade, à produção, portanto, da sexualidade como “objeto” de um conjunto de 

disciplinas mais ou menos científicas; bem como a existência de tecnologias orientadas ao 

trabalho do sujeito sobre si próprio em relação à tentativa de estabelecer, na sexualidade, a 

verdade de si e a chave de sua liberação. Estava, assim, montada, uma engrenagem que 

articulava, a um só tempo, “exame” e “confissão”, em que a confissão – a “formidável 

injunção para dizer o que se é” – adquire status científico como uma operação terapêutica, 

cujos efeitos de poder são facilmente perceptíveis: a verdade é corroborada pela atribuição de 

dizê-la, retratá-la, o que deve produzir “modificações intrínsecas na pessoa que a enuncia” 

(FOUCAULT, 1993, p. 26). 

Buscando combater o que chama de hipótese repressiva – que afirma a existência de 

toda uma injunção proibitiva em torno do sexo - em vez da preocupação uniforme em 

esconder o sexo, Foucault define como a característica mais geral de nossas sociedades, 

justamente, um falatório geral, uma espécie de “logofilia” centrada no sexo.  
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A variedade, a larga dispersão dos aparelhos inventados em torno do sexo, para dele 

falar, sobre ele escutar, registrar, transcrever e redistribuir o que dele se diz dão conta, para 

Foucault, de uma verdadeira “explosão de discursividades distintas” (FOUCAULT, 1993, p. 

35), que tomaram forma na demografia, na biologia, na medicina, na psiquiatria, na 

psicologia, na moral, na crítica política” (idem, ibid.), sendo essa qualidade expansiva da 

logofilia sexual o que caracteriza nossos três último séculos.  

A tecnologia da confissão articula-se a uma terapêutica do corpo sexualizado, sendo a 

“sexualidade” o correlato dessa prática desenvolvida lentamente, que é uma scientia sexualis. 

No ponto de entrecruzamento em que convergem uma técnica de confissão e uma 

discursividade científica, lá onde mecanismos de adequação foram instaurados (técnicas de 

escuta, regras de interpretação, imperativo de medicalização), a sexualidade foi definida como 

um domínio, “por natureza”, penetrável por processos patológicos. Ela demanda, portanto, 

intervenções terapêuticas, através de mecanismos e processos específicos controlados por uma 

gama de especialistas capazes de lhe decifrar o mistérios e de restituir-lhe a normalização. 

Nesse ponto de entrecruzamento, o dispositivo da sexualidade permite que a própria vida se 

torne objeto de saber e campo de intervenção do poder.  

Foi nesta direção que Foucault empenhou-se em traçar “uma história dos corpos e da 

maneira em que foram invadidos no que eles têm de mais material e vivente” (FOUCAULT, 

2000, p. 184). O sexo constitui, nesse esquema, o obrigatório e imaginário ponto de passagem 

de todos os indivíduos para ter acesso à própria inteligibilidade, ao próprio corpo e à própria 

identidade. 

Desta forma, o sexo se tornou, progressivamente, o objeto da grande suspeita, que 

determina nossos comportamentos e nossa existência, e que se inscreve não mais apenas 

numa economia do prazer, mas num regime de saber-poder.   
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A prática da confissão espalha-se na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, 

nas relações amorosas, na esfera mais corriqueira do cotidiano e nos rituais solenes. Tornamo-

nos, desde então, uma sociedade “confessanda” e confessional. Tudo é “confessável”: desde 

os crimes e os pecados, aos pensamentos, desejos e sonhos; confissões dificilmente confiáveis 

a alguém, mas para as quais sempre haverá uma “autoridade auricular” e moral providente: 

pais, educadores, padres, médicos, terapeutas etc; 

 Quando a confissão não é espontânea ou imposta por algum 
imperativo interior, é extorquida; desencavam-na na alma ou arrancam-na 
ao corpo. (...) O homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente 
(FOUCAULT, 1993, p. 59). 

 

A confissão, em Foucault, é entendida como a forma mais oculta e perigosa que adota 

o poder sob o dispositivo da sexualidade. Baseada na codificação clínica de um estilo de fazer 

falar, cuja gênese se inscreve no campo religioso, a confissão institui condições para o 

desenvolvimento de discursos auto-referidos que se caracterizam por penetrar os corpos 

individuais e por expandir-se para a totalidade do espaço social (FOUCAULT, 1993). 

Conforma-se, assim, como o principal mecanismo de individuação presente numa parte 

significativa das instâncias científica, técnica e institucional da produção de saber. 

O fato é que, para Foucault, o dispositivo da sexualidade expande-se progressivamente 

para açambarcar o corpo como espaço estratégico. Assim, a objetivação do corpo da mulher, 

do sexo infantil e das condutas procriadoras são exemplos que informam sobre áreas 

potencialmente estratégicas, na medida em que resultam da combinação de práticas 

discursivas tanto ao nível das disciplinas como do controle das populações, sendo a 

sexualidade o ponto de convergência entre o poder disciplinar e a biopolítica. A genealogia do 

que representa a intersecção de ambos ainda aguarda por ser feita6. 

                                                            
6 Segundo Agambem (1998), uma das orientações mais constantes do trabalho de Foucault é o abandono da 
abordagem tradicional do problema do poder, baseada em modelos jurídico-institucionais (a definição da 
soberania, a teoria do Estado), a favor de uma análise dos modos concretos como o poder penetra no próprio 
corpo do indivíduo e nas suas formas de vida. É interessante notar, segundo ainda o autor, que as análises 
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 A segunda metade do século XVIII vê aparecer essa nova forma de exercício do poder 

é o que Foucault denominará “biopoder”, cujo ponto de aplicação é, não mais o corpo 

individual, mas a população; uma nova tecnologia de poder que não exclui a disciplina, pelo 

contrário, a integra e expande. 

Para Foucault, a manifestação desse poder aparece concretamente quando se evidencia 

uma desqualificação progressiva da morte, a tal ponto que, agora, a morte, deixando de ser 

uma daquelas cerimônias da qual participava quase que a sociedade inteira, tornou-se ao 

contrário, aquilo que se esconde, coisa privada e vergonhosa (e, no limite, é menos o sexo do 

que a morte ou a doença que hoje é objeto de tabu). 

“Fazer viver” é a meta fundamental do biopoder: “A soberania fazia morrer e deixava 

viver. E eis que agora aparece um poder que eu chamaria de regulamentação e que consiste, 

ao contrário, em fazer viver e em deixar morrer” (FOUCAULT, 1993, p. 294). 

O biopoder se centra no corpo-espécie, concebido como suporte dos processos 

biológicos: os nascimentos, a proliferação e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da 

vida, a longevidade. Atuando para “fazer viver” e interferido nesse nível para maximizar a 

vida, para controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, toda uma série de 

intervenções reguladoras é acionada: uma “bio-política da população”. 

Nos mecanismos desfraldados pela biopolítica serão de basilar importância as 

previsões, as estimativas estatísticas, as medicalizações globais. Assim, a biopolítica lida com 

                                                                                                                                                                                          
derradeiras de Foucault pareciam orientar-se segundo duas diretrizes distintas, porém complementares: por um 
lado, o estudo das técnicas políticas pelas quais o Estado assume e integra a missão de cuidar da vida natural dos 
indivíduos; por outro, o estudo das “tecnologias do eu”, através das quais se dá o processo de subjetivação que 
leva o indivíduo a vincular-se à sua identidade, à sua consciência e, ao mesmo tempo, a um poder de controle 
exterior. É certo que estas duas linhas (que prosseguem duas disposições presentes no trabalho de Foucault) se 
cruzam em vários pontos e remetem para um centro comum, mas permanecem, em grande medida, como um 
ponto cego que o pensamento arqueogenealógico precisa ainda deslindar. Capturar a zona de intersecção onde as 
técnicas de individuação e os processos totalizantes se tocam foi um dos esforços derradeiros do seu pensamento. 
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a população, ao mesmo tempo, como um problema científico e político, como problema 

biológico e como problema de poder. Trata-se, pois, de levar em consideração os processos 

biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles não apenas uma disciplina 

individualizada, mas uma regulamentação totalizante. 

 A entrada dos fenômenos próprios à vida da espécie humana na ordem do saber e nos 

mecanismos e cálculos do poder, isto é, no campo das técnicas políticas, constitui uma espécie 

“bio-história” (FOUCAULT, 1993, p. 134) e define o limiar de nossa modernidade 

biopolítica. 

Em A Vontade de Saber, Foucault resume o processo pelo qual, na modernidade, a 

vida natural começa a ser incluída nos mecanismos e cálculos do poder do Estado e a política 

se transforma em biopolítica: “Durante milênios, o homem foi sempre o que era para 

Aristóteles, um anima vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é 

um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivo” (FOUCAULT, 1993, p. 

167). Também no curso que proferiu no Collège de France, em 1976 (Em Defesa da 

Sociedade), Foucault sublinha a passagem do “Estado territorial” para o “Estado de 

população”, caracterizado pelo aumento da importância da vida biológica e da saúde da nação 

como problema do poder soberano, que se transforma, progressivamente, em “governo dos 

homens” (Cf. FOUCAULT, 1999b)7. 

Nesses trabalhos, relacionando os mecanismos de poder-saber e os fenômenos ligados 

à vida, Foucault desloca, pelo recurso analítico da biopolitica, a idéia de normalização do 

limite dos corpos individuais e dos espaços enclausurados para o campo ampliado das 

populações e dos processos vitais. A gestão desses fenômenos é a marca deste biopoder em 

que se integram os mecanismos da normalização e os sistemas mais gerais da soberania. 

                                                            
7 Já no final dos anos 1950, Arendt analisava, em A Condição Humana, o processo que leva o homo laborans e, 
com ele, a vida biológica enquanto tal, a ocupar o centro da vida política da modernidade. Esse primado da vida 
natural sobre a ação política concorreu, segundo a análise, para a transformação e decadência do espaço público 
nas sociedades modernas (Cf. ARENDT, 1995). 
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Nesse sentido, a atuação do “dispositivo da sexualidade”, a aparelhagem jurídico-política e os 

processos de medicalização dos comportamentos, das condutas e dos desejos, apoiados na 

suposição da neutralidade de um discurso qualificado como científico, estão no cruzamento 

entre a normalização e a gestão da vida. O sexo é, então, a “dobradiça” em que se articulam a 

disciplina do corpo (da mulher, da criança, do onanista etc.) e a regulamentação da população 

(haja vista, por exemplo, as políticas de contracepção, controle de natalidade, a atual 

preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis etc.). 

Assim, para Foucault, “as disciplinas do corpo e as regulações da população 

constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização sobre a vida” 

(FOUCAULT, 1993, p.131)8 e a partir dos quais se estruturou o Estado. Para Foucault, as 

sociedades modernas são, precisamente, sociedades de normalização, isto é, sociedades em 

que se cruzam “a norma da disciplina e a norma de regulamentação” (Cf. COSTA, 1989). A 

norma se aplica tanto a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma população que se 

precisa regulamentar. Afirmar que o poder, no século XIX, se incumbiu da vida, tomando 

posse dela, é dizer que ele impetrou cobrir toda a superfície que se desdobra do corpo à 

população através do jogo duplo traçado entre as tecnologias de disciplina e as tecnologias de 

regulamentação.  

Num dos seus últimos escritos, Foucault (1999b) afirma que o Estado ocidental 

moderno integrou, num grau sem precedentes, técnicas de individuação subjetivas e processos 

de totalização objetivos, e fala de um “duplo laço político”, constituído pela individuação e 

pela simultânea totalização das estruturas do poder moderno. Há, assim, uma zona de 

intersecção onde as técnicas de individuação e os processos totalizantes se tocam, e essa zona 

se concentra, cada vez mais, na vida dos indivíduos enquanto tal. 

                                                            
8 Cf. FOUCAULT, M. Em Defesa ... 
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1.2.1 A dissolução das fronteiras entre Zôê e Bios: a vida nua no centro da política 

Segundo Agamben (1998), os gregos tinham dois termos (semântica e 

morfologicamente distintos) para exprimir aquilo que concebemos como “vida”. Zôê, que 

exprimia o simples fato de viver, comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) 

e bios, que indicava a forma ou a maneira de viver própria de cada indivíduo ou de um grupo. 

Na Ética a Nicomaco, Aristóteles distingue a vida contemplativa do filósofo (bios 

theôrêtikos) da vida de prazer (bios apolaustikos) e da vida política (bios politikos). Em 

nenhum dos casos, segundo Agamben, empregava-se o termo zôê, pois não estava em questão 

“uma vida meramente natural, mas uma vida qualificada, um modo particular de vida” (idem, 

p. 11). Ainda que, segundo Aristóteles, é correto que o homem é um ser vivente, que ele é 

animado também por zôê, isto é, se é inegável que o homem existe como vida nua, como vida 

natural enquanto tal, o mais importante e decisivo é que, “além disso”, ele é capaz de uma 

existência política. Esse tipo de existência, aliás, é aquilo que nos define desde então: o 

homem é um “animal político”. Nesses termos, a existência política do homem excluiria (ou 

pelo menos não seria definida por) sua vida nua. 

Logo, “falar de uma zôê politikê dos cidadãos de Atenas não teria sentido” (ibidem). E 

isso porque uma simples vida natural estava excluída no mundo clássico da polis, por 

permanecer estritamente confinada à mera vida reprodutiva. 

Desse modo, Bios designava uma vida especialmente qualificada: o humano é portador 

de uma vida política, uma vida filosófica, que lhe distingue dos demais seres da natureza. Ao 

passo que essa vida, desse modo qualificada, pertence à esfera da polis, a zôé, por seu turno, 

como “vida natural” que é, vida nua, encontra-se dela excluída. 

Para Agamben (op. cit.), o ingresso da zôê na esfera da polis, a politização da vida nua 

enquanto tal, constitui “o acontecimento fundador da modernidade” e “marca uma 
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transformação radical das categorias político-filosóficas do pensamento clássico” (p. 14)9. 

Decisivo é o fato de o espaço da vida nua vir progressivamente a coincidir com o espaço 

público, espaço político por natureza. Verificamos uma verdadeira zona de indiferenciação 

entre Zôê e Bios, entre vida nua e política. O que caracteriza a política moderna não é tanto a 

inclusão da zôê na polis - tese antiqüíssima -, mas o fato de “bios e zôê entrarem numa zona 

de irredutível indistinção” (p. 18). 

 O par de categorias fundamentais da política ocidental não é o par 
amigo-inimigo, mas antes vida nua-existência política, zôê-bios, exclusão-
inclusão. A vida nua como o que desde sempre deve ser politizada (p. 17). 

 

Esse movimento de “politização da vida nua” aponta para uma ultrapassagem da 

tradicional dicotomia Estado/sociedade, em função de uma economia da vida em geral, o que 

demonstra a convergência entre “procedimentos totalizantes” e “técnicas de individuação”, 

assegurando um “duplo vínculo político”. Ao passo que, através de técnicas políticas (técnicas 

totalizantes) o Estado ocidental moderno pôde assumir e integrar em seus domínios o cuidado 

da vida natural dos indivíduos, mediante as tecnologias do eu (técnicas de individuação) ele 

pôde instituir processos de subjetivação que funcionavam de modo a instar os indivíduos a se 

vincularem à sua própria identidade ou consciência, que reenvia, reciprocamente, a um poder 

de controle externo. 

Qual o nexo, não claramente perceptível, entre política e vida? Ora, quando é que essa 

existência política cede lugar a uma problemática propriamente biopolítica? Para Foucault, 

isso ocorre a partir do momento em que a vida política já não pode ser pensada numa relação 

de exterioridade absoluta com a vida nua, zôê. Era pra isso que Foucault apontava no final de 

A vontade de saber, ao afirmar que o homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida 

de ser vivo está em questão (Cf. FOUCAULT, 1993). 

                                                            
9 Para Agamben a novidade da biopolítica moderna é o fato de o dado biológico ser, como tal, imediatamente 

político. 



 45

Foucault demonstrou, assim, que o “limiar da modernidade biológica” de uma 

sociedade situa-se no ponto em que a espécie e o indivíduo enquanto simples corpo vivo se 

tornam uma questão inerente a estratégias políticas. Resulta daí, segundo Agamben, na esteira 

de Foucault, uma espécie de animalização do homem realizada através das mais sofisticadas 

técnicas políticas: “Dá-se então o aparecimento, na história, quer da multiplicação das 

possibilidades das ciências humanas e sociais, quer da possibilidade de proteger a vida e de 

autorizar que ela seja submetida ao holocausto” (AGAMBEN, 1998, p. 13). 

Não por acaso, Foucault demonstra preocupação com aquilo que define como “o 

excesso do biopoder”:  

 Esse excesso do biopoder aparece quando a possibilidade é técnica e 
politicamente dada ao homem, não só de organizar a vida, mas de fazer a 
vida proliferar, de fabricar algo vivo, de fabricar algo monstruoso, de 
fabricar – no limite – vírus incontroláveis e universalmente destruidores (p. 
301). 

 

Para Agamben, qualquer tentativa de repensar o espaço político do Ocidente deve 

começar pela clara consciência de que nada sabemos da distinção entre zôê e bios, entre vida 

privada e existência política, entre o homem como simples ser vivo e o homem como sujeito 

político. E, numa referência a Hannah Arendt, afirma que, depois dos campos de 

concentração, não há regresso possível à política clássica. “A possibilidade de distinguir entre 

o nosso corpo biológico e o nosso corpo político (... ) foi nos retirada para sempre”. 

Certamente as sociedades contemporâneas passaram por profundas transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, desde que Foucault cunhou os conceitos de 

biopoder e de biopolítica. Hoje, as sociedades são descritas como pós-industriais (RIFKIN, 

1999) ou como sociedades informacionais (CASTELLS, 2000)10 que acabam por operar 

mudanças de foco do biopoder11. 

                                                            
10 Por Sociedade Informacional, Castells (2000) compreende uma forma específica de organização social em que 

a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade 
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Nesse horizonte biopolítico que se abre, segundo Sloterdijk (2000), o futuro poderá ser 

de períodos de decisão política quanto à espécie humana. 

 

1.3 A Caixa de ferramentas: indicadores de análise 

É preciso, agora, indicar a direção metodológica que nos orienta nesse trabalho. 

Primeiro, quanto à massa de discursos em análise: trata-se de um campo discursivo amplo e 

heterogêneo, que vai desde os discursos da complexidade (Morin), passando pela autopoeise 

(Maturana e Varela), pela ecologia profunda (Capra), estabelecendo relações entre, por 

exemplo, Educação Ambiental e Espiritualidade, e promovendo pontos de articulação entre 

“novos paradigmas” científicos (da física quântica à astrofísica, porém com matriz discursiva 

radicada na Ecologia e na Biologia Sistêmica) e antigas visões de mundo, como o budismo, o  

hinduísmo e o cristianismo. 

Os discursos que, como se vê, têm proveniências diferenciadas, são aqui considerados 

como um conjunto de enunciados que se articulam de diversos modos, sendo submetidos a 

regras e contextos diferentes. 

O trabalho pretende levantar o solo de configuração e circulação dos discursos da 

plenitude, as condições históricas que fizeram funcionar o dispositivo, o que supõe operar 

                                                                                                                                                                                          
e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico. Portanto, estamos vivendo 
em um mundo que está sendo moldado e construído em torno das tecnologias da informação. Castells 
identifica uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação, que está remodelando a base 
material da sociedade em ritmo acelerado e organizando todo um novo paradigma tecnológico. Entre as 
tecnologias da informação, inclui o conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação 
(software e hardware), telecomunicações, mas também a engenharia genética e seu crescente conjunto de 
desenvolvimentos e aplicações. Essa convergência que adapta a engenharia às tecnologias de informação se 
deve ao fato de a engenharia genética concentrar-se na decodificação, manipulação e conseqüente 
reprogramação dos códigos de informação da matéria viva. E também ao fato de, nos anos 90, a biologia, a 
eletrônica e a informática parecerem estar interagindo, de modo crescente, em suas aplicações e materiais. 

11 Através do modelo onipresente da Empresa, as companhias privadas hoje cumprem um papel fundamental na 
construção biopolítica de corpos e almas, suplantando a antiga primazia dos Estados e suas “instituições de 
seqüestro” (SIBILIA, 2002). Na nova configuração global, as corporações transnacionais constroem o tecido 
fundamental do mundo biopolítico. As biopolíticas e os demais dispositivos de poder abandonam o domínio 
estatal e as instituições públicas, deslocando-se para “os laboratórios tecnocientíficos nutridos por capitais 
privados e alimentados pela ‘alma’ e pelo ‘gás’ do modelo empresarial que tudo permeia” (SIBILIA, 2002, p. 
175). 



 47

com uma massa dispersa de enunciados agenciados aos mecanismos histórico-sociais, 

político-institucionais e teórico-educacionais que os engendraram.  

A orientação metodológica indicada supõe, pois, analisar a proveniência dos discursos 

(não sua “origem”), os seus possíveis cruzamentos e os efeitos de superfície que esses 

cruzamentos produzem, isto é, os “efeitos de verdade”.  

O papel da arqueogenealogia não é descobrir o que está escondido, mas sim “tornar 

visível o que precisamente é visível – ou seja, fazer aparecer o que está tão próximo de nós, 

tão imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que, em função disso, não o 

percebemos” (FOUCAULT, 2004: 44). 

Na análise, o que interessa é saber como, historicamente, se produzem “efeitos de 

verdade” no interior dos discursos que não são tomados, em si mesmos, como verdadeiros ou 

falsos. Não procuramos o conjunto das proposições verdadeiras que se há de descobrir, mas o 

que permite dizer, reconhecer e aceitar proposições como verdadeiras, às quais efeitos 

específicos de poder se prendem. Nesse caso, mais especificamente, tomamos, para a análise, 

os discursos cujos interstícios articulados produzem efeitos novos ao falar das relações 

homem-natureza, do sujeito e da educação. 

Sabemos que a gênese de alguns dos tantos discursos colocados em relação aqui 

remonta a tempos imemoriais, haja vista, por exemplo, as muitas referências a culturas 

milenares que plasmam os discursos da plenitude. O que nos interessa, no entanto, é entender 

a sua atuação no sentido de fundar uma nova formação discursiva que investe em novas 

relações entre o homem e a natureza e na subjetivação do sujeito ecológico. Nesse sentido, 

consideramos, como configuração do solo de recepção e circulação dos discursos da 

plenitude, a emergência de novas sensibilidades em relação à natureza, fenômeno que se 

espraia no Ocidente a partir do século XVIII; e tomamos os final dos anos sessenta e início 

dos anos setenta do século XX como ponto de inflexão definitivo para a formação discursiva 
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em análise, quando assistimos à explosão de conferências, declarações e o surgimento de 

instituições e associações, que pactuam uma regulação das sensibilidades (que se reforçam 

por tal regulação) e dão conta de um verdadeiro “acontecimento ecológico”.  

Foucault alertou para o modo como as práticas sociais podem chegar a engendrar 

“domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas 

técnicas, mas também fazem surgir formas totalmente novas de sujeitos” (FOUCAULT, 1999, 

p. 197). Assim, ele demonstrou como pôde se formar, no século XIX, “um certo saber do 

homem, da individualidade, do indivíduo normal ou anormal, dentro ou fora da regra, saber 

este que, na verdade, nasceu das práticas sociais do controle e da vigilância que ajudou a 

cunhar os limites de uma normalização através da qual o indivíduo passou, ele próprio, a se 

definir” (idem, ibid.). Assim, a análise das práticas sociais permite localizar a emergência de 

novas formas de subjetividade, ao passo em que também se identificam certos domínios de 

saber a partir de condições políticas que são “o solo em que se formam o sujeito, os domínios 

de saber e as relações com a verdade” (FOUCAULT, 1995a, p. 27). 

Existe, segundo Foucault (Op. Cit.), uma tradição recente, mas já aceita, que tende a 

tratar os discursos como um conjunto de fatos lingüísticos ligados entre si por regras sintáticas 

de construção, mormente denominada análise de discurso, a qual Foucault atribui 

importância, dada a originalidade com a qual demonstrou que a linguagem (poesia, literatura, 

discurso em geral) obedecia a certas regularidades internas – as leis e regularidades da 

linguagem.  “O caráter lingüístico dos fatos de linguagem foi uma descoberta que teve 

importância em determinada época” (p. 9). 

Porém, para Foucault (op. Cit),  

Teria chegado então o momento de considerar esses fatos de discurso, 
não mais simplesmente sob seu aspecto lingüístico, mas de certa forma (...) 
como jogos (games), jogos estratégicos, de ação e de reação, de pergunta e 
de resposta, de dominação e de esquiva, como também de luta. O discurso é 
esse conjunto regular de fatos lingüísticos em um nível, e polêmicos e 
estratégicos em outro (idem, ibid). 
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É essa análise do discurso como jogo estratégico e polêmico que Foucault empreende, 

e é nela que nos inspiramos.   

1.3.1 Seleção, Organização e Análise do Material 

Quanto à seleção do material de análise, tecemos, aqui, algumas considerações. 

Embora os discursos delimitados por esta pesquisa cubram um amplo espectro de visões e 

posições sobre a temática (sendo este um dos critérios para a sua inclusão), certamente não 

esgotam a discussão. O critério básico para a seleção foi o reconhecimento, nos discursos, de 

que se constituíam em agenciamento do dispositivo, isto é, aparelho de sua produção e/ou 

difusão.  

Do ponto de vista da arqueogenealogia, o critério básico consiste no reconhecimento 

da repetição, a persistência e a regularidade dos enunciados. Justificamos, portanto, a escolha 

do material selecionado nesta Tese por entender que ele se constitui como lugares 

institucionais e teóricos privilegiados de produção, circulação e multiplicação dos discursos 

através da repetição e persistência de enunciados agenciados ao dispositivo da plenitude em 

educação. A escolha das fontes, no entanto, está circunscrita aos limites de interesse deste 

trabalho, como não podia deixar de ser, bem como às suas limitações. 

Desde a perspectiva arqueogenealógica, operar sobre os documentos significa analisar 

o material buscando identificar, nas formações e práticas discursivas, enunciados sobre as 

relações que sugiram a atuação e o funcionamento do dispositivo da plenitude. 

Como dissemos anteriormente, um pressuposto fundamental do trabalho, sob a ótica 

que aqui imprimimos, reside em que o objeto não preexiste às práticas discursivas. Bem ao 

contrário, são as práticas discursivas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 

Empiricamente falando, as noções que informam os objetos são sempre produções históricas, 

constituídas pelo conjunto do que é dito no grupo de enunciados que o nomeiam, recortam, 
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classificam, descrevem, explicam, julgam, significam. Cabe, então, articular um conjunto de 

enunciados dispersos e heterogêneos às práticas institucionais que o sustentam e às formações 

discursivas das quais depende. É importante relacionar os enunciados a outros, do mesmo tipo 

ou campo, ou de campos diversos e, claro, associá-los a determinadas práticas, a modos 

“concretos” (institucionais, por assim dizer) de produção, circulação e funcionamento. 

Em consonância com esse pressuposto, deslocamos a análise do princípio do autor, 

como origem e fundamento do discurso, para o campo dos “acontecimentos discursivos”. 

Assim, a insistência, repetição e regularidade de certos enunciados, uma vez relacionados aos 

espaços institucionais que lhes produzem e fazem veicular e estender são tomados na forma 

de uma problemática sobre as relações entre homem e natureza, que dá corpo à formação 

discursiva da plenitude. Neste ponto, cabe registrar que, na perspectiva da noção de teoria 

como “caixa de ferramenta” coadunada por Foucault, fizemos uso de autores diversos, 

preocupados com uma coerência que queremos manter: inscrever um certo modo de 

problematizar no interior de um diagnóstico do presente, que pergunta, antes de tudo, sobre 

qual a nossa atualidade. Como chegamos a ser o que somos? Por meio de quais dispositivos? 

Como se estabelecem certos contornos que nos definem e limitam? E, ainda, como podemos 

alargar esses limites, subvertê-los, transgredi-los?  

É preciso, enfim, que nos preocuparmos com o duplo registro do enunciado: o dos 

sujeitos das enunciações (as posições de sujeito) e o dos campos de poder-saber (que geram 

processos de normalização) a que faz referência; por isso a análise remete, sempre que 

possível, às instituições que delimitam o quadro de referência ao qual dependem os discursos 

analisados.  

1.3.1.1 A repetição e a persistência 

Para a análise aqui empreendida, um enunciado precisa ser multiplicado, através de 

um trabalho que consiste, fundamentalmente, em colocar a coisa dita numa situação 
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“relacional”: relacionar um enunciado a um conjunto de noções, temas e problemas que lhe 

são extensivos e que lhe atravessam, buscando configurar um repertório e um conjunto de 

imagens que se ligam ao enunciado; relacionar os enunciados a outros do mesmo tipo ou 

campo, ou de campos diversos e, claro, associá-los a determinadas práticas, a modos 

“concretos” (institucionais, por assim dizer) de produção, circulação e funcionamento. 

Realizar, portanto, o cruzamento desses enunciados, através de um trabalho que consiste, 

fundamentalmente, em colocar a coisa dita numa situação “relacional”, colocando-a, portanto, 

em relação a um conjunto de noções, temas e problemas que lhe são extensivos e que lhe 

atravessam, buscando configurar um repertório e um conjunto de imagens que se ligam ao 

enunciado (Cf. FOUCAULT, 1996). Os enunciados, dispersos e heterogêneos, são então 

submetidos a um trabalho de ordenação que, identificando elementos e definindo conjuntos, 

estabelece séries de relações.  

Para traçarmos grupos de relações entre enunciados, decidimos tornar operante a 

persistência, tomada aqui como repetição e recorrência de conceitos, noções, temas, 

problemas e imagens que conformam o campo de enunciação dos discursos da plenitude, 

estabelecendo como que seu repertório. Algumas delas são: Sistema, Organismo, 

Organização-auto-organização; Espécie Humana; Equilíbrio; Conexão; Cosmo; Vida; 

Evolução; Mudança; Paradigma; Caos; Desordem; Incerteza; Lógicas não-convencionais; 

Novos Paradigmas; Ecologia; Meio Ambiente; Sustentabilidade; Sensibilidade; Crise 

Ecológica; Consciência Planetária; Terra; Mãe-Terra. 

A análise do material, assim empreendida, gerou a ordenação da massa de discursos 

em três séries discursivas, que assim foram denominadas: 

Série Eco-sistêmica: de matriz cunhada na Biologia Sistêmica e Ecologia, ambas 

fundamentadas na noção-chave de “sistema”, corroborada por uma série de “princípios 

científicos” e seus virtuais entrecruzamentos: Princípio Holográfico (David Bohm), Princípio 
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da Complementaridade (Bohr), Princípio da Incerteza (Heisenberg), Princípio da 

Transdisciplinaridade (Nicolescu), Princípio da Autopoiése (Maturana e Varela), O 

Pensamento da Complexidade (Morin) e Ecologia e Ecologia profunda (Capra). 

 

Série Ambientalista-Institucional: concentramo-nos nos discursos expressos por organismos 

nacionais e internacionais e em documentos, tais como declarações, cartas e programas que 

demonstram a institucionalização da sensibilidade ecológica e dos temas ecologistas: São 

exemplos dessa série: A Carta da Terra, a Agenda 21, Relatório Brutland etc.  

Série Teórico-Educativa: conferida pela preocupação com uma educação holística, com a 

integralidade humana e com as relações entre educação, natureza e espiritualidade (e as 

abordagens da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade que lhe são consubstanciais), 

emblematicamente encarnada pelas chamadas Ecopedagogia, ou Educação Bieocêntrica, e 

pela Alfabetização Ecológica (Gadotti, Gutierrez, Boff, Brandão, Morin e Capra). 

1.3.1.2 A Regularidade 

Também tornamos produtiva a regularidade desses discursos, para caracterizar o 

formato mais ou menos comum a que obedecem, as alusões que fazem, o vocabulário que 

compõe um mesmo grupo de enunciados, registrando os diferentes lugares de enunciação. 

Do ponto de vista da sua estruturação, os discursos em análise apresentam alguns 

registros fundamentais, constituindo sua regularidade, dos quais seu caráter escatológico-

normalizador  e sua auto-referencialidade são os mais visíveis. 

Com a expressão caráter escatológico-normativo do discurso assinalamos a dinâmica 

segundo a qual os discursos da plenitude muitas vezes apresentam idéias ou dados que 

descrevem uma situação drástica (com relação à “saúde do planeta”, à “destruição do meio 

ambiente” ou ao nosso próprio “equilíbrio sócio-emocional”), mobilizando uma série de 
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imagens e metáforas escatológicas. Tais dados ou conceitos – e as metáforas que a eles se 

colam – logo são seguidos das possibilidades de solução: as idéias, posturas e práticas que os 

discursos apresentam quase como normas. 

A auto-referencialidade dos discursos se encontra no fato de os enunciados serem 

imunes à crítica devido à atuação de significados transcendentais, contra os quais ninguém 

pode se voltar. Ao falar “em nome de” (da “humanidade”, da “dignidade humana”, do 

“respeito pela vida”, da “vida do planeta”, da “paz na Terra”, da “harmonia” etc.), os 

discursos tornam-se impassíveis à crítica, bastando recorrer ao seu próprio referencial para se 

legitimarem. 

 

1.3.1.3 Rupturas e Continuidades 

Neste momento, cabe ainda registrar que, segundo Foucault (1995a), o aparecimento 

de uma formação discursiva se relaciona, certamente, com uma vasta renovação de objetos, 

formas de enunciação, conceitos e estratégias. Contudo, dizer que uma formação discursiva 

substitui outra não é dizer que todo um mundo de objetos, enunciações, conceitos e escolhas 

teóricas absolutamente novas, surge já armado e organizado em um texto que o situaria de 

uma vez por todas; mas, sim, que aconteceu uma transformação geral de relações, que, 

entretanto, não altera forçosamente todos os elementos; que os enunciados obedecem a novas 

regras de formação, e não que todos os objetos ou conceitos, todas as enunciações ou todas as 

escolhas teóricas desapareceram. Ao contrário, a partir dessas novas regras, podem ser 

descritos e analisados fenômenos de continuidade, de retorno e de repetição. Assim, o 

problema para a arqueogenealogia não é negar tais fenômenos, nem sequer diminuir sua 

importância; mas, ao contrário, medi-los e tentar explicá-los: como pode haver permanências 

ou repetições? Para ela, “o mesmo, o repetitivo constituem um problema tanto quanto as 

rupturas” (FOUCAULT, 1995a, p. 198).  
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O papel da arqueogenealogia é, então, “multiplicar as diferenças, baralhar as linhas de 

comunicação e se esforçar para tornar as passagens mais difíceis”(Op. Cit., p. 194). Deste 

modo, cabe, em nossa análise, tentar assinalar os pontos de ruptura e/ou laços de continuidade 

que os discursos da plenitude articulam com outras discursividades que lhes dão lugar. 
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CARTOGRAFIAS CRÍTICAS 

2.1 Humanismo: o esforço de distinguir o humano da natureza 

 O pensamento pedagógico deriva do sistema filosófico tributário de certos 

modelos ontológicos, epistemológicos e éticos cunhados no século XVII. Esse século 

forjou uma concepção de natureza humana que será decisiva para todo pensamento 

pedagógico moderno. Aí, o indivíduo é visto como particularidade do universal, 

destinado ao aperfeiçoamento moral de si e da espécie. Esta idéia de formação humana, 

nos moldes do humanismo ocidental, tem seu nascedouro no interior da filosofia, 

remontando à antigüidade grega. 

 É no desenvolvimento espiritual do mundo grego, quando os gregos despertam 

sua consciência teórico-filosófica, que a educação adquire o sentido de formação - 

paidéia – para a qual deveriam se dirigir todos os esforços humanos, sendo ela mesma 

justificação última da individualidade e da comunidade humanas. É quando o mundo 

antigo vê nascer “a sofística como acontecimento educativo, a figura de Sócrates como 
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educador e Platão como o primeiro a definir a essência da filosofia como formação de 

um novo tipo de homem” (HERMANN, 2000, p. 140). 

Educação consubstancia-se em formação, como elucida Jaeger (2001), por meio 

da criação de um tipo ideal de Homem, intimamente coerente e claramente definido. O 

seu princípio fundamental articula-se por meio da arete, uma noção tão ampla e de 

significação tão peculiar que mesmo as palavras que na nossa língua dela se aproximam 

- virtude e excelência humanas - não dão a exata medida de seu significado para o 

helenismo. 

A formação, assim concebida e ensejada, manifesta-se então na forma integral 

do Homem, na sua conduta e comportamento exterior e na sua atitude interior, o que 

“não é possível [conseguir] sem oferecer ao espírito uma imagem do homem tal como 

ele deve ser” (JAEGER, op. cit., p. 17). O que é fundamental nela, nesta imagem ideal, 

é que ela é dotada de beleza, uma beleza de tipo especial: “a beleza, no sentido 

normativo da imagem desejada, do ideal” (idem, ibid.). Ela nos apresenta a empresa 

humana no aperfeiçoamento da arete como produto de uma auto-estima elevada à sua 

maior nobreza. Mas entenda-se bem que aí “o eu não é o sujeito físico, mas o mais alto 

ideal de Homem que o nosso espírito consegue forjar” (p. 25). 

Desde que Aristóteles indicou, no século V a. C., que os seres humanos se 

desenvolvem de um estado menos perfeito (o embrião) a um estado mais perfeito (o 

adulto), a questão do desenvolvimento do humano tem sido inevitavelmente posta. 

Segundo Villaça e Góes (2001), a versão de imperfeito, como inacabado, 

apresenta-se como a própria destinação do homem, que tenta positivizar a falta 

primordial12. Perfeição e imperfeição estão em entrelaçamento, que se dá, entre os 

                                                            
12 Para os gregos, a natureza contém suas próprias normas, enquanto fins em direção aos quais os seres 
humanos se desenvolvem, e que efetivamente devem atingir. A natureza é telos, dirá Aristóteles. O 
desenvolvimento é definido pelo fato de atingir esse fim, enquanto norma natural do ser considerado 
(semente-árvore). Um organismo se desenvolve à medida que progride em direção à sua maturidade 
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gregos (de quem herdamos muitas das categorias com as quais temos nos pensado), por 

meio da busca de um auto-aperfeiçoamento que se deve alcançar. 

Da compreensão assim estabelecida, de que o homem é, inevitavelmente, 

marcado, pela incompletude de sua natureza, que prescinde de um trabalho para lhe 

completar, levantam-se as bases dos muitos humanismos que, desde os gregos, 

desenvolvemos13. 

O Humanismo grego começa por essa exaltação do homem e seu 

empreendimento educativo foi oriundo da necessidade de criar uma sociedade justa, 

onde os indivíduos viveriam de acordo com a ordem de um cosmos racional.  

 Impregnar a humanidade no homem, como síntese da natureza racional típica do 

gênero humano: nisso residia a finalidade sempre presente, o sentido mesmo, em que a 

vida grega antiga se assentava: a formação de um elevado tipo de Homem. Essa idéia, 

tão particularmente grega, representava para aquele povo o sentido de toda empresa 

                                                                                                                                                                              
biológica, idéia central para os gregos. Por isso, se pode afirmar, sobre a noção de desenvolvimento 
corrente entre os gregos: não pode haver desenvolvimento sem um ponto de referência, um estado 
definido que deve ser atingido; e a natureza fornece, para todo ser, um estado ‘final’ desse tipo. 

 
13 Humanismo é uma palavra tão bem sucedida, quanto ampla e diversa. Nogare apresenta três sentidos 
fundamentais da palavra que estão relacionados entre si. Há o humanismo histórico-literário, que deita 
raízes nos séculos XVII e XIV, mas que irradia luz ainda nos séculos XVII e XVIII, caractrerizado pelo 
estudo dos grandes autores da cultura clássica Greco-romana, dos quais imitam a forma literária e 
assimilam os valores. Há o humanismo de caráter especulativo-filosófico, cujo sentido genérico se 
encontra nos vários conjuntos de doutrinas e princípios que se referem à origem , à natureza e ao destino 
do homem. “Em sentido estrito, o humanismo filosófico é qualquer doutrina que, em seu conjunto, 
dignifica o homem” (p. 15). É aqui, salienta Nogare, que os humanismos divergem e proliferam numa 
multiplicidade de gradações.  Há, assim, o humanismo antigo, grego e romano, que exaltava, sobretudo, 
os valores da beleza, força, harmonia, virtude, heroísmo do gênero humano. Há o humanismo cristão, que 
ressalta, sobretudo, o valor do homem como pessoa, isto é, como princípio autônomo e individual dotado 
de consciência e responsabilidade, orientado por Deus e aberto à plenitude. Na prerrogativa da pessoa, a 
idéia intrínseca de sê-la fim e valor absoluto, residindo aí mesmo a dignidade do homem, no fato de ser 
uma pessoa. Há ainda o humanismo moderno de Descartes, Kant, Hegel e outros, que faz da subjetividade 
o ponto de partida, o centro da perspectiva a partir da qual se constrói toda a realidade. E há, por fim, os 
humanismos contemporâneos, com suas variadas concepções e reivindicações (Cf. NOGARE, 1994).  
Tendo em vista a sua diversidade, parece-nos ajustado aceitar a definição de Sartre segundo a qual é 
humanista, filosoficamente, toda doutrina que atribui ao homem algo de característico, de específico em 
relação aos outros seres do universo. Como Nogare (1994), achamos essa equação do problema válida e 
opercacional, pois nos oferece um critério discriminativo entre doutrinas humanistas e anti-humanistas.  
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humana. Foi “sob a forma de paidéia, de ‘cultura’14, que os gregos consideraram a 

totalidade da sua obra criadora em relação aos outros povos da antiguidade de foram 

herdeiros” (op. cit., p. 06). Desde esse primeiro humanismo, o homem, animal 

rationale, encontra na cultura o lugar de sua existência e na razão a sua condição e 

qualidade definidora. 

 Segundo REALE & ANTISERI (2007), Humanismo é um termo usado para 

indicar o aspecto fundamental do Renascimento, segundo o qual Renascimento é o 

reconhecimento do valor do homem em sua totalidade, e a tentativa de compreendê-lo 

em seu mundo, que é o da história e o da cultura. Assim compreendido, o humanismo 

começa na Itália com a obra de Francesco Petrarca, no século XIV, a partir do que se 

difundiu por toda a Europa, como ponto de inflexão para a cultura moderna, passando a 

significar qualquer movimento filosófico que tenha como fundamento a antiga sentença 

“o homem como medida das coisas”. Neste sentido, os antigos usavam a expressão 

humanitas, que significava formação do homem como tal, mais ou menos 

correspondendo ao grego paidéia, da qual deriva o nome e o próprio conceito de 

humanismo. 

O humanismo renascentista faz uma redescoberta do valor do humano que 

acarreta concepções éticas, políticas, sociais e educativas inovadoras (Cf. HERMAN, 

2001), pois constitui um novo universo simbólico que afirma o indivíduo, anunciando a 

modernidade, sua crença no sujeito e a domesticação do natural pelo humano. 

 A marca distintiva desse humanismo é um novo sentido do homem e de seus 

problemas, que culmina nas celebrações teóricas da “dignidade do homem” e na sua 

exaltação como ser extraordinário. O humanismo é, por natureza, antropocêntrico, 

porque nele o homem se eleva ao natural e assume o centro da ordem das coisas. A 
                                                            
14 Como o próprio Jaeger (op. cit.) salienta que o uso corrente de ‘cultura’ tem habitualmente a destituído 
de seu sentido de ideal próprio da humanidade herdeira da Grécia, convertendo num simples conceito 
antropológico descritivo, não mais significando um alto conceito de valor. 
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essência do humano se fundamenta nessa elevação, que é também uma oposição: o 

mundo humano (a cultura)  se opõe ao mundo do animal (a natureza), na medida em que 

é no esforço contra o que há de natural no humano que o propriamente humano se 

ergue. 

O qualificativo racional já indica a oposição fundamental: “animal 

(sensibilidade) e rationale (não-sensível)” (HEIDEGGER, 2002, p.62). Definido como 

ser racional, o homem é também definido por não ser sensível, permanecendo 

circunscrito ao “metafísico”. 

 O humanismo, assim entendido desde as suas primeiras formulações, tem como 

bases, segundo Reale & Antiseri (2007), o reconhecimento da integridade do homem 

como ser formado de alma e corpo, e destinado a viver no mundo e a dominá-lo; o 

reconhecimento da historicidade do homem, isto é, dos vínculos que o homem tem com 

o seu passado, vínculos que, de um lado, servem para uni-lo com esse passado, mas de 

outro, servem para distingui-lo e contrapô-lo àquele; e, eis a marca mais fundamental do 

humanismo, o reconhecimento do valor humano acima de todas as coisas. 

 Segundo Gadamer (2001), também o humanismo alemão do século XIX - ou 

neo-humanismo – se empenha por uma formação que leve à humanidade, 

estabelecendo, a partir disso, o conceito alemão de formação, bildung. 

A expressão formação integral, especificamente, o conceito de cultura, designa, 

antes de tudo, a maneira humana de viver, de aperfeiçoar suas aptidões e faculdades (Cf. 

GADAMER, 2001).  

 Hegel elaborou, de maneira mais nítida, o escopo definidor do sentido de 

formação. O significado alemão dessa palavra seguiu a ele imediatamente. Foi ele quem 

familiarizou, diz-nos Hermann (op. cit), a idéia de educação como formação no âmbito 
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da filosofia e viu, como mostra Gadamer (op. cit.), que a filosofia “tem na formação a 

condição de sua existência”15 (op. cit., p. 59). 

De acordo com o entendimento do idealismo hegeliano (cf. GADAMER, 2001; 

HERMANN, 2000), o homem é assinalado pelo rompimento com o imediato e o 

natural, o que lhe é impelido por seu lado espiritual e racional. Segundo esse lado, diz 

Hegel na Propedêutica, “o homem não é, por natureza, o que deve ser”, razão pela qual 

necessita ser educado, desenvolvido, formado. Perspectiva com a qual Kant corrobora, 

quando escreve: “o homem é a única criatura que precisa ser educada (...) Por ser dotado 

de instinto, ao nascer, um animal, já é tudo o que pode ser; uma razão alheia já cuidou 

de tudo para ele. O homem, porém, deve servir-se de sua própria razão” (apud 

CHARLOT, 2000, p. 51). Fitche, que também se destacou como pensador preocupado 

com a definição do conceito formação diz que “Todo animal é o que é; somente o 

homem deve tornar-se o que deve ser” (apud CHARLOT, idem, ibid.). 

E nisso reativam uma idéia já cunhada desde os tempos de Mirândola, porém 

destituindo-a de sua mística original: “Ó, suprema liberdade de Deus Pai! Ó, suprema e 

admirável felicidade do homem! Homem ao qual foi concedido obter aquilo que deseja 

e ser aquilo que quer” (MIRÂNDOLA, s/d, apud REALE e ANTISERI, 2007, p. 13). 

O que Hegel denomina de natureza formal da formação repousa no sentido de 

universalidade. Do conceito de uma elevação à universalidade, Hegel consegue entender 

numa unidade o que sua época compreendia por formação cultural. É da essência 

universal da formação tornar-se um ser espiritual, no sentido universal: 

Quem se entrega à particularidade é inculto (ungebildet), p. 
ex., quem cede a uma ira cega, sem medida nem postura. Hegel 

                                                            
15 E Gadamer (2001) acrescenta, asseverando a centralidade da noção de formação humana para o 
Ocidente: com a filosofia, também as ciências do espírito têm na formação seu núcleo basilar e essencial: 
“Porque o ser do espírito está vinculado essencialmente com a idéia de formação” (59). Para Gadamer, o 
que faz das ciências do espírito uma ciência é mais compreensível com base na tradição do conceito de 
formação, do que na idéia de método da ciência moderna. 
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demonstra que, no fundo, numa tal pessoa está faltando poder de 
abstração: não consegue deixar de levar em consideração e ter em 
vista um sentido universal, pelo qual paute sua particularidade com 
medida e postura (GADAMER, 2001, p. 51). 

 

A articulação da idéia de formação, enquanto Bildung, está estruturada em torno 

de duas idéias reguladoras: um determinado ideal da personalidade humana, como 

harmônica e unitária, e a possibilidade de um mundo habitável, dotado de sentido, a 

partir do que se pensa a formação do indivíduo como um desenvolvimento integral de 

suas inclinações e tendências. Tal desenvolvimento seria como que orientado por uma 

“força organizadora” que conduz à constituição de uma personalidade livre e integrada 

numa humanidade realizada, que tem, no mundo, o solo onde pode se enraizar e crescer. 

A isso, se filiam o tema da bildung goethiana e do Bildgunsroman em geral, bem como 

a poiesis de Hölderlin, autênticos representantes do humanismo alemão. A “formação 

humana consiste na continuidade de uma tradição e de uma linguagem e na integração 

numa comunidade cultural orgânica” (LARROSA, 2000, p. 10). 

 A idéia de formação - no modo como é dada na composição conceitual no neo-

humanismo alemão do primeiro terço do século XIX, e tal como se concatena 

narrativamente no Bildungsroman - é pensada num cenário educativo em que as 

humanidades, as letras, constituíam o núcleo do ensino, e num contexto espiritual em 

que o artista em geral, como outrora o poeta16, reivindicava novamente seu papel na 

formação do homem.  

                                                            
16 O poeta-educador, outrora banido por Platão, é novamente convocado a servir como modelo para a 
formação de um tipo de homem ideal. 
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 A formação humana não é outra coisa senão o ressaltado de um tipo 

determinado de relação de si para consigo: uma relação constituinte, configuradora do 

humano, a partir da qual alguém é levado à sua própria forma17. 

Também o humanismo de tipo romântico se orienta para a introspecção e 

promove “o reconhecimento de forças das quais fazemos parte, mas que podemos 

sempre esquecer, e com as quais é preciso aprender, em vez de tentar controlá-las” 

(WILLIAMS, 1989, p. 137), expresso de forma eloqüente por Rousseau18. 

Aí se trata mais de se constituir de uma determinada maneira, de uma 

experiência em que alguém, a princípio era de uma maneira, ou não era nada, pura 

indeterminação e, ao final, converteu-se em outra coisa. Trata-se de uma experiência 

interior com a matéria de estudo, de uma experiência com a matéria de estudo, na qual o 

aprender forma ou transforma o sujeito. A idéia humanista de formação, articulada 

conceitualmente como compreensão romântica da experiência estética, se pauta como 

ascenso através do qual se mantém relação íntima com as formas mais nobres, fecundas 

e belas da tradição cultural, por meio do qual alguém é levado a si mesmo. 

A humanização – que supõe diferenciar-se dos bárbaros, da bestialização - é 

caracterizada como elevação à universalidade do homem, sendo, pois, tarefa humana 

mais elevada aquela que faz do humano, por assim dizer, plenamente humano. Como 

                                                            
17 Sobre esse aspecto, vale salientar, como fazem Reale e Antiseri (2007), que o humanista distingue-se 
precisamente por um novo modo de ler os clássicos, assim é que houve um humanismo especialmente 
literário, porque surgiram um novo espírito, uma nova sensibilidade e um novo gosto, com os quais as 
letras foram revisitadas: “E o antigo alimentou o novo espírito, porque este, por seu turno, iluminou o 
antigo com uma nova luz” (p. 23) O entusiasmo com que os humanistas proclamavam a língua grega e o 
caminho eruditio, ressalta Gadamer (2001), significava mais do que uma paixão antiquada: “A 
ressurreição das línguas clássicas trouxe de volta, ao mesmo tempo, uma nova avaliação da retórica. 
Possuía seu ‘front’ contra a ‘escola’, ou seja, contra a ciência escolástica, e estava a serviço de um ideal 
de sabedoria humana, que não tinha sido alcançado na ‘escola’’’ (p. 59). 

 
18 Mais à frente, desenvolveremos um tópico em que tratamos especificamente de Rousseau, cuja 
importância aqui é duplamente considerada: foi Rousseau quem desenvolveu uma idéia humanista-
romântica de educação que articula uma nova sensibilidade sobre a natureza a um processo, por assim 
dizer, natural de formação, fornecendo o modelo para o pensamento pedagógico que toca, entre outras, as 
pedagogias científicas do século XX. 
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assiná-la Sloterdijk (2000), dos romanos à era dos modernos Estados nacionais 

burgueses, “o humanismo, como palavra e como assunto, sempre tem um ‘contra quê’ 

uma vez que constitui o empenho para retirar o ser humano da barbárie” 

(SLOTERDIJK, 2000, p.16). 

 As interpretações humanistas do homem, vale dizer, os modos pelos quais ele se 

“essencializa” e se define, seja como animal rational e suas derivações, tais como 

“animal social”; seja por meio do princípio cartesiano (cogito ergo sum) e de seus 

desdobramentos, como “eu”, “ego”, “consciência”, “sujeito”, “pessoa”; seja ainda a sua 

essencialização como “homem integral”, entendido como um ser composto de espírito, 

alma e corpo; todas essas definições colocam a humanidade do homem numa posição 

suficientemente elevada. 

Como afirma Larrosa (2000), toda tradição pedagógica humanística, calcada nas 

noções de Paidéia e Bildung, implica que a educação, no que se tem de mais nobre, seja 

pensada como processo formativo e humanizante, no sentido de ampliar e depurar os 

recursos do espírito humano, radicando nesse processo parte fundamental daquilo que 

nos distingue como humanos. 

Em toda a tradição humanística, o aperfeiçoamento moral do indivíduo e da 

sociedade parece uma evidência por si mesma, “o que faz com que pulse na idéia 

humanística de educação um otimismo moral e racional não redimido” (LARROSA, 

2000, p. 10). A experiência formativa significa, tradicionalmente, fazer alcançarem 

indivíduos singulares o conhecimento das maneiras legítimas de representação do 

mundo verdadeiro. Caudatárias dessa tradição, nossas atividades de ensino e 

aprendizagem carregam uma implícita fé no progresso e no melhoramento humanos, 

alimentada por uma certa sensação de segurança da certeza do desenvolvimento do 

educando, segundo sua natureza mesma.  
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2.2 Crise do Sujeito Moderno: Conseqüências Educativas 

Sob vários aspectos considera-se que Descartes e Kant "escreveram o primeiro e 

o último capítulo da história da filosofia do Iluminismo" (GRENZ,1997:127). Pode-se 

dizer, inclusive, que esses dois filósofos firmaram os parâmetros tão fundamentais ao 

empreendimento iluminista de desenvolvimento e progresso pelo uso da razão: a 

máxima cartesiana, "penso, logo existo" introduziu o personagem principal no cenário 

moderno - o eu como substância pensante. Aliado ao postulado kantiano da mente ativa 

e a afirmação das categorias transcendentais como fundadoras do conhecimento, o 

cogito cartesiano promoveu o eu autônomo ao centro do programa intelectual  

O tema de Kant "ousa servir do teu próprio entendimento!" (Sapere Aude!) é o 

lema par excelence da modernidade. Definindo-se mesmo como uma filosofia do 

sujeito, uma filosofia do eu - um eu mental cujo corpo físico está anulado em função de 

ideais racionalizantes - a filosofia moderna engendrou um ideal de sujeito cujos 

preceitos - um indivíduo auto-centrado, unitário, coerente, livre e autônomo, - fazem 

imperar a "transcendência do ego" como exortação mesma do humanismo.  

No limiar da modernidade, a percepção da consciência por si própria torna-se 

fundamento de toda a certeza: o sujeito é a origem de todo conhecimento e o princípio 

de toda significação. Sobre este fundamento se constrói a distinção entre sujeito e 

objeto, encontrando-se o real objetivado e dominado pela consciência: "A reflexão do 

Cogito sobre si próprio tem como corolário o primado da representação, tomando todo o 

ser a forma da apresentação que os homens se fazem do objeto a partir da certeza de si" 

(BOTAS, 1995:55).  

 No entanto, o movimento de Descartes é, ele próprio, senão a transposição, ao 

menos, o deslocamento de um longo processo que o precedeu. Descartes colocou sobre 

a certeza do Cogito o que a inspiração da filosofia grega, ainda dominante na Idade 
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Média, tinha posto sobre a manifestação do ente, conduzindo a Hegel, quando o 

idealismo transcendental aparece de modo mais radicalizado.  

A modernidade depura a idéia (medieval e renascentista) de um universo regido 

por forças espirituais secretas que precisariam ser decifradas para que com elas 

entrássemos em comunhão. O mundo se desencanta - como escreveu Weber - e busca 

ser governado por leis naturais racionais e impessoais, que possam ser conhecidas por 

nossa razão e que permitam aos homens o domínio técnico sobre a Natureza. 

É no seio do Iluminismo que a razão, tomada como poder de julgamento, 

dedução e estabelecimento do que se deve fazer para alcançar quaisquer fins, é 

soerguida a vetor da Ordem do mundo: deverá ser ela quem irá conduzir o homem a um 

futuro pleno de realizações, tempo privilegiado da felicidade, quando o homem, enfim, 

encontrar a sua maioridade. Civilização da ciência e da técnica, a cultura ocidental elege 

a razão científica como o mais válido, senão como o unicamente válido, paradigma de 

toda racionalidade possível, suspendendo a validade de valores estéticos, religiosos e 

políticos na definição das verdades.  

Não é exagero dizer que esse tipo de racionalidade só foi possível graças à 

modernidade ter feito funcionar um determinado trato da consciência e do sujeito, que 

vê no sujeito de sentido a fundação de todo conhecimento e o princípio de toda 

significação. A filosofia moderna assumiu como tarefa o desafio central de definir os 

contornos do nexo entre razão e verdade, desempenhando, assim, papel fundamental na 

instituição da ciência como paradigma legítimo de conhecimento, racionalidade e 

domínio, para o que foi fundamental fazer valer a noção de sujeito fundante.   

No limiar da modernidade, a percepção da consciência por si própria torna-se 

fundamento de toda a certeza: o sujeito é a origem de todo conhecimento e o princípio 

de toda significação. Sobre este fundamento se constrói a distinção entre sujeito e 
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objeto, encontrando-se o real objetivado e dominado pela consciência: "A reflexão do 

Cogito sobre si próprio tem como corolário o primado da representação, tomando todo o 

ser a forma da apresentação que os homens se fazem do objeto a partir da certeza de si" 

(BOTAS, 1995:55).  

Definindo-se mesmo como uma filosofia do sujeito, uma filosofia do eu - um eu 

mental cujo corpo físico está anulado em função de ideais racionalizantes -, a filosofia 

moderna engendrou um ideal de sujeito cujos preceitos - um indivíduo auto-centrado, 

unitário, coerente, livre e autônomo - fazem imperar a "transcendência do ego". O 

humanismo tendia, como um motivo central do pensamento liberal europeu, a colocar o 

"sujeito" no centro da análise e da teoria, vendo-o como a origem e a fonte do 

pensamento e da ação. 

 O Iluminismo fez da razão princípio e fim de todas as coisas, destituindo-a de 

qualquer fundamento extra-humano que podia ter havido, e fez da razão científica uma 

bem sucedida vontade de poder. No mundo dos homens, de onde Deus foi banido, 

concede-se à razão, e apenas a ela, o direito de divinizar-se. Transmudada em novo 

absoluto, revela-se aí a sua vontade de controle, quintessência de todo domínio. Um dos 

gestos inaugurais da modernidade “foi o homem pensar sua autonomia como recusa de 

qualquer referência transcendente” (UNGER, 2002, p. 21). No humanismo moderno, a 

referência, o fundamento de valor do homem passa a ser o próprio homem, retomando-

se, em outro contexto, a idéia de que o homem é a medida de todas as coisas. 

Porém, encontramos difusa, entre amplos setores da cultura na 

contemporaneidade, a idéia de uma crise radical e irrevogável da razão, que assinalaria 

os limites daquilo que a cultura moderna entendeu ser a razão encarnada: o sujeito do 

conhecimento. Isto, claro, não sem o movimento mais geral de um questionamento 

radical que assinala os limites da própria modernidade. Sabe-se mesmo que a 
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modernidade, este complexo social - com desenvolvimentos conceituais, práticos e 

institucionais, vinculados à tradição iluminista, ufanista com relação à retórica do 

progresso - ao qual nós ocidentais nos habituamos a viver nos últimos dois séculos, 

passa, nas últimas décadas, a apresentar significativos sinais de esgotamento19. Isto 

significa dizer que os valores que estruturavam a vida social e cultural de forma 

hegemônica, no Ocidente, hoje não são tão hegemônicos assim. 

 Não obstante, a reflexão filosófica contemporânea caracteriza-se, em grande 

medida, por sua crítica contundente à tradicional noção de sujeito. Se a filosofia 

moderna vê nessa noção um porto seguro para solucionar o problema da verdade, a 

filosofia contemporânea parece abandonar a problemática da verdade, pelo menos em 

seus termos clássicos (como correspondência, adequação, identidade) e volta os olhos 

para o sujeito que se constitui, ele mesmo, como alvo de problematizações. 

                                                            
19 De acordo com Santos (1996), pela primeira vez evidenciam-se sinais de esgotamento tanto na 
dimensão da regulação (guiada pelos princípios do Estado, do mercado e da comunidade) como na 
dimensão da emancipação ( regida pela lógicas da racionalidade da arte e da literatura, a racionalidade 
moral-prática da ética e do direito e a racionalidade instrumental da ciência e da técnica), os dois grandes 
pilares sobre os quais erigiu-se a modernidade. Quer dizer que hoje este complexo civilizatório não 
conseguiria manter um equilíbrio entre os dois para apoiar-se, nem mesmo conseguiria manter-se sobre 
apenas algum deles. Isto pontuaria a singularidade desta crise moderna. As mudanças no paradigma 
hegemônico da modernidade assinam o diagnóstico de transformações em todas as articulações que 
compunham a modernidade, como indica Rouanet (1987): a industrialização foi substituída por uma 
sociedade informatizada que funda-se na hegemonia  do setor terciário, o que significa que transitamos 
para um sistema pós-industrial (mas não pós-capitalista); a modernidade política, baseada num sistema 
representativo e no jogo dos partidos, começa a dar lugar a um espaço público dominado pela ação dos 
movimentos micrológicos e pela ação de um poder não mais localizado no Estado, mas numa rede capilar 
de disciplinas. E, ainda, diluir-se-iam os discursos abrangentes da ciência e da filosofia - as grandes 
narrativas - que legitimaram a modernidade, segundo uma difundida tese formulada por Lyotard (1989). 
Para Lyotard ( 1989 ), esta situação caracteriza a emergência de um novo “ estado da cultura” que ele 
claramente identifica e difunde como um pós-modernismo. Este autor descreve a condição pós-
moderna como “ o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras do jogo da ciência, da 
literatura e das artes, a partir do final do século XIX, situados em relação à crise dos relatos aos quais a 
idade moderna recorreu para legitimar ou criticar seus saberes ou atos. ( ibid., pg. xv ). Em termos 
simplificados, é pós-moderna a incredulidade com relação aos metarrelatos ( ibid., idem ) - os discursos 
abrangentes da ciência e da filosofia modernas que forneceram o substrato necessário para  a justificação 
da modernidade,  como o discurso iluminista da emancipação pela revolução ou pelo saber. Os aspectos 
que agora descrevemos, mesmo sendo significativos,  certamente estão distantes de esgotar o inventário 
da crise moderna. Para um maior aprofundamentos, conferir os autores aqui comentados. 
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Hoje, desconfia-se enormemente que a ênfase na autoconsciência e no seu 

suposto universalismo é parte integrante dos processos que tendem a excluir, colonizar e 

dominar o “Outro”, ou seja, aqueles grupos sociais e culturais que agem de acordo com 

critérios culturais diferentes. Em vez da autoconsciência, hoje passamos a enfatizar a 

constituição discursiva do eu - sua corporeidade, sua temporalidade e sua finitude, suas 

energias inconscientes libidinais - e a localização histórica e cultural do sujeito. 

Desde a segunda metade do século XX testemunha a emergência de 

questionamentos e problematizações que, contrariamente ao ideal racionalista, atestam o 

quanto somos desconhecidos de nós mesmos e o quanto desconhecemos o mundo. 

Acima de tudo, é o próprio “paradigma do sujeito fundante” que é posto em questão e 

abalado por tais contestações que, precisamente por pretenderem situar-se de um ponto 

de vista externo ao moderno, são denominadas de pós-modernas. 

Os primeiros abalos à razão moderna já despontavam, no campo da filosofia, no 

século XIX com os aforismos de Nietzsche que tão veementemente apontavam para os 

limites de nossa tosca racionalidade.  

O ataque nietzscheano ao modernismo funda-se na sua rejeição ao conceito 

iluminista de verdade, quando colocou inteiramente em dúvida a empresa do 

conhecimento humano racional. Para ele, o que consideramos 'conhecimento' é 

meramente criação humana, tendo em vista o fato de que o processo de fabricação da 

realidade é assunto arbitrário e de foro individual.  Ele via a "'verdade", essencialmente, 

como uma função da linguagem que empregamos e, portanto, cria que a verdade 

"existe" "somente no âmbito específico dos “contextos lingüísticos". Foi este absoluto 

do percurso como racionalidade subjetiva que Nietzsche quis transpor20.  

                                                            
20 Nietzsche trouxe ainda como conseqüência para o desmantelo moderno uma outra concepção de 
filosofia e do filósofo, que acaba se tornando emblemática do pensamento filosófico contemporâneo: 
não se trata mais de procurar o ideal de um conhecimento verdadeiro, mas sim de interpretar e avaliar.  
Para Nietzsche, Sócrates inventou a metafísica, fazendo da vida aquilo que deve ser julgado, medido, 



 70

Habermas (2000) identifica o pensamento de Nietzsche como o ponto decisivo 

de entrada nas discussões sobre a pós-modernidade – o “ponto de viragem”-  

desenvolvendo, a partir daí, o que ele considera como necessário para reconstruir o 

discurso filosófico da modernidade, a fim de preservar seu impulso emancipatório. Na 

descrição de Habermas, a crítica que Nietzsche faz da modernidade destrói as próprias 

normas de autonomia e racionalidade que, constitutivamente, definem a modernidade 

política, minando, dessa forma, a própria possibilidade de crítica - argumentação que 

tem dado o tom de grande parte das discussões que têm sido feitas nos anos 1980 e 1990 

sobre a natureza, o escopo e as condições de possibilidade da modernidade.  

O "descentramento" do sujeito e do significado transcendental na crítica 

nietzscheana da metafísica e, especialmente, na crítica dos conceitos de ser e de 

verdade; na crítica freudiana da autopresença da consciência, do sujeito, da auto-

identidade e da autoproximedade ou da autopossessão; e, mais radicalmente, na 

destruição heideggeriana da metafísica, da determinação do Ser como presença" 

(determinação do ser ao invés de consciência) abrem alas para o programa de 

questionamento das diversas construções filosóficas do sujeito: o sujeito cartesiano-

kantiano, o sujeito hegeliano e fenemonológico; o sujeito engajado do existencialismo, 

o sujeito coletivo marxista.   

                                                                                                                                                                              
limitado em nome de valores “superiores” como Verdadeiro, o Belo, o Bem e inaugurando a época da 
razão e do homem teórico, que se opõe ao sentido mítico de toda a tradição da época da tragédia.  
Penetrar a própria razão das coisas, distinguindo a verdade da aparência e do erro, era para Sócrates, 
como para Platão, a única atividade digna do homem. Para Nietzsche, esta “sublime ilusão metafísica” 
de um pensamento puramente racional não tarda a encontrar seus limites. Utilizando o procedimento 
de inversão tão caro a Nietzsche (Cf. MACHADO, 1999) poder-se-ia dizer que enquanto a mentira da 
ciência é querer encontrar a verdade do mundo como outra coisa que não aparência, a “verdade” da 
arte é acreditar na imagem como imagem. No fundo, dois tipos de ilusão: a ilusão socrático-platônica, 
ilusão metafísica que considera a verdade superior a aparência; e a ilusão artística, que sabe que tudo é 
ilusão, figuração, “transfigiguração”, criação.  Para Nietzsche, esta “perspectiva extramoral” esquece 
de que o homem é um artista, um criador, o que faz situar o antogonismo arte e ciência no próprio 
campo da ilusão. Em verdade, diria Foucault, “a ilusão é desventura da metafísica (1985:51). Daí sua 
assertiva fundamental de que não existem fatos, só interpretações.  
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Pela retomada sistemática da filosofia de Nietzsche, Heidegger caracterizou a 

modernidade pela figura da morte de Deus. O último Freud pensa a inserção do sujeito 

na modernidade dá sob a ordem (des-ordem) de um perpétuo conflito entre os registros 

da pulsão e da civilização e revela toda a inconsistência ontológica da subjetividade 

como enunciado do conceito de inconsciente. E ainda Weber considera que o que marca 

a modernidade é o desencantamento do mundo, o esvaziamento da mística e a 

racionalização crescente da vida forjada pelo discurso da ciência. Mesmo que não 

digam a mesma coisa e situados em horizontes teóricos diferenciados, de alguma forma  

sobre o que nos falam esses autores outra coisa não é senão da condição de mal-estar 

evidente do sujeito no mundo moderno. 

Mas é somente no final do século XX que a estabilidade dos princípios racionais 

modernos será afetada, de forma mais generalizada, quando autores como Foucault, 

Derrida e Lyotard, seguindo o rastro de Nietzsche, põem radicalmente sob suspeita os 

"consensos" modernos.  

Com relação à linguagem, essa postura relativamente ao significado e à 

referência deflagrada por Nietzsche e continuada pela filosofia francesa contemporânea 

pode ser interpretada como uma espécie de anti-realismo (Cf. PETERS, 2001), isto é, 

uma epistemologia que se recusa a ver o conhecimento como uma representação precisa 

da realidade e se nega a conceber a verdade em termos de uma correspondência exata 

com a realidade. 

Tais teorizações, críticas da modernidade, descrevem um sujeito "descentrado" e 

dependente do sistema linguístico, um sujeito discursivo e posicionado na intersecção 

entre as forças libidinais e as práticas socioculturais. O sujeito é visto, em termos 

concretos, como corporificado e generificado, um ser temporal que chega, 

fisiologicamente falando, à vida e enfrenta a morte e a extinção – sua finitude essencial 
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- , mas que é, entretanto, infinitamente maleável e flexível, estando submetido às 

práticas e às estratégias de normalização e individualização que caracterizam as 

instituições modernas.  

Vivenciamos hoje uma crise da educação como ação projetiva, isto é, como 

ação que, tem tradicionalmente, se encarregado de formar o sujeito requerido pela 

modernidade. Em toda tradição do pensamento educacional, a consciência e o sujeito 

auto-centrado recebem papéis privilegiados. As pedagogias da "repressão" ou da 

"libertação", em suas matrizes fundamentais - as pedagogias "tradicional" ou "nova"-,  

têm em comum as suposições sobre consciência e sujeito em que, conforme for o caso, 

há uma essência a ser reprimida ou libertada. Ligadas ao humanismo clássico,  

pressupõem a idéia de um sujeito como substrato capaz de fornecer um parâmetro 

seguro para o discurso e a prática educacionais. Como diz Hermann (2000), 

fundamentos seguros conduzem a uma intervenção pedagógica segura, em que pode-se 

assim instrumentalizar a formação. A pedagogia, saber que só se forma plenamente na 

modernidade, passa a se afeiçoar a uma ética aplicada: instrumento pelo qual o sujeito 

acede às boas verdades do mundo.   

Tributária das muitas formas de humanismo e da filosofia da consciência, a 

pedagogia, como ideal formativo, se vê premida pelos impasses que concernem à 

questão do sujeito, já que, como nos diz Ghiraldelli (1999), as diferentes pedagogias 

resultam da maneira como a filosofia passou a depender dessa figura. 

Uma das grandes utopias modernas parece encontrar-se em seu limiar, 

propagando um “mal-estar ma contemporaneidade” (Cf. BIRMAN, 2001): a educação, 

como de resto os demais saberes e práticas, parece incapaz de definir, inequivocamente, 

um ideal de sujeito que oriente sua ação formativa.  
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Nesta medida, ao ver descentrarem-se o sujeito soberano e sua consciência do 

cenário social, a educação, em especial seus matizes propriamente pedagógicos, 

parecem estar privados de seu fundamento primeiro e daquilo que lhe conferia 

justificativa antropológica e identidade: formar o sujeito. Se é verdade que a pedagogia 

é um campo aberto pela existência do sujeito, e se a questão do sujeito não pode ser 

mais colocada nos termos que até aqui conhecemos, então a pedagogia se vê 

desestabilizada em seus fundamentos e propósitos. Desse modo, a pedagogia, enquanto 

discurso normalizador-moralizante, vê-se impelida a buscar novas experiências de 

significação, já que as diferentes pedagogias resultam da maneira como a ação 

educadora passou a depender dessa figura (Cf. GHIRALDELLI, 1999).  

Num contexto de uma crise geral da autoridade, as instituições tradicionalmente 

responsáveis pela condução da ação educadora, como a família e a escola, vêem-se mais 

e mais “deslegitimadas”, por não conseguirem oferecer uma orientação segura quanto 

ao modo de ser que devemos assumir. 

No campo do transcendente, tais transformações também se dão no contexto de 

uma ‘destradicionalização’, evidenciando uma cosmovisão “nova era” (Cf. 

D´ANDREA, 2000), plástica, aberta, difusa e a la carte. A valorização da autonomia e 

da liberdade do sujeito, corolário do sistema de idéias ocidental, traduz-se na new age 

por meio de representações similares como ‘auto-conhecimento’, ‘Deus interior’, ‘eu 

evoluído’, ‘auto-aperfeiçoamento’, ‘crescimento harmônico interno’ etc. (D´ANDREA, 

2000, p. 25), representações das quais os discursos da plenitude são também portadores. 

Reflexo da cultura do eu que autores como Sennet e Larsch apontam como 

sendo a característica definidora de nossas sociedades, emerge, segundo D´Andrea (op. 

Cit.) um “‘self deificado’, objetivando uma condição “transhumana” (D´ANDREA, 



 74

2000, p. 25) ,  na expansão de um “culto do eu”, que se coloca, segundo o autor, de 

forma explícita, privada e pública.  

Como Foucault (1993, 1999 e 2004) e Giddens (1999 e 2002) indicam, este 

contexto de moralidades declinantes engendra novas formas de ser numa ‘”política das 

decisões de vida’” (D´ANDREA, 2000, p. 23). Atualmente, novos modelos de 

subjetivação concorrem para postular o lugar outrora ocupado pela figura do sujeito 

moderno. Desses modelos hoje em formulação, destaca-se uma subjetividade amparada 

por toda uma nova injunção de relacionamento sensível com a natureza. Esse sujeito 

emerge como efeito de discursos que, ao investirem na natureza como norma e modelo, 

investem no sujeito como lugar de uma subjetivação ecológica. É na articulação de um 

ethos bio-ecológico espiritualizado que, parece, o sujeito passa a ser hoje “refundado”, 

constituindo-se num dos principais efeitos de verdade dos discursos que aqui 

analisamos. 
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GENEALOGIA DE NOVAS SENSIBILIDADES 
 

3.1 A natureza da modernidade e a “natureza moderna” 

A modernidade é geralmente caracterizada pela difusão dos produtos da 

atividade racional, científica, tecnológica, administrativa. Como aprendemos com 

Weber, que definiu a modernidade pela intelectualização, pela secularização das visões 

de mundo e pelo desencanto da natureza, ela implica a crescente diferenciação dos 

diversos setores da vida social: política, economia, vida familiar, religião, arte em 

particular, porque a racionalidade instrumental se exerce no interior de um tipo de 

atividade. 

Para Max Weber, era evidente a relação íntima, não apenas contingente, entre a 

modernidade e aquilo que ele designou como racionalismo ocidental. Ele descreveu 

como racional o processo que levou a que a desintegração das concepções religiosas do 

mundo gerasse na Europa uma cultura profana e laica. As modernas ciências empíricas, 

a autonomização das artes e as teorias da moral e do direito fundamentadas a partir de 

princípios racionais, levaram à formação de esferas culturais de valores que 

possibilitaram processos de aprendizagem segundo as leis internas dos problemas 

teóricos, estéticos ou prático-morais, respectivamente. 
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A idéia de que o mundo era animado por uma ordem ou verdade transcendente à 

existência humana perdeu força, tendendo todo mistério a ser silenciado: as forças 

cósmicas e os deuses já não habitavam a natureza, e tudo o que existia devia ser 

submetido ao conhecimento racional. 

A episteme, que podemos chamar de modernismo, manifesta, portanto, o desejo 

de uma ruptura necessária com o espírito religioso e mítico, substituindo a idéia de Deus 

pela da ciência e da técnica, reservando as crenças religiosas à vida privada.  

Porém, ainda de acordo com Touraine (op. Cit.) a decomposição do mundo 

sagrado, a separação acelerada, do mundo criado pelo homem e do mundo da criação 

divina, desencadeia dois movimentos contraditórios, mas ligados entre si. A 

modernidade não substituiu um universo dividido entre o humano e o divino por um 

mundo racionalizado; de maneira diretamente inversa, ela quebrou o mundo encantado 

da magia dos sacramentos, substituindo-o por duas forças cujos relacionamentos 

tempestuosos desenham a história dramática da modernidade: a razão e a natureza. 

Nesse mundo que se desencanta, Descartes se liberta da idéia de Cosmos. O 

mundo não tem mais unidade; ele nada mais é que um conjunto de objetos oferecidos à 

investigação, e o princípio de unidade passa ao lado do criador, que só é compreendido 

através do pensamento de Deus, portanto, através do Cogito. Um dos legados do 

pensamento característico da modernidade terá sido a construção de um modelo de 

racionalidade que alcançou sua formulação mais acabada também com Descartes, no 

século XVII, e assinalou importante ruptura com modelos anteriores, os quais situavam 

a compreensão do real em instâncias de legitimidade externas ao mundo humano, como 

é o caso do mito (na Antiguidade grega) e da religião (no período medieval). Desse 

modo, buscando diferenciar-se de modelos anteriores de pensar, que viam a natureza 

como uma totalidade ou um organismo vivo, marcado pelas relações de 
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interdependência dos fenômenos espirituais e materiais, a racionalidade moderna 

separou o sujeito cognoscitivo e o objeto do conhecimento e afirmou-se como 

capacidade de abstrair as qualidades de seu objeto e fazer uma descrição matemática do 

real. A natureza desencantada é tornada objeto para a racionalidade; e suas 

propriedades, desmistificadas, manipuladas pela ciência e técnicas modernas. 

Porém, esse será também um legado rejeitado por parte da modernidade, 

compondo assim um quadro mais geral de sua crise, já anunciada desde o seu 

nascimento. 

A modernidade não elimina pura e simplesmente o sagrado, mas promove a 

substituição de um ascetismo “fora do mundo” por um ascetismo “dentro do mundo”, 

que não teria qualquer sentido se não apelasse para uma outra forma de divino, de 

sagrado, ao mesmo tempo em que o mundo dos fenômenos se separa do mundo da 

revelação ou do ser em si. Assim, a secularização só pode ser uma das metades do 

mundo desencantado, sendo a outra um apelo a uma transcendência identificada, ela 

mesma, com a laicização do mundo.  

Seguindo as análises de Touraine (2007), as duas etapas da crise da modernidade 

- o esgotamento do movimento inicial de liberação, tornada emblema na figura do 

Sujeito, e a perda de sentido de uma cultura excessivamente tecnificada - conduziram a 

uma terceira etapa, mais radical, porque colocava em questão não as carências da 

modernidade, mas seus próprios objetivos positivos: exatamente a racionalização da 

vida social e natural, o “desenvolvimento” técnico-científico e administrativo. 

A modernidade é a história da ruptura entre o indivíduo, a sociedade e a 

natureza, mas é também a história, descontínua e incerta, das inúmeras tentativas de 

reatar os elos com o natural. Ora vista como selvagem e ameaçadora - que se necessita 

dominar e conter -, ora como boa e bela - aquela que provê os recursos dos quais 
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dependemos para viver e onde nos reconciliamos conosco mesmos, aquela portanto, que 

precisamos preservar e conservar – a natureza encarna este ponto de tensão vigente 

entre as idéias e sensibilidades em torno do que é natural. 

 Na verdade, segundo Touraine (2007), Descartes concretiza uma separação do 

homem com relação à natureza nos moldes que a doutrina cristã já sugeria desde séculos 

antes. O novo naturalismo formulado por Descartes preserva incólume a idéia de 

natureza, redefinindo porém seus termos, ao substituir todas as representações animistas 

anteriores por uma nova, não liberada de antropomorfismo: a natureza como um 

mecanismo, cujo idealizador e construtor (daí a analogia com engenheiros ou arquitetos) 

é Deus. Mais ainda, com essa idéia, fica garantido um princípio de ordem e uma 

instância anterior e superior à existência sensível. 

Todavia, a conversão da natureza em um mecanismo produzirá conseqüências – 

sobretudo quando a representação se transferir à esfera moral e política. Ao expulsar 

Deus da idéia de natureza, atribuindo-lhe características de mecanismo, sem abdicar da 

idéia primordial de natureza, o homem moderno “revive” a problemática da culpa pela 

“degradação da natureza”, que já fora tema de variadas representações da natureza na 

Antigüidade. Afirmando que o homem transforma o mecanicismo em metafísica, 

Lenoble (1990) assevera que, em vez de um ser transcendente à Natureza, que desvela e 

edifica a mecânica do mundo, o homem se torna, novamente, apenas um caso particular 

desta, num processo que culminará no materialismo do século XIX. 

É importante observar a configuração deste conflito fundamental na 

modernidade: de um lado, uma interpretação “extrovertida” da natureza, segundo a 

ciência moderna, que tenderá a convertê-la em “recurso natural”, matéria-prima à 

apropriação pela tecnologia em desenvolvimento; de outro lado, o julgamento estético e 

moral que leva ao desejo de preservar ou resgatar o valor da natureza em si mesma, 
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muitas vezes extrapolado pela representação animista do natural. Os termos desse 

conflito são dados, no final do século XVIII e início do XIX, pelos resultados visíveis e 

facilmente apreciáveis da ação humana: a urbanização crescente, a industrialização, os 

“distúrbios sociais” que marcam essa era de transformações21. 

 Em contraposição a tais tendências mecanicistas ou materialistas da natureza, 

introduz-se agora a segunda vertente, a qual tende a afirmar não apenas a positividade 

da natureza, mas a “culpabilidade” do homem que a denega, vertente aberta pelo 

fenômeno das novas sensibilidades (Cf. THOMAS, 1988), das quais a sensibilidade 

romântica é uma singular representante. 

 

3.2 A natureza como ideal estético e moral: a emergência das novas sensibilidades 

Segundo Carvalho (2004), a visão da natureza como domínio do selvagem, do 

ameaçador e do esteticamente desagradável estabeleceu-se sobre a crença de que o 

progresso humano era medido pela capacidade de dominar e submeter o mundo natural. 

Desde o século XV firmou-se um modelo urbano e mercantil em contraposição ao 

padrão medieval camponês. Assim, à medida que o projeto civilizatório moderno 

avançava, o passado medieval adquiria um sentindo negativo, sendo qualificado como 

inculto, menos desenvolvido, período das trevas, entre outros adjetivos desabonadores. 

As idéias de civilidade e de cultura eram então construídas como pólo oposto à 

natureza, remetida ao domínio do selvagem, à barbárie, à desrazão e à ignorância. 

                                                            
21 Verifica-se ainda, na passagem do século XVIII para o século XIX, uma outra mudança importante, 
que é descrita como a passagem da “filosofia naturalista” para a “ciência moderna”. A chamada filosofia 
naturalista expressava uma convicção do poder da razão sobre a natureza,  a fé de que os princípios da 
natureza coincidem com os princípios da razão. Tal filosofia, entretanto, seria caracterizada de forma 
incompleta como racionalista, já que também a poesia e certa dose de misticismo se somavam a esse 
idealismo –  o que se nota de uma concepção poética da natureza e de uma linguagem metafórica na 
descrição dos fenômenos físicos que lhe marcam (Cf. LENOBLE, 1990). A “metafísica” da filosofia 
naturalista começou a ser questionada na década de 1830, mudança verificada com o desenvolvimento de 
novas teorias de caráter marcadamente empiristas e materialistas. Conseqüentemente, o próprio papel 
desempenhado pela ciência se altera, e esta passa a ser vista cada vez mais como a única forma de 
conhecimento certeiro, surgindo também aqui a figura da ciência impessoal. 
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Constrói-se historicamente a representação do mundo natural como lugar da rusticidade, 

do inculto, do obscuro e do feio, enquanto o conceito de civilização passou a ser 

associado a valores ilustrados, como cultivo, polimento, aperfeiçoamento, progresso, 

razão (Cf. CARVALHO, 2006, SILVA, 2005). 

Assim, o repúdio à natureza expressava-se tanto na desqualificação dos 

ambientes naturais (matas, florestas, campo) quanto em uma nova disciplina de controle 

da natureza, associada às funções biológicas do ser humano. A cidade, contraponto da 

natureza selvagem, então se apresentava como o lugar da civilidade, o berço das boas 

maneiras, do gosto e da sofisticação. As pessoas criadas na cidade eram consideradas 

mais educadas que aquelas que viviam nos campos. A natureza, tida como o Outro da 

civilização, representava uma ameaça à ordem nascente. 

Semelhante visão aprofundou-se e alargou-se, estendendo-se ao século XVIII, 

quando o elogio à produtividade transmutará a natureza em objeto para consumo 

humano, classificado segundo sua utilidade em suprir necessidades imediatas. 

Mas foi justamente no século XVIII que surge, na Inglaterra, país modelo de 

produtividade de então, uma mudança importante no padrão de percepção do mundo 

natural. Trata-se do fenômeno das novas sensibilidades, estudado por Thomas (1989) 

como um traço cultural ligado ao meio ambiente social inglês do século XVIII, à 

medida que se evidenciam os efeitos da deterioração do meio ambiente e da vida nas 

cidades, causados pela Revolução Industrial22. Foi a partir de então que “se 

engendraram as sensibilidades que depois culminariam na legislação de fins do século 

XIX e de todo o século XX para a preservação da natureza e proteção de espécies 

selvagens” (THOMAS, 1988, p. 337).  

                                                            
22 Análises sobre o surgimento de novas sensibilidades e da idéia de wilderness são clássicas na literatura 
de história ambiental e podem ser encontradas em autores como Thomas (1989) e Worster (1994). 
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As chamadas novas sensibilidades orientavam-se para uma nova valorização das 

paisagens naturais, das plantas e dos animais e poderiam ser consideradas condição de 

possibilidade do interesse contemporâneo pela natureza, daí fazermos agora uma 

incursão em suas matizes.  

Estas novas sensibilidades estão na base do sentimento estético e valorativo em 

torno do que é natural, selvagem e não cultivado, isto é, do não submetido à ordem e à 

intervenção humanas. Em nome dessa sensibilidade, que idealizava a natureza como 

reserva de bem, beleza e verdade, abriu-se importante debate sobre o bem viver, sendo o 

mundo natural visto como um ideal estético e moral. Essa posição expressou-se nas 

inúmeras críticas às distorções da vida nas cidades, às intervenções humanas na 

natureza, à apropriação utilitária dos recursos naturais, à violência contra animais e 

plantas. 

É bem verdade que esse sentimento, como assinala Carvalho (2004), pode ser 

considerado uma sensibilidade burguesa, afinal, era a burguesia que efetivamente podia 

dispor de tempo e recursos para cultivar os novos hábitos de convívio e admiração da 

natureza. No entanto, como também salienta a autora, a despeito de sua situação de 

classe, as novas sensibilidades não se restringiram ao comportamento ou ideário de 

somente uma classe social: pode-se observar sua generalização enquanto valor para um 

conjunto bem mais amplo da sociedade. Tomadas como parte do mundo dos 

sentimentos e valores privados do indivíduo burguês que se generalizaram na esfera 

pública, as novas sensibilidades para com a natureza dão tom aos costumes da época, 

costumes esses e que, reelaborados, nos alcançam hoje. 

As inóspitas condições ambientais geradas pela modernização social e 

econômica acabaram impulsionando o surgimento de um sentimento estético e moral de 

valorização da natureza selvagem, não transformada pelos humanos, expressando-se 
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tanto nas novas sensibilidades para com a natureza, a partir do século XVIII na 

Inglaterra, quanto nas idéias de valorização do mundo natural selvagem (wilderness) 

nos Estados Unidos, principalmente no século XIX (Cf. DIEGUES, 1996). Foi, assim, 

em contraste com a violência social e ambiental do mundo urbano que se afirmou a 

discursividade da natureza que gerará a sensibilidade ecológica que anima parte dos 

discursos ecologistas contemporâneos.  

 

3.3 A afirmação da Natureza pela sua Ausência: os Casos Inglês e Norte-americano 

No final do século XVIII, a Inglaterra liderava a produção de carvão, alcançando 

cerca de 10 milhões de toneladas, o equivalente a 90% da produção mundial. O uso 

crescente do carvão – principal combustível da Revolução Industrial – para fins 

comerciais e domésticos gerava enorme quantidade de resíduos. Enquanto a nova 

disciplina do trabalho nas fábricas marcava o ritmo de formação da classe operária, os 

movimentos migratórios campo-cidade, estimulados e intensificados pela expropriação 

camponesa e pelos processos de acumulação primitiva, aceleravam o desordenado 

crescimento das cidades industriais. O resultado era a alta densidade populacional, 

constituída principalmente de trabalhadores pobres, expostos a um ambiente insalubre 

de trabalho e moradia. Os trabalhadores amontoavam-se em cortiços e eram submetidos 

a longas jornadas de trabalho. Não havia coleta de lixo ou saneamento, sendo altíssima a 

propagação de epidemias (Cf. CARVALHO, 2004).  

Novos riscos estavam deflagrados uma vez que as várias indústrias poluentes 

tornavam ar e água insalubres. O questionamento desses riscos coincide com a 

emergência, por volta de 1880, de inúmeras sociedades de história natural e clubes de 

campo no interior da Inglaterra, reunindo cerca de 100 mil membros (Cf. TAVOLARO, 

1998). 
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As paisagens naturais e a natureza, de modo geral, passam a ser agora 

valorizadas pela sociedade, quando se multiplicam as práticas naturalistas e as viagens 

de pesquisa. Do mesmo modo, hábitos como o de manter em casa um pequeno jardim, 

criar animais domésticos, fazer passeios ao ar livre, piqueniques nos bosques, ouvir 

música em ambientes naturais, ir ao campo nos fins de semana, e observar pássaros são 

fortemente registrados pela literatura e pintura dos séculos XVIII e XIX. 

Keith Thomas (1988), em seu estudo a respeito dessa mudança de 

comportamento dos ingleses em relação à natureza, entre 1500 e 1800, demonstra como 

“trabalho”, “racionalização” e “natureza” se articulam de modo a que o mundo natural 

fosse tomado como essencial para os seres humanos, o que desmente o senso comum, 

segundo o qual o desenvolvimento científico e tecnológico, a industrialização, a 

urbanização e a secularização das visões de mundo, fenômenos que estão da base das 

sociedades modernas, estão também na base da total recusa da natureza.  

Conforme Thomas, hoje, exatamente quando o domínio sobre a natureza parece 

quase total, são inúmeros os indivíduos que voltam o olhar nostalgicamente ao passado, 

em busca de um suposto equilíbrio perdido no convívio do homem com a natureza. No 

entanto, na Inglaterra, a idéia tradicional era a de que o mundo fora feito para o homem 

e os seres inferiores da natureza deveriam se submeter às suas necessidades, impingidas 

geralmente de modo truculento. A truculência vigia também na legislação que regia essa 

relação, que refletia e alimentava esse comportamento.  Assim, por exemplo, em 1533, 

um ato legislativo determinava que as paróquias deveriam se equipar com redes para 

capturar corvos, as gralhas e outros pássaros. E, “como mostram alguns registros 

paroquiais, a destruição efetuada com base nesses atos parlamentares foi colossal, 

particularmente a partir de fins do século XVII, quando as armas foram sendo cada vez 

mais usadas para matar as aves em pleno vôo” (THOMAS, 1988, p. 324). O estudo de 
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Thomas permite perceber como, num caso particular como o inglês, num momento 

ainda proeminentemente mágico do mundo moderno, em que as relações entre o homem 

e a natureza eram povoadas por superstições, a violência como o homem convivia com 

o mundo natural era avassaladora. 

Porém, em fins do século XVII, o comportamento dos ingleses com relação aos 

animais domésticos apresenta modificações notáveis, fator importante na definição de 

uma nova sensibilidade em relação ao mundo natural. O convívio próximo com animais 

de estimação, hábito que se tornara popularizar, fazia com que esses fossem 

considerados quase como humanos: eram adornados, recebiam epítetos que 

demonstravam o afeto especial de seu dono, eram treinados e considerados moralmente 

responsáveis.  

Segundo Thomas (1988), podemos identificar uma certa “tendência de cientistas 

e intelectuais a romper a rígida fronteira que os teóricos anteriores procuravam construir 

entre animais e homens” ( p. 146). Mormente, a partir daí um número cada vez maior de 

cientistas irá sustentar que a diferença da mente humana para a dos animais era apenas 

de nível e não de essência.  

Desse modo, por volta de 1800, o predomínio do homem sobre a natureza já não 

era inconteste ou imune a controvérsias, até o ponto em que “surgiram dúvidas e 

hesitações sobre o lugar do homem na natureza e o seu relacionamento com outras 

espécies. O estudo cuidadoso da história natural fizera caírem em descrédito muitas das 

percepções antropocêntricas dos tempos anteriores (...) Uma nova preocupação com os 

sofrimentos dos animais viera à luz” (1988, p. 289).  

O que estaria na base de toda essa mudança de atitude do homem em relação à 

natureza? Por que apenas na modernidade esse comportamento emergiu com força?  

Para Thomas, 
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o triunfo da nova atitude esteve estreitamente vinculado ao 
crescimento das cidades e à emergência de uma nova ordem 
industrial em que os animais se tornaram cada vez mais marginais ao 
processo de produção (THOMAS, 1988, p. 217-8).  

 

Há, pois, a vinculação dessa nova atitude ao processo de industrialização, o que 

alguns autores entendem ser central a uma das dimensões da modernidade, aquela que 

cunha uma nova sensibilidade em torno da natureza e que encontrará na sensibilidade 

elemento de crítica e resistência ao modelo hegemônico das sociedades industriais, 

emblematicamente exemplificada pelo romantismo, que tomamos aqui como a priori da 

sensibilidade ecológica contemporânea e da qual trataremos mais adiante. 

Ainda segundo Thomas, esses comportamentos com relação aos animais que se 

verificam na modernidade  

 indicam claramente que não eram poucos os que entendiam que, 
embora o mundo da natureza devesse ser domesticado, não deveria ser 
completamente dominado e suprimido (...). Por sentimentais que seja, 
tais sensibilidades refletem o desconforto gerado pelo progresso da 
civilização humana; e uma relutância a aceitar a realidade urbana e 
industrial que caracteriza a vida moderna (1988, p. 301-2).  
 

Esses fenômenos são parte constituinte dos conflitos e tensões que dão corpo à 

modernidade e que definem o escopo a uma reivindicação por uma normalização que 

assimilasse aquilo que Thomas qualifica como “sentimentos humanitários”. Assim, ao 

passo que o mundo natural vai se tornando objeto de uma reflexão moral, também os 

escravizados, insanos e criminosos se tornavam alvo de preocupações pautadas por essa 

nova sensibilidade, da qual também faziam parte o cultivo de árvores e o paisagismo, 

como passatempos para as classes abastadas, bem como o cultivo de flores, difundido 

entre toda a população inglesa.   

As árvores merecem destaque especial aqui, pois, “ao invés de continuarem 

destruindo as florestas e derrubando toda árvore sem valor prático, um número cada vez 

maior de pessoas passava a plantar árvores e a cultivar flores para pura satisfação 
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emocional” (1988, p. 289). Mais que isso, as árvores, enfim, serão tomadas como 

símbolos de continuidade das comunidades que a urbanização e a industrialização 

estavam destruindo, proporcionando “um vínculo com a eternidade” (THOMAS, 1988, 

p. 259). Assim, à medida que as transformações sociais se intensificavam, se 

intensificava conjuntamente “o desejo de preservar tais símbolos visíveis de 

continuidade” (Op. Cit., p. 259-260).  

A jardinagem, o amor pelo campo e pelas florestas e a revalorização dos 

animais, têm, assim, explicação na deterioração física e moral dos meios urbanos, contra 

a qual respondem as pessoas apontando a natureza como o lugar de onde emergia e para 

onde refluía o sentimento de identidade e auto-estima. Paradoxo bastante revelador, 

tanto mais se considerarmos que a reação contra as miseráveis condições de vida nas 

cidades articulou-se a um desejo de compensação da ausência da natureza na proposição 

de espaços abertos e naturais acessíveis a todos, o que impulsionou os princípios do 

ambientalismo inglês e norte-americano.  

É, portanto, surpreendente o que o estudo de Thomas revela: que foi justamente 

no engendramento da modernidade que os ingleses foram abandonando “atitudes rudes” 

em relação à natureza. Se Lévi-Strauss mostrou que o pensamento mágico-selvagem das 

sociedades simples domestica, Thomas, por sua vez, sugeriu que parte do processo de 

racionalização “resgata a natureza”. Concepções tradicionais de mundo legitimaram 

uma quase absoluta desmesura no trato com a natureza, ao passo que a modernidade 

introduziu a importância da natureza para a dinâmica da vida social. Foi pela sua 

ausência, ou iminente ausência, que a natureza se impôs e constitui em torno de si uma 

nova sensibilidade, que lançará, também, as bases para uma a elaboração de  uma nova 

moral.  
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O caso inglês é emblemático, pois, além de ser a Inglaterra um caso clássico no 

desenvolvimento do capitalismo, manifesta de modo bastante evidente os principais 

elementos que estão na base das relações homem-natureza na modernidade, como 

também o manifesta o conceito de wilderness, formulado no final do século XIX, nos 

Estados Unidos, quando grupos demandatários falarão da necessidade de providenciar, 

para as sociedades urbanizadas, espaços onde a natureza permanecesse intocada – as 

áreas naturais protegidas. Novamente, é pela falta que a natureza se afirma como 

questão.  

Diegues (1996) realizou estudo sobre a proteção de áreas naturais originadas nos 

Estados Unidos no século XIX. Segundo o autor, durante o século XIX, havia nos 

Estados Unidos, o conhecimento acerca de uma série de mitos que orientavam, de uma 

forma determinante, as relações das populações indígenas com a natureza. Naqueles 

mitos, o universo aparecia rodeado de espíritos, gênios, deuses, e o ser humano se sentia 

da mesma natureza das plantas e animais, metamorfoseando-se neles.  

 Porém, desde a chegada dos puritanos até 1890, quando os últimos índios foram 

levados para reservas, os colonos se sentiam no direito de ocupar as “terras vazias". Em 

meados do século XIX, ocorre o avanço dos colonos para o oeste, com grande 

destruição florestal, e a ação predatória das companhias mineradoras e madeireiras dava 

mostras de que a natureza fora tornada objeto para consumo humano. Esses processos já 

levantavam os protestos dos amantes da natureza, fascinados pelas montanhas rochosas 

e vales de grande beleza, como Thoreau, que, alertando para a ameaça à existência do 

homem advinda da destruição do mundo natural, afirmava a necessidade de preservar 

áreas virgens, através de justificativas econômicas e poéticas. Para ele, a natureza, além 

de ser depositária dos recursos dos quais necessitamos para sobreviver, é o lugar da 
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descoberta da alma humana, da inocência infantil, do refúgio e da intimidade, da beleza 

e do sublime. 

 A noção de "wilderness" (vida natural, vida selvagem), que então passa a se 

engendrar no final do século XIX, propugnava pela criação de grandes áreas não 

habitadas, principalmente após o extermínio dos índios e a expansão da fronteira para o 

oeste. Nesse período, em que já se consolidara o capitalismo americano e a urbanização 

era acelerada, propunha-se reservarem-se grandes áreas naturais, subtraindo-as à 

expansão agrícola e colocando-as à disposição das populações urbanas, para fins de 

recreação. 

 Diante da industrialização cada vez mais intensa, a exaustão dos recursos 

naturais tornara-se o mito norte-americano dominante por um século depois da 

Independência (Cf. DIEGUES, 1996), de modo que, em 1 de março de março de 1872, 

quando o Congresso dos E.U.A criou o Parque Nacional de Yellowstone, também 

determinou que a região fosse reservada, proibida de ser colonizada, ocupada ou 

vendida segundo as leis dos E.U.A e tratada como parque público ou área de recreação 

para benefício e desfrute do povo; além do que foi determinado que toda pessoa que se 

estabelecesse ou ocupasse aquele parque ou qualquer de suas partes (exceto as já 

estipuladas) fosse considerada infratora e, portanto, desalojada (Cf. op. Cit.)23.  

 A concepção dessas áreas protegidas emerge, então, do temor da destruição da 

natureza e da preocupação em proteger a vida selvagem ameaçada, preservando-a 

                                                            
23 Segundo Diegues (1996), no entanto, o primeiro parque nacional do mundo, Yellowstone, não foi 
criado em uma região vazia, em 1872, mas em território dos índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock. 
Uma subtribo dos Shoshone vivia durante todo o ano dentro dos limites atuais do parque. É significativo 
dizer que este esforço de definição de áreas selvagens permanece e domina no século XX, do que é 
mostra o “Wilderness Act", de 1964, ainda nos E.U.A., que define as áreas selvagens (unidades de 
conservação) como as que não sofrem ação humana, onde o homem é visitante e não morador, espaços 
onde a beleza natural deve motivar sentimentos de enlevo e admiração.  
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também às gerações futuras. Por esse temor, até o final do século XIX, grande parte do 

território americano tinha se tornado "wilderness", lugar onde se podia encontrar aquilo 

que restava de "natureza selvagem". 

Irradiada dos estados Unidos, a idéia de criação de parques e reservas tem sido 

um dos principais elementos de estratégia para preservação da natureza, em particular 

nos países do Terceiro Mundo (Cf. Op. Cit.). O objetivo dessas áreas naturais protegidas 

é preservar espaços com atributos ecológicos importantes. Algumas delas, os parques 

em especial, são estabelecidas para que sua riqueza natural e estética seja apreciada 

pelos visitantes.  

Para Diegues (1996), a proposição das áreas naturais protegidas, como estratos 

da natureza intocada e intocável, recupera aspectos estruturais dos mitos 

“bioantropomórficos” e articula um dos “neomitos” modernos, na medida em que 

parece promover uma simbiose entre o pensamento racional (científico e técnico!) e o 

mitológico. Nas formulações em torno de uma natureza que permaneça de algum modo 

selvagem, Diegues encontra a atuação de elementos próprios ao pensamento “empírico-

racional” (o conceito de biodiversidade, por exemplo), ao passo que há elementos que 

remetem à “idéia de Paraíso Perdido, da beleza primitiva da Natureza anterior à 

intervenção humana, da exuberância do mundo natural que leva o homem urbanizado a 

apreciar o belo, o harmonioso, a paz interior proveniente da admiração da paisagem 

intocada” (DIEGUES, 1996, p. 289-290).  

As áreas naturais protegidas, sobretudo as de uso restritivo, mais do que uma 

estratégia governamental de preservação da natureza, refletem, de forma emblemática, 

um tipo de relação homem/natureza, caracterizada, por Moscovici (2007), como 

“naturalismo reativo”, e que Diegues (1996) chamara de “preservacionismo”, uma 

reação ao “culturalismo”, que via na natureza uma ameaça constante de recaída na 
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selvageria contra a qual a cultura deve se opor, e que propõe restituir ao mundo natural 

as virtudes transtornadas pela presença do homem (equilíbrio, regeneração, harmonia, 

etc). Segundo Diegues (op. Cit.), é possível identificar no naturalismo emergente no 

século XIX duas correntes fundamentais: a da "conservação dos recursos", ou corrente 

conservacionista, que propugna pelo uso adequado e criterioso dos recursos naturais, e a 

corrente oposta, a preservacionista, que pode ser descrita como a reverência à natureza 

no sentido da apreciação estética e espiritual da vida selvagem. Elas se encontram no 

ponto em que pretendem proteger a natureza contra o desenvolvimento moderno, 

industrial e urbano.  

O fato é que, para o naturalismo corrente no século XIX, a única forma de 

proteger a natureza era afastar o homem dela, ou demarcar claramente os limites dessa 

relação, por meio de ilhas onde este pudesse admirá-la e reverenciá-la, sem interferir 

nela. Esses lugares paradisíacos serviriam também como locais onde o homem pudesse 

recompor as energias gastas na vida estressante das cidades e do trabalho monótono. 

Destarte, polemiza Diegues, “parece realizar-se a reprodução do mito do paraíso 

perdido, lugar desejado e procurado pelo homem depois de sua expulsão do Éden” (p 

171).  

Por mais que a sociedade urbano-industrial e o avanço das ciências tenham 

dessacralizado o mundo e enfraquecido os mitos, a imagem do parque nacional e de 

outras áreas protegidas como lugares em que a natureza possa se expressar em toda a 

sua essência, força e beleza, transformando-se num objeto de reverência do homem 

urbano, ressalta, para Diegues (op. Cit), a idéia de que mitos podem ter vida longa à 

sombra da racionalidade. Esse mito da natureza intocada e intocável é tanto mais 

complexo se considerarmos, como o faz o autor, que ele reelabora crenças antigas 

(como a do paraíso perdido), mas incorpora também elementos da ciência moderna, 
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como a noção de biodiversidade, das funções dos ecossistemas, numa simbiose expressa 

pela aliança entre determinadas correntes das ciências naturais e do ecologismo 

preservacionista.  

A persistência da idéia de um mundo natural, selvagem, não tocado, tem força 

considerável, sobretudo entre populações urbanas e industriais que perderam, em grande 

parte, o contato quotidiano e de trabalho com o mundo natural.  

Assim, demonstra Diegues, amplos setores das sociedades modernas, através de 

mecanismos legais e regulamentações normativas, dão mostras do desejo de restauração 

de “um mundo natural puro, livre das intervenções tecnológicas”, do qual é síntese o 

“preservacionismo” que ele identifica. 

Desta feita, tanto Thomas (1989), como Diegues (1996) afirmam que foi a 

intensa dessacralização do mundo moderno que fomentou a atitude preservacionaista.  

Nas sociedades modernas se, por um lado, o processo de racionalização se deu de tal 

forma que a dinâmica social se desvinculou sempre crescentemente da dinâmica natural, 

assistimos atualmente a um resgate da natureza por partes cada vez mais amplas de suas 

populações.  

Desse modo, é preciso evitar a dupla simplificação segundo a qual concepções 

mítico-mágicas levam a uma postura de passividade e harmonia em relação à natureza e 

de que a racionalização dos setores da vida social leva necessariamente a uma relação 

de dominação e distanciamento em relação à natureza. É preciso, pois, contrariar a idéia 

de que o processo de racionalização trouxe consigo apenas a postura de dominação da 

natureza pelo homem. Exatamente no momento em que o ser humano parece se 

encontrar radicalmente desligado do mundo natural, ele o resgata. É o que assevera 

Tavolaro (1998), ao se referir ao que chama de reaproximação simbólica da natureza, 

que inúmeros setores das sociedades ocidentais industrializadas operaram a partir dos 



 93

anos 50 e 60 do século XX, assinalando, entre outras coisas, a importância de se levar 

em consideração as contingências e fragilidades dos processos naturais e a forte 

dependência do ser humano em relação àquela que é depositária dos recursos que lhe 

permitem conservar-se e perpetuar-se.  

Esse “resgate” da natureza ocorre justamente num momento em que a quase 

totalidade do que nos alimentamos, do que vestimos e do que utilizamos, por exemplo, 

para nos locomover e comunicar, provém da “artificialização” favorecida pelas 

intervenções tecnológicas sobre o mundo natural. No momento em que se criam 

artificialmente seres vivos, percebe-se também o desejo de reaproximação do homem 

com a natureza, desejo que se expressa na existência e na multiplicação de setores que 

se mobilizam para promover essa reconciliação, para a qual é convocada a educação 

tornada agenda mundial. 

Como afirma Carvalho (2004), apesar de todas as contradições sociais que 

marcaram a emergência do capitalismo, talvez, exatamente por causa delas, esse período 

foi, sem dúvida, favorável para as novas sensibilidades, que valorizavam e idealizavam 

a natureza, no sentido de constituírem uma transmutação importante na ordem da 

percepção acerca do natural, reverberando nos dias de hoje como uma das gêneses 

possíveis do ambientalismo contemporâneo. 

Ativando elementos do ideário proveniente das chamadas novas sensibilidades, 

em especial do romantismo, podemos constatar atualmente uma revitalização dessas 

inspirações. A construção social contemporânea do cuidado para com a natureza 

preconiza um tipo de sensibilidade ecológica fundada na crença de uma relação 

simétrica e de alteridade entre os interesses das sociedades e os processos naturais. 

Nessa perspectiva, o respeito aos processos vitais e aos limites da capacidade de 

regeneração da natureza seria o balizador das decisões sociais e o orientador dos estilos 
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de vida coletivos e individuais. Aqui, juntamente com um projeto educativo, delineia-se 

uma ética ecológica que se posiciona contra o imperativo dos benefícios imediatos, 

calcados na racionalidade instrumental e utilitarista, fundamento padrão de acumulação 

da sociedade de consumo. É deste aspecto essencial à formação dos discursos da 

plenitude que trataremos a seguir.  

 

3.4 A sensibilidade romântica: delineando o solo da sensibilidade ecológica 

 A cultura de valorização da natureza, emergente no século XVIII ficou ainda 

mais fortalecida com o movimento romântico europeu do século XIX, e aparece (ou 

permanece) revivificada em nossos dias. 

Freqüentemente o Romantismo é tomado como um movimento em 

contraposição ao antropocentrismo vigente entre meados do século XVII e a metade do 

século XVIII.  

O romantismo contrapõe ao modelo mecânico de natureza um modelo dinâmico, 

agitado, mas, ao mesmo tempo, ordenado, pela sua tendência natural ao equilíbrio e à 

harmonia. Esse novo modelo terá lugar expressão em diferentes áreas, segundo formas 

diversas: na poesia que se opõe às formas rígidas da poesia clássica (ou, no Brasil, ao 

que é chamado de Arcadismo); na filosofa, que tenta, como em Schelling, restituir uma 

coesão entre homem e natureza, ou entre sujeito e objeto; numa nova sensibilidade, que, 

questionando o lugar do homem no universo, passa a criticar o domínio do homem 

sobre a natureza, bem como o mecanicismo que o justifica. 

Mais do que uma corrente da cultura oitocentista, o romantismo pode ser 

entendido, segundo Löwy e Sayre (1995), como uma “estrutura mental coletiva” (p. 30) 

co-extensiva à própria modernidade, haja vista que se manifesta em todas as esferas da 

sociedade. 



 95

A crítica romântica da modernidade capitalista emerge na Inglaterra, na França e 

na Alemanha com a filosofia das luzes e mantém com ela uma relação complexa, 

freqüentemente (ainda que nem sempre) de oposição. Como afirmam os autores, "o 

romantismo também se apresenta como uma radicalização, uma transformação/ 

continuação da crítica social do iluminismo" (idem, p. 89). 

Nessa perspectiva, corrobora Carvalho (2004), a chamada oposição Romantismo 

X Antropocentrismo é útil, desde que não enseje uma falsa impressão de ruptura 

generalizada do romantismo com a modernidade. Houve, de fato, tentativas de 

contraposição e ruptura em alguns aspectos importantes, mas houve ao mesmo tempo 

um importante movimento de reelaboração e até mesmo continuidades de traços 

fundamentais da sensibilidade moderna24.  

Ao longo do século XVIII, o aparente domínio humano sobre a “natureza” vai se 

transformar em um verdadeiro drama, um conflito fundamental na modernidade, entre o 

desenvolvimento material e a busca do “retorno à natureza” como uma reação a esse 

domínio, podendo a segunda metade desse século ser considerada como um “ponto de 

inflexão” do relacionamento do homem com o mundo natural e da idéia de natureza 

(Cf.; ROSSET ; 1989, LENOBLE, 1990; THOMAS, 1988).  

Convém atentar para a observação de Lenoble: 

 há que distinguir duas épocas no século XVIII: uma que estende 
os princípios do Mecanicismo a todos os pormenores da Natureza, 
mas inventa sobretudo uma metafísica mecanicista do homem, em 
que a razão pura, de resto reduzida a uma mecânica de sensações, 
basta para assegurar a felicidade; depois, a partir de 1750, uma reação 

                                                            
24 Seguindo as análises de Carvalho (2004), consideramos que uma avaliação retrospectiva do 
romantismo deve reconhecer ao menos a dubiedade de seu legado. Por um lado, é necessário reconhecer 
que a “reação” romântica deu início a um processo de observação (mesmo que carregado de idealizações) 
de aspectos antes pouco reconhecidos, como povos e conhecimentos tradicionais, assim como a uma 
crítica à sociedade industrial capitalista.  Por outro, como também assinala a autora, a ligação entre a 
estética romântica e a burguesa (capitalista) ainda merece reflexão, haja vista o gosto pelo sublime 
desenvolvido pelo romantismo. 
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violenta da afetividade, que eclode em Rousseau numa apologia total 
do sentimento (LENOBLE, 1990, p. 284). 
 

Essa reação violenta da afetividade é propriamente aquilo a que se chama 

“sensibilidade romântica”, que radicaliza as novas sensibilidades emergentes no século 

XVIII em torno da natureza. A totalidade dos significados do romantismo ultrapassa 

muito os objetivos deste trabalho, mas interessa aqui ressaltar as contribuições dessa 

nova perspectiva na formulação de um ideal de “retorno à natureza” e das idéias de 

preservação, conservação e restauração do mundo natural. Das características mais 

importantes aos propósitos deste trabalho, uma será aqui observada: o questionamento 

da posição do homem como “senhor da criação”, em favor das outras formas de vida, e 

de uma nova ética articulada a tal questionamento25. 

Dentre as mudanças de relacionamento entre os seres humanos e o “mundo 

natural” advindas com o século XVIII, e depois, em especial, com o romantismo, 

observa-se a idéia de uma irmandade ou fraternidade universal entre homens e animais, 

refletindo um novo modo de pensar, totalmente leigo, segundo o qual importavam os 

sentimentos dos animais. A consolidação da mudança de relacionamento entre homens e 

animais – e o declínio da distinção fundamental entre ambos – ganhou impulso decisivo 

com o crescimento das cidades e a observação dos animais de estimação26. A partir de 

então, os homens começaram a ser vistos como moralmente iguais (ou mesmo 

                                                            
25 O desenvolvimento da “história natural”, isto é, o estudo científico das plantas e animais, contribui 
significativamente neste processo – ao mesmo tempo em que permitiu uma abordagem “desinteressada” 
da natureza, tomada então como um espetáculo a ser contemplado, por parte do cientista. A História 
Natural se desenvolveu da combinação de impulso religioso (conhecer a obra de Deus), curiosidade 
intelectual e prazer estético, além da finalidade utilitária, e acabam pavimentando o caminho que levará 
de uma concepção do mundo como declínio (vigente na passagem do século XVII para o XVIII) para a de 
um mundo em “evolução” (que marcará especialmente o pensamento do século XIX). Essa abordagem 
retomava uma forma de percepção do mundo natural desenvolvida ainda na Antigüidade, por Aristóteles, 
a de uma natureza com existência e valor próprios, independentemente de sua utilidade ou significado 
para o homem. 

26 Tendência entre intelectuais e cientistas, a ruptura da fronteira entre homens e animais era vista como 
forma de ataque à ortodoxia religiosa e sua noção da posição do homem na escala da Criação, 
intermediária entre animais e anjos.  
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inferiores) aos animais; e estes passaram a ser considerados, intelectualmente, como 

quase iguais àqueles. 

Com o aparecimento da anatomia comparada, em meados do século XVII, e a 

constatação de notáveis semelhanças físicas entre seres humanos e animais, concluiu-se 

que, se o homem havia evoluído, o mesmo poderia ocorrer com as demais formas de 

vida – e, inversamente, a “involução” do homem era também uma possibilidade. 

Thomas vê nessa idéia a gênese da percepção que desembocará, no século XIX, na 

eugenia: 

implícita nas muitas sugestões posteriores para o 
aprimoramento da espécie humana através de meios eugênicos estava 
a noção de que também o gênero humano constituía uma matéria-
prima maleável, e de que era necessário cuidado para evitar a 
reversão de formas ‘inferiores’ (THOMAS, 1988, p. 160). 

 
O século XVIII vê também a grande expansão do cultivo de árvores e da prática 

do paisagismo entre os membros mais abastados da sociedade inglesa, bem como uma 

difusão generalizada do cultivo de plantas27. Em relação às florestas, o que se verificou 

foi uma notável mudança de percepção. Tidas primeiramente como regiões selvagens e 

hostis, passaram a adquirir uma função mais e mais ornamental; os bosques ganharam 

utilidade como reserva de madeira e passaram a fazer parte essencial da economia rural, 

além do que as árvores passam a simbolizar a existência contínua de uma comunidade e 

o vínculo com a eternidade. 

A nova apreciação dos jardins e bosques se insere, ainda, no enfrentamento à 

melancolia: dentre as recomendações para os cuidados com a saúde, bastante 

                                                            
27 O cultivo de flores passa a ser justificado cada vez mais por sua estética agradável. A difusão do cultivo 
de flores tinha, porém, implicações mais profundas, duas das quais merecem destaque. Em primeiro lugar, 
as flores passaram a ser, também, objetos de consumo sujeitos à “moda”, e, como tais, eram exibidas em 
concursos, exposições etc. Passam a ser indistintamente associadas a refinamento e sensibilidade, e por 
isso seu cultivo passou a ser incentivado pela crença em seu efeito civilizador sobre os trabalhadores 
(THOMAS, 1988, p. 279). Em segundo lugar, adquirem uma “dimensão espiritual”: como reminiscência 
do Jardim do Édem ou Gestêmani, os jardins particulares passam a ser vistos como lugares apropriados 
para a reflexão espiritual, ou como fonte de satisfação pessoal e refúgio, renovadores da vitalidade e 
domínios de privacidade. 
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influenciadas pela medicina neo-hipocrática, figuravam a prática de esportes, 

principalmente para “as classes ociosas, não ‘beneficiadas’ com o vigor físico 

proporcionado pelo trabalho” (CORBIN, 1989, apud CARVALHO, 2003), a higiene 

pessoal e a busca de ambientes salubres. A busca dos “bons ares” motiva tanto o 

desenvolvimento do paisagismo quanto a “fuga para o campo”, na Inglaterra – 

evidentemente que causas políticas também contribuíram –, e a incitação às viagens 

pitorescas. 

As artes também darão mostras de que essa nova sensibilidade com relação à 

natureza se elabora justamente como expressão de uma falta. No caso das artes 

plásticas, por exemplo, Maugüé defende a idéia de que os pintores procuram tanto a 

natureza em suas singularidades, no fim do século XIX, porque, em primeiro lugar, eles 

se haviam afastado da natureza em geral. É significativo observar que é justamente no 

século XIX, nesse século em que a natureza rapidamente se extingue em proveito da 

indústria, que se exaspera a ânsia por pintar natureza pura. Assim, “Às perturbações da 

condição humana e principalmente às das relações de trabalho e afeição que o homem 

entretém com as forças naturais, corresponde idêntica perturbação da pintura” (Maugüé 

1938, p. 41 apud TAVOLARO, 1998, p. 46).  

No conjunto dessas transformações é que se constituem as noções de “pitoresco” 

e de “sublime”, que elaboram imagens da natureza segundo as quais ela é, para o 

primeiro caso, fonte de estímulo para o artista e, para o segundo, mais do que isso, é a 

tradução cabal da insignificante pequenez do homem. A estética pitoresca, ainda 

permeada pelo ideal de ordenação e controle da natureza, dará lugar por fim a uma 

concepção da paisagem (e da natureza) na qual o homem imerge e é absorvido pelos 

elementos grandiosos e hostis da natureza, inspiradores de temor e reverência: o mais 

propriamente romântico conceito de sublime. Do ponto de vista estético, o século XVIII 
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é marcado por essa polêmica entre o belo e o sublime, em torno da apreciação ou 

repulsa da natureza primitiva. Enquanto o belo valoriza a ordem, o retiro e o isolamento, 

o sublime dá preferência ao movimento e à agitação – e tal mudança de concepção de 

natureza é capital: reforça o discurso da natureza como forma religiosa positiva e a 

floresta como local de privacidade e meditação. O romantismo reafirma tal idéia ao 

comparar as florestas a templos, e ler a arquitetura gótica como uma espécie de 

reprodução em pedras das florestas. Tais concepções marcarão as doutrinas de autores 

transcendentalistas norte-americanos do século XIX, como Thoreau28. 

A nova visão “dinâmica” da natureza – que desembocará nas teorias 

evolucionistas do século XIX e, por fim, no triunfo do darwinismo – expressa uma 

mudança fundamental que ultrapassa a mera apreciação estética, mas que também passa 

por ela. As diversas transformações ocorridas ao longo do século XVIII, conferindo 

força a uma percepção de instabilidade, de transitoriedade, e de transformação 

constante. A nova forma de ver a natureza projeta-se a partir da verificação das 

mutações ocorridas com a consolidação do capitalismo, tanto no campo (com novas 

estruturas de produção agropecuária e conseqüentes rearranjos sociais) quanto na 

cidade. 

A natureza passa então a ser descrita como um princípio de ordem, mas também 

como um princípio de criação. A idéia de “harmonia com a natureza” expressava, 

inicialmente, uma confiança na natureza e nos processos naturais que traduzem ainda 

uma confiança no homem, que vai perder-se ao longo da segunda metade do século 

XVIII e marcará o século seguinte de forma decisiva. 
                                                            
28 O preservacionismo norte-americano foi muito influenciado pelos escritos e pela obra de Henry David 
Thoreau que, em meados do século XIX, se baseavam na existência de um Ser Universal, transcendente 
no interior da Natureza. Para Thoreau, usando a intuição, mais que a razão e a ciência, os humanos 
poderiam transcender as aparências físicas e perceber as correntes do Ser Universal que liga o mundo (Cf. 
Diegues, 1998). 
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Compreende-se, assim, grande parte das motivações da introspecção e da 

nostalgia romântica: a natureza, pensada até então como uma ordem social, um triunfo 

da lei e da abundância, passa a ser vista, de forma alternativa, como outra ordem, 

solidária e profética, contendo o amor à humanidade justamente nos lugares onde 

homens não há (Cf. CARVALHO, 2003). 

Por fim, é preciso aqui observar alguns indicadores importantes da idéia de 

“retorno à natureza” desenvolvida a partir dessa intricada estrutura de sentimentos do 

romantismo, e que revelam o aspecto de continuidade e de “ruptura” com idéias 

anteriores. A continuidade se dá no ponto em que se pode observar uma apreciação da 

diferenciação entre a natureza e o homem. A história dessa separação é longa, está na 

base do humanismo, como vimos: a idéia de uma natureza independente – e indiferente 

– aos desígnios humanos já tem registros pelo menos desde Aristóteles; em Epicuro, um 

dos expoentes mais importantes. Em termos modernos, vimos que a concepção 

cartesiana contribuiu para afirmar essa distinção. A ruptura está em que, de fato distinto 

da natureza, o homem está, não em relação de superioridade a ela, mas em relação de 

defasagem. Outra importante fonte de proveniência dessa concepção está na ascensão 

(em grande parte, evidentemente, inspirada no cientificismo) da “história natural” a 

partir de fins do século XVII, e que adquire no século seguinte importância capital. 

Uma vez metamorfoseado o natural em metafísica, ao invés de um ser 

transcendente à Natureza, que desvela e edifica a mecânica do mundo, o homem passa a 

ser apenas um caso particular desta. Este é justamente o empreendimento romântico, 

que, a separação entre o homem e o mundo natural como resultado de um processo, a 

considera, portanto, passível de reversão, daí a idéia de “retorno” (Cf. SILVA, 2005). 

 Esse retorno se apóia em duas projeções, por vezes, conjugadas: uma em direção 

a um passado (inclusive o mítico), volta a um estado de natureza original e incorrupta; 
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outra em direção a um futuro, a um estado recuperado ou restaurado em que a distinção 

presente tenha sido superada. Importa notar, portanto, a posição tomada em relação ao 

presente: a distinção é tida como um fato. A partir da mesma posição, a sensibilidade 

romântica e aquela mais utilitarista derivam conseqüências diferentes: a conversão da 

natureza em recurso natural aproveitável, útil técnica e economicamente, contra a qual 

os românticos se voltam em nome de uma divinização da natureza. Instala-se o 

problema: como “reconciliar as exigências físicas da civilização com os novos 

sentimentos e valores que essa mesma civilização tinha engendrado” (THOMAS, 1988, 

p. 356).  

A admissão de uma separação presente em relação à natureza distingue o 

romantismo, em sua busca pelo retorno, de uma concepção de natureza como a 

encontrada na arte renascentista – para a qual homem e natureza se encontram 

efetivamente unidos em um universo corporificado. Essa distinção confirma a 

permanência de uma ruptura empreendida pelo mecanicismo/cartesianismo. É possível 

afirmar que, uma vez reconhecida, a separação passa a ser considerada nociva pela 

sensibilidade romântica, e o retorno ao “estágio anterior” de união homem-natureza 

figura-se então como algo desejável.  

A mudança capital, portanto, está nessa nova apreciação – a qual, embora em 

grande parte conseqüência dos movimentos anteriores e de uma estrutura social não 

inteiramente modificada, corporifica uma atitude inteiramente diferente daquela ante a 

qual se coloca. Se o reconhecimento de uma separação presente em relação ao homem é 

o traço comum das diversas concepções de natureza a partir da metade do século XVIII 

(daí a continuidade que o romantismo assinala), a grande diferença reside na recusa da 

imagem de civilização como aperfeiçoamento do estado de natureza e na nova idéia de 

que a natureza é um estado superior de existência (eis, aí, a ruptura romântica 
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propriamente dita). No contexto dessa operação de inversões, contrário de 

melhoramento, a civilização passa a ser interpretada como degradação da natureza 

original.  

Nesse ponto, retomemos, pois, Rousseau. Em diversas passagens de sua obra, 

mas de forma bastante eloqüente na sua figura do “bom selvagem”, observa-se a 

elaboração da idéia de que a civilização representaria uma “degradação” em relação ao 

“estado de natureza”. Dando vazão ainda ao seu amor pela Mãe Natureza, Rousseau 

acaba por se tornar o grande restaurador do sentimento religioso no final do século 

XVIII, sentimento, porém, que investe na natureza, restituindo-a seus atributos místicos: 

“sua não-definição assegura à idéia de natureza (....) uma função metafísica e mística 

(...), passando a designar (...) o que resta do ser quando se elimina o artifício (ROSSET, 

1989, p. 268)29.  

 

3.5 Sensibilidade e Regulação: Rousseau e a natureza como norma 

A cultura de valorização da natureza ficou ainda mais fortalecida com o 

movimento romântico europeu do século XIX, tipicamente encarnada na figura de 

Rousseau. No campo das reflexões educacionais e dos agenciamentos práticos a elas 

articulados, a presença do “culto à natureza” – uma natureza, por assim dizer, educadora 

em si mesma – emerge com pensamento rousseauniano e se prolonga até as pedagogias 

do século XX. 

Rousseau é o pensador do século XVIII que, marcado pela valorização da 

natureza e do homem natural, promoveu de modo singular a relação entre as novas 

                                                            
29 Parte-se da distinção de Aristóteles entre três grandes domínios na existência (artifício, natureza e 
acaso) para definir a natureza como um estado, do qual o homem (artifício) e a matéria (acaso) estão 
excluídos. A partir dessa definição negativa (o que a natureza não é), a idéia de natureza revela-se 
contrária, antes de tudo, a toda idéia de existência que não resulte de um princípio. Um aspecto 
fundamental é o tema da degradação e da corrupção (das quais o homem é um agente fundamental), 
introduzido ainda por Platão. 
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sensibilidades e a esfera pedagógica, ajudando mesmo a ativar a sensibilidade nova em 

torno da infância, a partir da qual a pedagogia moderna iria se articular.  

No pensamento de Rousseau, a natureza constitui uma unidade perfeita e 

anterior à sociedade, idéia tipicamente romântica, que ratifica a oposição básica entre 

aquilo que o homem naturalmente é e aquilo ele se torna vivendo em sociedade tão 

característica do pensamento rousseauniano. Em seu célebre Discurso sobre a Origem e 

os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1775, Rousseau propõe que a 

desigualdade não tem origem na natureza, mas na busca pelo progresso social e 

material. O homem nasce com um sentimento original de liberdade e harmonia com a 

natureza, pois nela é verdadeiramente livre e feliz, sendo os únicos bens que possui “o 

alimento, uma fêmea e o repouso” e os únicos males que teme “a dor e a fome” 

(ROUSSEAU, 1988, p. 48).  

 A origem da decadência humana está no processo civilizador e na constituição 

de um estado civil baseado na propriedade privada: 

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que , 
tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer “é meu” e encontrou 
pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, 
guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero 
humano aquele que (...) tivesse gritado aos seus semelhantes: 
“defendei-vos de ouvir esse impostor; vós estareis perdidos se 
esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a 
ninguém” (ROUSSEAU, 1988, p. 63).  

 
Em decorrência de tal processo, impõe-se a dominação de homens sobre homens 

e a perda da liberdade, que dá ensejo à necessária formulação de um contrato social que 

balize as normas de convivência em uma sociedade estruturalmente conflituosa. Na 

contramão do Iluminismo, ainda que ele próprio seja também um pensador iluminista, 

Rousseau foi um crítico da ordem mercantil, sendo considerado, por muitos, como o 

primeiro grande crítico do capitalismo (Cf. HERMAN, 1997).  
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Apontando a desproporção entre os avanços do progresso da civilização e a 

realização da felicidade, Rousseau condena a busca insaciável pela riqueza, que só 

encontra meios de satisfazer-se afastando o homem, mais e mais, da simples satisfação 

dos desejos naturais. Tal condenação encontra eco tanto na contracultura da década de 

60 do século XX, como, atualmente, nos segmentos eco-naturalistas que se identificam 

com o consumo responsável. 

Também na contracorrente ao pensamento iluminista, que via a natureza apenas 

como matéria exterior ao sujeito humano e objeto de conhecimento pela razão, 

Rousseau valorizou-a como a dimensão formadora do humano e fonte de vida a ser 

apreendida principalmente pelos sentimentos, incluindo-se aí também as experiências 

penosas que a educação da natureza tem para ensinar aos humanos. A visão da natureza 

como ideal de perfeição, degenerado pela ação humana exercida contra a ordem natural, 

abre seu tratado pedagógico, escrito em 1762, denominado Emílio: 

 Tudo está bem quando sai das mãos do Autor das coisas, tudo 
degenera entre as mãos do homem. Ele força uma terra a alimentar as 
produções de outra; uma árvore a carregar os frutos de outra. Mistura 
e confunde os climas, os elementos, as estações. Mutila seu cão, seu 
cavalo, seu escravo. Perturba tudo, desfigura tudo; ama a 
deformidade e os monstros. Não quer nada como o fez a natureza, 
nem mesmo o homem; é preciso que seja domado por ele, como um 
cavalo adestrado; é preciso apará-lo à sua maneira, como uma árvore 
de seu jardim (ROUSSEAU, 2004, p. 7). 
 

Em Emílio, a natureza, enquanto ordem primeira em que está inscrito o humano, 

também aparece como uma das fontes da educação. Para Rousseau, ao nascer fraco e 

desprovido de forças, o ser humano tem necessidade de assistência e de educação para 

sobreviver como adulto: 

 Essa educação vem-nos da natureza ou dos homens ou das 
coisas. O desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos 
órgãos é a educação da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse 
desenvolvimento é a educação dos homens; e a aquisição de nossa 
própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das 
coisas (idem, p. 11).  
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Não se trata aqui de um retorno pacificado ao estado de natureza como tal, tanto 

que ele destaca as dificuldades na educação da natureza, chamando a atenção para as 

adversidades causadas pelas doenças e pelos desconfortos do desenvolvimento físico na 

primeira infância. Também não se trata de uma imersão imediata na ordem do natural, 

mas, sim, de um processo de aprendizagem orientado pelos sentidos, elaborado a partir 

da observação dos fenômenos naturais e em consonância com eles, que promova a 

passagem do natural ao cultural, sem fissuras. Mais que isso, essa passagem, seguindo 

as leis naturais de desenvolvimento humano, deveria assegurar que o social estivesse 

reconciliado com o natural e como que reordenado a partir dele.   

 Rousseau tenta dar conta de como se dá a passagem de um estágio “original” do 

indivíduo humano à sua vida social, o qual emergiria processualmente, ou seja, 

obedecendo a uma condição evolutiva de desenvolvimento, concebido um processo de 

educação ideal experimentada pelo seu Emílio.  

O Emílio, esta criança imaginada por Rousseau, que cresce em um mundo 

também imaginário - em que atuam apenas as leis naturais (os impulsos para a 

conservação da espécie) – onde apenas se relaciona com seu preceptor e vive em 

contato direto com a natureza, funciona como idéia reguladora para a recriação das 

condições vigentes na sociedade a partir de uma educação natural a fim de “poder 

reunir, no pacto a ser realizado, as vantagens do estado natural àquelas do estado social” 

(VALDEMARIN, 2007, p. 153).  Fazendo coincidir o natural e o sócio-cultural 

estabelecer-se-ia a harmonia entre essas esferas tradicionalmente cindidas em uma 

oposição elaborada pelos vários humanismos. 

A noção de natureza como estado primeiro e modelo para a educação tem longo 

alcance na história das idéias pedagógicas desde então. No século XX, seguiu vigorando 

a ênfase no “natural” como fundação de uma psicologia e de uma pedagogia, atinentes 
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ao desenvolvimento natural da criança, em contraposição a uma educação coercitiva, 

que se impõe, por assim dizer, de fora para dentro.  

Nesse sentido, formulações como as de Piaget ou as de Montessori foram 

inspirados pela compreensão de que elaboramos teorias e princípios pedagógicos 

fundamentados como expressão do desenvolvimento natural das crianças observado e 

teorizado. O princípio fundamental dessas pedagogias é, justo, a liberdade das crianças, 

liberdade essa entendida como o processo de desenvolvimento das manifestações 

individuais, espontâneas, da natureza das crianças, portanto, a liberdade coincide com a 

natureza30.  

Esta valorização da natureza como modelo para a educação e a idealização do 

natural na infância exprimem um desdobramento das chamadas “novas sensibilidades” 

na esfera educativa, segundo o qual, a infância, além de ser um estado natural do 

humano, obedece a “leis naturais” de desenvolvimento, que é preciso conhecer e 

respeitar; é preciso elaborar um modelo de formação que não mais lute contra o natural 

em nós, mas que o identifique e o acolha. Mais ainda, é preciso fazer coincidir a 

formação com a nossa natureza. O novo “naturalismo” que emerge com as novas 

sensibilidades promove uma confusão nas fronteiras que definem o natural e o cultural 

ou social, tão caras ao humanismo, fronteiras essas que também ajudaram a estabilizar 

os parâmetros que tinham justificado todo esforço educativo. 

Tais idéias seguem modelando concepções pedagógicas e compreensões do 

desenvolvimento humano, particularmente no que diz respeito à educação infantil e 

alcançam especial veículo de expressão nos discursos da plenitude em educação hoje, 
                                                            
30 As chamadas pedagogias científicas são especialmente tributárias do pensamento de Rousseau. Se 
quisermos que surja uma nova e científica pedagogia a partir do estudo do indivíduo, esse estudo deve se 
preocupar com a observação das crianças livres. Consoante com tal princípio, o pedagogo A.S. Neil, na 
escola de Summerhill, buscava provar que, deixando as crianças sozinhas, sem a intervenção de adultos, 
as formas de autogoverno emergentes seriam resultado dos fenômenos naturais, no caso, do estado natural 
da psique (Cf. CARVALHO, 2004).  
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na medida em que esses mobilizam a categoria fundamental dessa propugnada educação 

natural: a reconciliação do homem com a natureza, resgatando, antes de tudo nele 

mesmo, a sua dimensão de natural que toda educação deve restaurar sob pena de 

continuarmos impingindo a violenta cisão homem-natureza que, no limite, produziu a 

crise ambiental que hoje vivenciamos. Obras como “Somos as Águas Puras”, de 

Brandão (2004) e “Ecologia: Grito da Terra, Grito dos Pobres”, de Boff (1996) dão 

mostras, desde o título, dessa articulação: aqui, como lá, o que está atuando é a fusão, 

sem distinções de fronteiras, dos elementos “natureza” e “cultura”, “homem’ e 

“natureza’.  

Ainda como mostra da expressão de uma educação natural, hoje tomada nos 

termos de uma ecopedagogia ou de uma educação biocêntrica, ou ainda de uma 

educação “orgânica”, temos as obras “Os Mestres de Rousseau” (2004) ou “Pedagogia 

da Terra” (2003), ambas de Gadotti: uma educação “biófila”, que ame e promova a 

vida, que desenvolva o humano plenamente humano, na sua inteireza e unidade, deve 

ser uma educação que resgate a natureza no humano e que instaure o humano a partir de 

sua relação com a natureza. A formação discursiva da plenitude – e os discursos da 

plenitude em educação, parte fundamental dessa formação discursiva mais ampla – 

reverberam a idéia de que formar o indivíduo humano plenamente humano significa, 

enfim, fazer coincidir o indivíduo consigo mesmo através do auxílio da natureza.  

Na esteira do pensamento de uma educação natural, de uma pedagogia que 

reativa o ideário rousseauniano e prolonga a sensibilidade romântica em termos de 

teorização educacional, os discursos da plenitude em educação reafirmam a natureza 

como modelo para educação, reverenciam a natureza como portadora de valores morais, 

estéticos e espirituais e conferem à relação homem-natureza o estatuto de 

complementariedade que é preciso resgatar, instituindo condutas ecologicamente 
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orientadas, para o que comparece o uso bastante especial que os discursos da plenitude 

fazem da Ecologia, tornando-a o seu principal dispositivo conceitual: a disciplina 

científica, extrapolada do campo estritamente científico, torna-se socialmente 

conveniente na medida em que permite afirmar o tratamento aceitável do ambiente 

como o que não danifica a integridade dos ecossistemas, entendidos como foras de vida 

numa dinâmica e complexa, e não obstante estável, relação de interdependência. Essa 

relação é o que permite enunciar a existência de uma ecologia que integra os aspectos 

social, ambiental, individual e espiritual-mental. 

Este uso da ecologia apresenta uma Ecologia socialmente oportuna na medida 

em que é capaz de orientar critérios morais e de subsidiar uma ética. Este uso, porém, 

que ressalta as “virtudes ecossistêmicas”, como as noções de “interdependência”, 

“interações” ou “auto-organização”, frequentemente omite outros termos que também 

fazem parte do instrumento conceitual da ecologia, como os conceitos de “competição”, 

“seleção”, “exclusão”, “exploração” e “sobrevivência”. 

Aqui, não nos interessa dizer se o uso que os discursos da plenitude fazem da 

Biologia Sistêmica e da Ecologia são condizentes com aquilo que a Biologia e a 

Ecologia “realmente são”, enquanto disciplinas científicas, ou seja, se como ciências 

produzem proposições “verdadeiras” ou “falsas” sobre a natureza, e que por isto mesmo 

seriam capazes ou não de uma apreensão da essência da vida; ao contrário, interessam-

nos tão-somente enquanto discursos ou práticas discursivas que produzem efeitos de 

verdade, de realidade sobre a vida, a natureza, a natureza humana.    

Importa reter que hoje somos informados da biologia e da ecologia através 

desses usos; e, mais: as idéias sobre a natureza que são mobilizadas pela formação 

discursiva da plenitude são freqüentemente utilizadas para justificar idéias morais, e 

essas, por sua vez, são elaboradas desde certos ideais morais. Segundo Floriti (2004) 
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está na base dessa revalorização do natural o reconhecimento de uma ordem natural 

como norma a partir da qual é possível uma revalorização do natural. É por isso, afirma 

o autor, “que as visões de natureza e os ideais de ambiente estão intimamente ligados a 

uma moralidade” (FLORITI, 2004, p. 26)31. 

 No conjunto dessas questões, a Ecologia emerge como a aliada fundamental da 

reforma das condutas, convertendo-se em uma espécie de “novo oráculo” (Cf. FLORIT, 

2004) que nos possibilita descobrir modos de relações mais saudáveis com o mundo, 

uma vez que apresenta os caminhos para o acesso à desejada “harmonia natural” tão 

essencial para a nossa felicidade.  

Contemporaneamente, “não podemos articular uma concepção absoluta de 

conduta adequada, pois não há autoridade externa na qual seja possível se referenciar” 

(FLORITI, 2004, p. 27). A modernidade em crise, da qual a sociedade de consumo, pré-

sentida e lamentada por Rousseau, é um dos sinais mais agudos, assiste ao fim das 

tradições. Como define Rocha (2005), uma sociedade tradicional é aquela na qual as 

questões fundamentais da existência humana já foram respondidas antes mesmo de 

serem formuladas: “o que é amar e trabalhar, o que é uma família; em que se deve 

acreditar; por que motivos se deve morrer; por que e para que se vive, segundo que 

prescrições” (p. 113), para todas essas questões existiria uma resposta.  

Hoje, com o enfraquecimento das instituições tradicionais, a força da tradição 

não é mais capaz de oferecer referenciais para organizar a conduta humana. Neste 

contexto e sob tais indefinições, surgem, como aponta Florit (Op. Cit.), “amplas 

oportunidades para assinalar a natureza como fonte de autoridade” (p. 27). Desse modo, 

                                                            
31 Para o autor, é possível reconhecer implicações do fundamento normativo da natureza nas sociedades 
contemporâneas cuja a principal  seria o fato de não ser “o ambiente ou a natureza o que está em risco em 
muitos dos confrontos atuais que tentam conformar a natureza ou o ambiente sob diferentes agendas 
políticas, mas a idéia de ambiente ou de natureza, e com eles o ideal de uma ordem adequada” (op. Cit., p 
27).  
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tendo a natureza como imperativo, a ação humana passa a ser vista como 

desestruturante da tendência natural ao equilíbrio, a partir do que condutas 

“antinaturais” podem ser discernidas pelas seqüelas poluidoras que produzem e 

convocadas a restabelecer a equilibração.   

Produziu-se, assim, um passo, da ciência ecológica à consciência ecológica, 

além do que ocorreu uma articulação entre essa nova consciência ecológica e uma 

versão moderna do sentimento romântico da natureza, instado principalmente a partir 

dos anos 1960, em nível mundial. Este sentimento encontrou na mensagem ecologista 

sua justificação racional, moral, científica e política. Até então, todo “retorno a 

natureza” tinha sido tomado, pelo Ocidente, como uma proposição utópica, em franca 

contradição com as “evoluções do progresso”. A partir de agora, a aspiração à natureza 

não expressa apenas o mito de um passado natural perdido; expressa, também, as 

necessidades das pessoas que vivem aturdidas pelos problemas urbanos e pela ausência 

ou escassez de recursos naturais, bem como encarna as “virtudes para um mundo 

possível” (BOFF, 2006), orientadas pela Biologia e Ecologia. 

A seguir, nos ocuparemos especialmente em tentar apreender o modo como se 

articulam nocionalmente alguns conceitos-chave que, a nosso ver, definem o modo de 

ação do dispositivo da plenitude nas séries “eco-sistêmica”, “ambientalista-

institucional” e “teórico-educativa”. Nos dedicaremos a apreender, nas várias séries, o 

modo de funcionamento dos conceitos na perspectiva de explorar, através da 

combinação do discursos teóricos, políticos, ambientalistas, etc, e das regras de ação 

prática, o poder normalizador do dispositivo da plenitude. É através da norma, da 

regulação, que se percebe tanto a abolição das condutas inaceitáveis, bem como a 

majoração dos comportamentos, atitudes e sentimentos desejados. É na articulação de 
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um ethos bio-ecológico espiritualizado que, parece, o sujeito passa a ser hoje 

“refundado”.  
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CAPÍTULO IV 

SÉRIE DISCURSIVA ECO-SISTÊMICA 
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 A SÉRIE DISCURSIVA ECO-SISTÊMICA 

 A principal característica dos discursos da plenitude é o que está na base de seu 

pensamento como condição mesma de seu discurso: o pensamento sistêmico ou 

holístico, qual seja, um tipo de pensamento que busca a explicação dos fenômenos sob o 

enfoque da preocupação com a sua totalidade. A preocupação com a totalidade emergiu 

simultaneamente em várias disciplinas na primeira metade do século XX, especialmente 

na década de 20, sendo os biólogos, ao enfatizarem a concepção dos organismos vivos 

como totalidades integradas, os pioneiros do pensamento sistêmico32, cujo ponto de 

                                                            
32 A ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, reducionista ou atomística; a ênfase no todo, de 
holística, organísmica, ecológica ou sistêmica. Na ciência do século XX, a perspectiva holística, com 
ênfase na constituição de um todo articulado, tornou-se conhecida como “sistêmica” – também chamada 
organísmica ou ecológica - e a maneira de pensar que ela implica passou a ser conhecida como 
“pensamento sistêmico”. Os termos “sistêmico”, “holístico”, “organístico” ou “ecológico” são sinônimos, 
sendo que “sistêmico” é o termo científico mais técnico. Nos anos 1950, alguns pesquisadores de ciências 
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vista conquistou o lugar antes dominado pela física durante o predomínio do paradigma 

cartesiano-newtoniano. 

Segundo Rosnay (1998), o pensamento sistêmico surgiu da convergência da 

biologia com a cibernética e a teoria da informação. A biologia, concebendo a vida 

como sistema, abre-a para a ecologia, que define o estudo do sistema como sendo aquilo 

que confere estatuto científico à sua disciplina, donde emerge a noção de “ecossistema”. 

Conjugadas, biologia e ecologia produzem uma nova concepção de “vida”: a vida é uma 

organização singular entre os tipos de organização físico-química existentes, cabendo, a 

quem se interesse por entender o seu funcionamento, acessar a sua “linguagem” ou 

“código” de funcionamento. Da conjugação entre biologia e ecologia temos a 

articulação daquilo que se tornou espécie de matriz teórica da perspectiva que aqui 

chamamos de eco-sistêmica, que conforma o limiar de formalização do solo 

arqueológico em que acreditamos encontrar as condições de possibilidade para a 

emergência de enunciados, conceitos e noções que investem na formulação de uma 

nova relação homem-natureza, que articula a formação discursiva da plenitude.  

Este modelo de compreensão de vida como sistema, em que a espécie viva é 

descrita como uma singularidade que produz singularidades, é extrapolado do campo da 

biologia e da ecologia para variados campos, através da noção de ecossistema33: dado 

que “a célula, uma sociedade de insetos, o corpo humano, a empresa, a cidade, o 

ecossistema são exemplos de sistema” (ROSNAY, 1998, p. 46), é possível ir da 

“biologia à ecologia, passando pela informática, redes de comunicação, educação, 

                                                                                                                                                                              
físicas, biológicas e sociais se reuniam no quadro da Josiah Macy Foundation ou da Sociedade para o 
Estudo de Sistemas Gerais, com o objetivo de criar as bases de uma nova abordagem da complexidade 
numa síntese sistêmica. Encontravam-se aí equipes do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e da 
Universidade de Harvard como Norbert Wiener, Warren McCulloc, Walert Pitts.  Na França criou-se no 
final dos anos 60 o Grupo dos Dez, composto por Henri Atlan, Edagar Morrin, Michel Serres e Joël de 
Rosnay (Cf. ROSNAY, 1998).  
33 Um sistema (ou um todo) é um conjunto de elementos em interação dinâmica, organizados em função 
de uma finalidade, que é a manutenção do sistema (Cf. ROSNAY, 1998).  
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psiquiatria, ciências administrativas ou economia” (op. cit., p. 42). Ao lado de vida 

outras noções-chaves se redefinirão. Cumpre, pois, entender como se dá a articulação 

ecologia-biologia, radicada no pensamento sistêmico (Cf. VASCONCELLOS, 2002), a 

priori dos discursos da plenitude, bem como a formulação do conceito de ecossistema, 

pois tal conceito se tornou poderosamente presente em nosso vocabulário hoje. 

 

4.1 A articulação Ecologia-Biologia 

 Uma das gêneses possíveis da ecologia está associada ao estudo da “história 

natural” na Inglaterra, entre os séculos XVI e XVII, campo esse aberto pelo fenômeno 

das novas sensibilidades e que indica, ao mesmo tempo, expressão e aprofundamento 

delas, como já problematizamos no capítulo III. Mas o processo de formalização da 

ecologia propriamente contemporânea só se completará no ponto de convergência entre 

a biologia e a cibernética, através da invenção do conceito de ecossistema. Será esse 

conceito que, por um lado, definirá a ecologia como “disciplina científica”, e, por outro, 

permitirá sua extrapolação para outras disciplinas e, destas, para uma ampla 

“ecologização” do pensamento contemporâneo. Para a descrição desse processo, 

faremos uso aqui, especialmente, do suporte histórico-conceitual fornecido por Grün 

(1995), Acot (1990) e Silva e Schramm (1997). 

 Grün (1995) nos mostra que, correndo quase em paralelo, os fundamentos de 

botânica e da zoologia foram estabelecidos pelos trabalhos de amadores, ainda nos 

séculos XVI, XVII e XVIII, e seriam como que a “infância” da Ecologia. Os dois 

marcos fundamentais de preparação do solo arqueológico da cientifiicização do discurso 

ecológico podem ser encontrados no naturalista inglês Gilbert White (1720-1793) e no 

botânico Carl von Linné (1707-1778). G. White “advogava aos humanos que levassem 

uma vida simples, modesta e humilde, para assim restaurarem uma coexistência 
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pacífica com outros organismos vivos; (...) possuía uma concepção profundamente 

religiosa da natureza” (GRÜN, 1995, p 161). Se White foi o responsável por essa 

concepção de “Sciencian arcadian”, é com Carl Von Linné que é formulada a 

concepção de uma “Scientia imperial” (op. Cit). Linné proporcionou à botânica “uma 

eficiente base universal após mais um século de caos taxinômico” (idem, ibid). Em seu 

sistema, cada planta era classificada sistematicamente em um nível hierárquico 

determinado, cada parte da natureza viva era organizada, classificada e colocada em 

uma posição no seu sistema, “encontrando assim seu lugar no esquema divino” (idem, 

ibid). 

 Nos séculos XVIII e XIX, a Sciencia Arcadiana quase desaparece do discurso da 

emergente biologia, sobrevivendo, porém, na literatura e na filosofia românticas do 

século XIX (Cf. GRÜN, 1995). A Scientia imperial de Linné, por sua vez, com seu 

minucioso espírito hierarquizante e classificatório, lança as bases para a anexação de 

sua taxionomia ao discurso científico, dando um passo decisivo na confecção daquilo 

que mais de um século depois iríamos chamar de ecologia. Com efeito, entre o final do 

século XVIII e início do século XIX, quando a Sciencia arcadian desaparce da 

superfície do discurso e a taxionomia de Linné, diferentemente, ganha uma posição 

privilegiada, pode ser considerado o momento em que o solo arqueológico do 

ambientalismo é também primeiramente configurado.  

 Assim, a Ecologia, como disciplina científica, terá seu escopo melhor delimitado 

e fundamentado somente a partir do século XIX, quando Ernest Haeckel, em sua obra 

Morfologia Geral do Organismo, de 1886, substitui, numa nota de rodapé, o termo 

biologia, por “ecologia”, definindo, com tal neologismo, a idéia segundo a qual todos os 

organismos vivos da terra constituíam uma única “unidade econômica”. Por extensão, a 

ecologia seria o “estudo da economia, do modo de vida, das relações externas do 
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organismo” (Cf. ACOT, 1990, p. 173). Ainda que a ecologia tendesse desde aí para uma 

acentuação da formalização científica de seu discurso, as noções fundamentais 

continuavam a ser aquelas formuladas por Linné – uma taxonomia elaborada a partir de 

níveis hierárquicos de organização.  

 É somente no século XX que a síntese teórica da ecologia realmente se 

aprofunda, quando ela vai descobrir no “ambiente” “a riqueza de um universo” (GRÜN, 

1995). Com Uexkül, surge o termo umwelt, mundo ambiente. Em 1927, Charles Elton 

cunha o conceito de unidade ecológica com base no nicho – comunidade tópica onde se 

tecem inúmeras interações entre os seres, e no topo, a biosfera – que totaliza o conjunto 

da vida na crosta terrestre (Cf. ACOT, 1990).  Já em 1935, Tansley elabora a noção 

capital de “ecossistema”, que tenta dar conta do conjunto de interações que ligam os 

organismos vivos ao seu meio ambiente (Cf. ODUM, 1986). Essa noção rearranjará a 

ecologia em torno do pensamento sistêmico, constituindo-se mesmo como um discurso 

ecossistêmico. A noção de ecossistema permitiu que se operasse uma intersecção 

produtiva entre duas idéias, até então antagônicas na história do pensamento – a idéia de 

harmonia com a idéia de desordem (GRÜN, 1995). A partir de Tansley, o ambiente 

deixa de significar uma unidade territorial para tornar-se uma realidade organizadora. 

 A noção funda mental de ecossistema, que comporta tanto a ordem geofísica, 

como a desordem da ‘selva’, enquanto máquina viva e enquanto conjunto de interações 

no seio de uma unidade geofísica específica, que, contendo diversas populações vivas, 

constitui uma unidade complexa de caráter organizador, possibilitou que a ecologia 

transpusesse “um limiar de formalização”, transposto quando um discurso científico é 

capaz de definir os axiomas que lhe são necessários, os elementos que usa e as 

estruturas proposicionais que lhe são “legítimas” (Cf. FOCAULT, 1995a).  
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 Em seguida a essa noção, sobrevirá uma série de construtos teóricos que fizeram 

com que a ecologia alcançasse o grau de especificidade exigido para que se 

transformasse em mais uma disciplina do conhecimento científico.   

 A partir dos anos 1940 do século passado, emerge a noção de que os 

mecanismos ecossistêmicos podem ser compreendidos a partir das bases 

termodinâmicas do ser vivo, lançadas pelo físico Schrödinger, articuladas ao modelo 

cibernético desenvolvido por Norbert Wiener. 

 O advento da cibernética constitui uma verdadeira guinada em direção a uma 

ecologia sistêmica. Conceitos como realimentação, auto-regulação (base conceitual 

originária do conceito atual de “auto-organização”) exerceram poderosa influência em 

outras ciências nas décadas seguintes.  

 Ainda nos anos 1940, Ludwig von Bertalanffy propõe a construção de 

“metadisciplina”, que ele chama de “Teoria Geral dos Sistemas”, pois não é mais 

possível negar que estamos forçados a tratar com complexos, com ‘totalidades’, ou 

‘sistemas’, em todos os campos do conhecimento.  

 Assim, entre os anos 30 e 40 do século XX todo um “empreendimento 

sistêmico” se coadunou, levando a que uma visão sistêmica influenciasse o surgimento 

de novas áreas de conhecimento, fazendo com que tais áreas de conhecimento 

emergentes passassem a sedimentar aquela visão sistêmica. A Ecologia é expressão 

desse empreendimento. 

 A partir dos anos 1940, percebe-se uma crescente veiculação de discursos 

referentes a questões estatísticas, prolongando as pesquisas iniciadas antes da guerra 

sobre a dinâmica das populações, como expressão de um desejo de ultrapassar o 

“simples nível descritivo” dos trabalhos em ecologia.  
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 De tal modo, no fim dos anos 1950, a elaboração de modelos de ecossistemas 

que se utilizavam de concepções emprestadas da cibernética está, conforme Acot 

(1990), diretamente ligada à aplicação, em ecologia, dos aportes da termodinâmica do 

ser vivo e da matemática. A formulação mais integrada da ecologia nesse sentido 

ocorreu com a publicação de “Fundamentos da Ecologia”, dos irmãos Odum (Cf. 

SILVA e SCHRAMM, 1997), obra em que utilizam a linguagem da nova física, 

especialmente da termodinâmica, para descrever o funcionamento dos sistemas 

ecológicos. Nessa obra surge a idéia fundamental segundo a qual tanto os organismos 

vivos como toda a biosfera têm a característica termodinâmica essencial de serem 

capazes de produzir e conservar um estado de ordem interna ou baixa entropia 

(desordem). 

 Ainda por volta de 1950, “Shannon (1949) com a teoria da informação, Wiener 

com a cibernética (1948), abrem uma perspectiva teórica aplicável simultaneamente às 

máquinas artificiais, aos organismos biológicos, aos fenômenos psicológicos e 

sociológicos” (MORIN, 2000, p. 20). Desse modo, ainda por fins dos anos 1940, “o 

esforço marginal da biologia molecular consegue realizar a brecha decisiva que abre a 

biologia para ‘baixo’, pela descoberta da estrutura química do código genético (Wateson 

e Crick)” (idem, ibid.). 

 A tendência da natureza para a desordem, verificada estatisticamente, de a 

entropia aumentar em sistemas isolados, é expressa pela segunda lei da 

termodinâmica34, traz ainda mais implicações para a compreensão da natureza em 

termos de compreensão de um sistema de mensagens que é preciso decodificar.  

Segundo Wiener (2000), o propósito da cibernética é desenvolver uma linguagem e 

                                                            
34 Sobre a primeira e a segunda leis da Termodinâmica, ver Wiener (2000) capítulo II “Progresso e 
Entropia”. 
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técnicas que nos capacitem a lidar com o problema do controle e da comunicação em 

geral. Para ele, todo organismo, seja ele animal ou humano, deve ser visto como 

“mensagem”. O organismo se opõe ao caos, à desintegração, à morte, da mesma 

maneira, a mensagem se opõe ao ruído. 

 Desde essa convergência, a vida passa ser entendida como informação, da qual 

depende a própria vida: “a propriedade da hereditariedade – de que a vida gera a vida – 

depende dessa transmissão de informação” (SMITH e SZATHMÁRY, 1997, p. 83).  

A compreensão da vida como informação foi magistralmente formulada, em 

1994, por Schröndinger em “O que é Vida?”, obra capital, que a definiu como 

“seqüência de símbolos de um código”. Somos hoje fundamentalmente tributários dessa 

compreensão da vida como linguagem, como informação e código, que se tornou ainda 

mais afirmada entre cientistas e o senso comum com o advento da engenharia genética e 

as biotecnologias, como demonstra Lima (2004)35. 

 Os construtos teóricos do pensamento ecossistêmico dão mostras de sua 

tendência integradora, bem como demonstram sua aspiração a uma abordagem cada vez 

mais sintética das relações “ser vivo” e “meio ambiente”.  Esse movimento convergirá, 

já nos anos 1960, para a elaboração de modelos matemáticos sobre a evolução dos 

ecossistemas, acentuando cada vez mais o “estatuto científico” da ecologia.   

 Em meados dos anos 1960, segundo SILVA e SCHRAMM (1997), pesquisas 

estatísticas acerca das dinâmicas das populações levaram à formulação de modelos 

matemáticas de evolução dos ecossistemas, sendo esses vistos como sistemas 

complexos, em que o conjunto de equilibração – a homeostase – passa a ser descrito por 

mecanismos de retroação – ou feedback –, conceito central da cibernética de Wiener. 

Assim, a cibernética em junção com a teoria da informação fornece os elementos da 
                                                            
35 LIMA (2004) apresenta uma arqueologia da cibernética e demonstra como este saber emerge a partir 
das demandas de controle das informações de guerra. 
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linguagem para “traduzir” as mensagens ecossistêmicas, de modo que a articulação 

biologia-ecologia se dá num nível lingüístico e cibernético-informacional.  

 Deste modo, estavam dadas as bases para explicar a interação dos sistemas vivos 

com o ambiente, sendo esse o objeto mesmo da ecologia: o estudo do ecosssistema, 

conceito mais sólido do que os de natureza e de meio ambiente (ainda que esses 

apareçam a ele colados), caracterizado pela relação de interdependência entre os 

organismos viventes e o seu meio ambiente. O ecossistema significa que, em um dado 

meio ambiente, as instâncias geológicas, geográficas, físicas, climatológicas (biótopo) e 

os seres vivos de todas as classes, unicelulares, bactérias, vegetais, animais 

(biocenoses), estabelecem relações de inter-retroações uns com os outros para gerar e 

regenerar sem cessar um sistema organizado ou ecoproduzido por estas mesmas inter-

retroações, que, por sua dinâmica natural, formam uma totalidade integrada e holística: 

“cada ecossistema é um todo que se organiza a partir dos seres que o constituem” 

(GONÇALVES, 2005, P. 64, grifo do autor), a partir de suas propriedades 

organizadoras ou sistêmicas.  

Assim, através desses relacionamentos os sistemas naturais adquirem uma 

“espécie de vida própria” que os capacita para se “auto-produzirem ou auto-

organizarem ao longo do tempo” (LAGO & PÁDUA, 1998, p. 18). Um ecossietma é, 

portanto, uma “unidade funcional de vida, onde a interação conjunta das diversas 

espécies de animais e vegetais que nele estão presentes, justamente com o fundo 

químico-físico composto pelos fatores minerais climáticos, etc., constrói o sistema de 

equilíbrios que permite o funcionamento do todo” (idem:ibid.).  Uma vez que “tudo está 

relacionado com tudo (...) não podemos tocar em um elemento isolado sem afetarmos o 

conjunto” (idem: ibid.).  
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 Assim, o sistema de relacionamentos que constitui o ecossistema é caracterizado 

por: interdependência, ordem dinâmica, equilíbrio auto-regulado (homeostase), 

biodiversidade – que garante maior estabilidade ao sistema, pois lhe confere mais 

capacidade de se auto-regular – fluxo constante de matéria e energia – o que garante que 

o ecossistema seja um sistema “aberto” – e reciclagem – todo elemento natural liberado 

no ambiente é de algum modo reaproveitado pelo ecossistema.  

  Desde a elaboração de modelos ecossistêmicos, foi possível falar, entre outros 

temas que passam a ser correntes na ecologia e que imediatamente a ligam aos 

movimentos ambientalistas – ou ecologistas -, dos impactos da poluição sobre os 

sistemas ecológicos, como a contaminação de rios, lagos, baias, mares, solos e 

atmosfera, a destruição de florestas, acarretando perda de “biodiversidade”. Todos os 

problemas apontados pelo aproach da ecologia, agravados pela percepção dos altos 

níveis de pobreza da maior parte da população mundial, fornecem importantes 

argumentos para interrogar os governos e os rumos da tecnociência. Ecossistema e 

biodiversidade, entre outros, são conceitos que, extraídos do campo disciplinar da 

Ecologia, passam a impulsionar, pelos usos sociais que lhe serão empregados, os 

diversos movimentos contestatórios em todo o mundo.  

 Com base no novo modelo científico de tipo sistêmico, passa-se a falar de uma 

visão integrada dos diversos ecossistemas terrestres (Cf. SILVA e SCHRAMM, 1997, 

p. 359) e a “questão ambiental” passa a ser tomada em nível global. Por questão 

ambiental podemos entender, justamente, a contradição fundamental que se estabeleceu 

entre os modelos de desenvolvimento adotados pela civilização, marcadamente a partir 

do século XVIII, e a sustentação desse desenvolvimento pela natureza, uma vez que a 

capacidade regenerativa dos recursos considera-se ameaçada e os recursos não 

renováveis quase atingem níveis de exaustão.  
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4.2 Vida e Universo, Homem e Natureza no Pensamento Sistêmico 

 Como vimos, a ecologia deriva da mesma formação discursiva da qual surgiu a 

biologia. A passagem da história natural à biologia deu-se com Cuvier, no século XVIII. 

A ecologia deriva, em parte, desse discurso não mais taxionômico, como o da história 

natural (classificação dos seres), mas organiscista, como o da biologia (que emerge 

como o estudo das correlações específicas dos diferentes organismos).  

Mas no século XX, as relações a serem estudadas são muito mais amplas: elas 

dizem respeito às relações de diversas populações vivas no seio das novas configurações 

discursivas. As regularidades produzidas a partir das novas redes discursivas formadas 

com os estudos ecossistêmicos vão produzir uma ampla base enunciativa, que, embora 

não exclua a biologia (pelo contrário, a integra), se difere dela. A ecologia, anexando a 

biologia, bem como outras áreas do conhecimento natural e humano, abre a 

possibilidade de formular novos enunciados, principalmente em torno da natureza, da 

vida e, claro, do homem.   

Com o aparecimento da mecânica clássica no séc. XVII, a vida havia 

desaparecido do discurso. Com Cuvier, a noção de vida havia voltado à superfície do 

discursivo, porém estava restrita ao nível das funções do organismo. A partir da noção 

de ecossistema e dos desenvolvimentos teóricos em curso na ecologia, a vida passou a 

circular em um campo de possibilidades discursivas muitíssimo amplo. No jogo 

discursivo, não estava mais em questão a dimensão do indivíduo (organismo) ou da 

espécie (reprodução), mas o próprio ambiente, entendido agora enquanto realidade 

organizacional da totalidade da vida. 

 Central para a definição da ecologia como paradigma catalisador do pensamento 

sistêmico (Cf. VASCONCELLOS, 2002) e para a o convite à ação contido no repertório 
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conceitual da Ecologia, será a importância atribuída a três conceitos fundamentais - 

“integração”, “totalidade” e “holismo” –, em torno dos quais se movimentam vários dos 

conceitos radicados na visão sistêmica, como os princípios de complexidade, de 

complementariedade, de interdependência, de autopoiese, entre outros. Será pela 

articulação entre esses conceitos e pelas suas múltiplas variações, que o pensamento 

sistêmico providenciará a emergência de uma nova definição do “homem” e da 

“natureza”, bem como, claro, de suas relações, entrando, de vez, no repertório 

discursivo dos movimentos ecologistas. 

 

4.2.1  Vida-Universo 

 Segundo o pensamento sistêmico, a vida não provém de nenhum princípio 

“vital” originário, mas emerge de condições e processos físico-químicos – trocas, auto-

organização, reprodução –, que constituem a realidade vivente. 

 A idéia sistêmica de “emergência” e a idéia cibernética de “retroação” são os 

primeiros instrumentos conceituais para conceber a autonomia dos seres vivos, tomados 

como sistemas. A teoria da organização já é uma teoria da autonomia, na medida em 

que a organização assegura ao sistema uma relativa autonomia em relação aos fatores 

determinantes e aleatórios do meio (Cf. MORIN, 1993).  Assim, a noção de autonomia 

não é antinômica, mas complementar à idéia de dependência, uma vez que qualquer 

organismo vivo se alimenta de matéria-energia-informação para poder existir, se 

reorganizar. Desse modo, a autonomia emerge da dependência, ao passo que a 

dependência “reatroage no sentido de referir-se à sua própria independência. Assim, em 

virtude do processo auto-eco-organizacional (Cf. MORIN, 1996a), “não se pode 

distinguir um ser autônomo (auto) de seu habitat biofísico (oikos) já que oikos está no 

interior do auto e sem ele esse ‘auto’ deixaria de ser autônomo” (p.179). 
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 Para o pensamento sistêmico, “efectivamente, estava demonstrado que não 

existe matéria viva, mas sim sistemas vivos, quer dizer, uma organização particular da 

matéria físico-química” (MORIN, 2000, p. 21). 

 Os sistemas vivos “são organizados de tal modo que formam estruturas de 

múltiplos níveis, cada nível dividido em subsistemas, sendo cada um deles um ‘todo’ 

em relação a suas partes, e uma ‘parte’ relativamente a ‘todos’ maiores” (CAPRA, 

2007, p. 40).  

 Segundo Capra (op. Cit), foi Arthur Koestler quem criou a palavra “holons” para 

“designar esses subsistemas que são, simultaneamente, ‘todos’ e ‘partes’”, e enfatizou 

que cada holon tem duas tendências opostas: “uma tendência integrativa, que funciona 

como parte do todo maior, e uma tendência auto-afirmativa, que preserva a autonomia 

individual” (idem, ibid.)36.   

 Ressaltando o caráter ecossistêmico da vida, Capra (2008) afirma que “a vida, 

desde o seu início há mais de três bilhões de anos, não conquistou o planeta pela força, e 

sim através de cooperação, parcerias e trabalho em rede” (p. 25). 

 A noção de autopoiese é formulada diante da exigência que Maturana e Varela 

se colocam de repor o problema primeiro da investigação biológica, qual o seja, o 

problema que define os seres vivos como tais. 

 Indo além da solução dos seres vivos como sistemas de informação, Maturana e 

Varela propõem o entendimento dos seres vivos como sistemas em constante produção 

de si mesmos, em um incessante processo de organização de sua própria estrutura, de 

autocriação.  

 Maturana e Varela falam em evolução como deriva natural. Criticando tanto a 

visão de Lamarck como a de Darwin, a partir da suspensão da idéia de organismo e 
                                                            
36 Arthur Koestler foi um escritor, jornalista e ativista político anglo-húngaro. Em 1959, publicou o 
famoso livro “O Homem e o Universo”, uma história das idéias do homem sobre o universo, em que 
combate a separação entre religião e ciência e a idéia moderna de que religião é uma superstição obtusa.  
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meio como dados primeiros, isto é, como ponto de partida da evolução, Maturana e 

Varela ressaltam o que há de criação na evolução, justamente a fim de reconciliar as 

idéias de evolução e criação (Cf. KASTRUP, 2007). 

 A solução que encontram é pensar organismo e meio tendo como base os 

processos que lhes dão forma: organismo e meio são efeitos de uma rede processual e 

constituem-se reciprocamente como fontes mútuas de perturbação e reequilibração. 

Diante dessa reconceituação, o meio não é pré-existente, como um espaço em que o 

organismo vai estabelecer sua existência; ele é constituído pelo organismo, como um 

“ambiente de vida” (MATURANA, MPODOZIS, 1992) e a estrutura do organismo é, 

por sua vez, resultante da “história de seus acoplamentos com meios específicos” 

(idem). O efeito do “acoplamento estrutural” é a adaptação ou compatibilidade com o 

meio, garantindo, assim, a sobrevivência do organismo. Seres vivos e ambientes 

caracterizam-se, portanto, como co-derivas (ibidem), pois se cruzam e se afetam 

reciprocamente, bem com dependem do esforço de conservação da autopoiese. A 

evolução tem como única condição, “como única lei, a conservação da autopoiese”, 

sendo a autopoiese e a adaptação “os únicos limites da evolução” (MATURANA & 

VARELA, 1995, p. 92). Um sistema vivo morre “quando sua autopoeise pára de ser 

conservada através de suas mudanças estruturais” (MATURANA, 2001, p. 175). 

 Numa famosa formulação, Varela afirma que “sistemas vivos são máquinas. 

Apesar disso, são um tipo particular de máquinas: são máquinas moleculares que 

operam como redes fechadas de produções moleculares tais que as moléculas 

produzidas através de suas interações produzem a mesma rede molecular que as 

produziu, especificando a qualquer instante sua extensão” (MATURANA, 2001, p. 

176).  
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 Assim, a organização autopoiética define qualquer ser vivo e tem a forma de 

uma rede de relações interdependentes que se integram no todo, que é o próprio sistema 

vivo, definindo, assim, a sua estrutura. A estrutura autopoética corresponde à 

encarnação da organização numa matéria, que lhe dá forma concreta num corpo 

biológico determinado.  

 Uma unidade autopoética, ou hólon, “produz exatamente as partes de que é 

constituída e as mantém em ordem operacional através de renovação constante. Um 

hólon autopoético trabalha de acordo com regras próprias e cria uma fronteira que o 

separa do ambiente e através da qual troca materiais com o meio circundante” 

(SAHTOURIS, 1998, p. 44).  

 Por meio desses conceitos, segundo Kastrup (op. Cit.), Maturana e Varela 

restauram o criacionismo, “inimigo mortal que o evolucionismo pretendia ter para 

sempre eliminado da biologia (...) mas trata-se agora de um criacionismo ateu, sem 

instância criadora” (p. 138).  

No bojo do movimento de redefinição de conceitos proposto pelo pensamento 

sistêmico, o Universo é um conceito que passa também por uma reconceituação 

fundamental, na medida em que, na dinâmica mesma da vida, dá-se a reintegração desta 

na ordem cósmica.  

 A radiação solar traz energia à vida. A rota da terra em torno do 
seu próprio eixo e o movimento que faz em torno do sol produzem as 
variações dia/noite e as estações com suas alternâncias cíclicas de 
luz, temperatura, hidrologia, segundo as latitudes e regiões.  Esses 
ciclos geofísicos condicionam a organização biológica dos 
indivíduos, das espécies, dos ecossistemas, que segundo a alternância 
sazonal e de dias e de noites sincronizam a sua atividade, o 
sono/vigilância e os seus processos de fecundação, germinação, 
hibernações, mortes, etc.... (GONÇALVES, 2005, p. 66). 
 

A cronobiologia colabora para a compreensão da “profundidade dessa relação 

entre o mundo vivo e a ordem cósmica” (idem:ibid), através da idéia de ritmo 

cicardiano, ou seja, uma espécie de “relógio geocósmico” (idem, p. 68) que desencadeia 
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o funcionamento do relógio biológico interno que marca o ritmo das atividades de cada 

organismo vivo.  

A vida está inscrita na ordem cósmica, também porque todos os seres vivos são 

feitos da mesma “poeira vital”: desde as primeiras biomoléculas até a mente humana, o 

universo está pleno da poeira vital capaz de gerar vida, desde que se dêem as condições 

físico-químicas propícias. A vida seria, então, um verdadeiro “imperativo cósmico” (Cf. 

DUVE, 2007).  

Tal “imperativo” é confirmado pelos construtos conceituais elaborados pela 

física quântica, que “sugerem convincentemente que a natureza do universo foi, desde o 

início, de tal ordem que ele se tornaria vivo” (SAHTOURIS, 1998, p. 77)37.  

Se concordarmos em que a natureza é orgânica, e não mecânica,  

por que não entenderíamos o movimento energético das 
primeiras formas rodopiantes no início do universo como os primeiros 
vagidos desse processo de auto-organização, que culmina com em 
organismos vivos? (...) Quando chegamos às galáxias e às estrelas 
inteiramente formadas nela existentes, a dança em direção à vida já se 
tornou muito complicada. Estamos apenas começando a descobrir 
como são complexas a estrutura e os processos de nossa própria 
estrela, o Sol, e temos ainda muito que aprender sobre a maneira como 
nosso planeta rearruma sua matéria e a transforma nessas 
configurações químicas animadas, que todos concordamos em 
denominar de organismo vivos”(SAHTOURIS, 1998, p. 178).  
 

A visão do universo, como de resto a da própria vida, deixa de ser mecânica – de 

matriz cartesiana-newtoniana –, para assumir uma tez “orgânica, holística e ecológica” 

(CAPRA, 1995) 

 O universo deixa de ser visto como uma máquina, composta de 
uma infinidade de objetos, para ser descrito como um todo dinâmico, 
indivisível, cujas partes estão essencialmente inter-relacionadas e só 
podem ser entendidas como modelos de um processo cósmico (p. 72).   
 

 Ao nível da realidade quântica, em que a matéria fora substituída por sistema de 

relações e “movimento”, confirmando a imagem de uma dança do universo (Cf. 

                                                            
37 A teoria quântica foi formulada durante as três primeiras décadas do século passado por um grupo 
internacional de físicos, entre eles, Albert Enstein, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heinsenberg e Paul 
Dirac, todos envolvidos com pesquisas para o uso de energia atômica.   
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GLEISER, 1998), a física quântica demonstrou que os elétrons “pulam” de um estado 

energético a outro por meio de saltos descontínuos – teoria dos “quanta”, de Bohr -, 

cujo tamanho depende de quantos quanta de energia (pacotes individuais de energia)  os 

elétrons absorvem ou liberam. Descobrindo propriedades “comportamentais” na 

matéria, percebemos que:  

 Subitamente, sem aviso prévio e certamente ‘sem causa’, um 
átomo antes ‘quieto’ poderá experimentar o caos em suas camadas de 
energia eletrônica. Tudo depende muito de sorte. E os elétrons podem, 
com igual probabilidade, fazer uma transição de um estado de energia 
mais alta para um mais baixo, ou de um mais baixo para um mais alto. 
Por isso se diz que há reversibilidade do tempo no nível quântico: as 
coisas podem acontecer em qualquer direção (ZOHAR, 2005, p. 32). 
 

Nesse nível,  

poderosos campos elétricos, ou magnéticos, foram criados 
pela interação, através da crosta da Terra, da energia do Sol e do metal 
fundido do núcleo do planeta. Podemos comparar essa situação com 
uma bateria gigantesca, cuja energia pode ser usada para realizar todos 
os tipos de trabalho. No aspecto microscómico, a força elétrica 
permite que elétrons dancem simultaneamente em dois átomos, 
mantendo-os juntos sob a forma de molécula. Quanto mais átomos 
dançam juntos dessa maneira, maiores são as moléculas formadas 
(SAHTOURIS, 1998, p. 47).  

  
 A “natureza tipo Jano do ser quântico está condensada numa das colocações 

mais fundamentais da teoria quântica, o princípio da complementariedade, que declara 

que cada modo de descrever o ser, como onda ou como partícula, complementa o outro 

e que o quadro completo surge somente do ‘pacote’” (ZOHAR, 2005, p. 25). 

 Onda e partícula são modos pelos quais o “ser” se manifesta (cf. ZOHAR, 

2005), o que está conforme também ao princípio de incerteza de Heinsenberg, segundo 

o qual “as descrições do ser como onda e como partícula se excluem mutuamente do 

que o ser é, somente uma está disponível num determinado momento do tempo. 

Consegue-se medir ou a exata posição de algo (como um elétron) quando ele se 

manifesta como partícula, ou seu momentum (sua velocidade) quando ele se expressa 

como onda, mas nunca se consegue uma exata medida de ambos ao mesmo tempo” 

(ZOHAR, 2005, p. 26). 
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 Arrematando o binômio vida-cosmo, Sahtouris (op. Cit) afirma que “Talvez, 

então, a vida evolua como processo essencial do cosmo como um todo, e não seja 

apenas alguma coisa que aconteça em um ponto especial, que procuramos em vão. 

Talvez as galáxias sejam uma parte muito importante de um processo de vida cósmico. 

E certamente parece que nossa Terra, dele nascida, está viva por sua própria conta” (p. 

45). 

 Esta clivagem, por assim dizer ontológica, que tal binômio vida-cosmo produz 

ao abordar o ecossistema, foi aberta pela propalada “hipótese Gaia”, enunciada em 1972 

por James Lovelock38. Tal hipótese foi formulada para descrever o processo físico-

químico responsável por manter a Terra resfriada ao ponto de favorecer as condições 

necessárias à vida.  A partir das descobertas efetuadas acerca desse processo, passou-se 

a falar da Terra como “um planeta que se comporta como se estivesse vivo, pelo menos 

a ponto de regular seu clima e química”, sem os quais a vida não é possível 

(LOVELOCK, 2006, p.29, grifo nosso).  

 O que explica, segundo a tese de Lovelock, a possibilidade da existência e 

continuidade da vida na Terra é o fato de haver entre os fatores físicos e químicos e os 

sistemas vivos uma relação de profunda interdependência que constitui Gaia como 

“sistema inteiro – a união de organismos e meio ambiente material -, e era este sistema 

terrestre imenso que desenvolvia a auto-regulação, não a vida ou a biosfera sozinha” 

(LOVELOCK, 2006, p.34). Gaia seria, então, “uma entidade semelhante” a um 

ecossistema (Cf. LOVELOCK, 2006).  

 Assim, a metáfora do universo como uma maquina estaria superada pela de um 

gigantesco “holograma vivo”, constituindo a metáfora segundo a qual o universo seria 

                                                            
38 Lovelock foi um eminente físico da Nasa, para a qual projetou instrumentos para a exploração 
planetária durante os anos 1960 tendo, em 1965, noticiado a “conclusão nada popular para fornecer aos 
meus patrocinadores” (2006, p. 33) de que não existiriam condições físico-químicas de vida em Marte, a 
partir da qual também concluiu que “nosso planeta é um habitat rico para a vida” (idem, ibid.).   
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um “infinito campo de consciência, um Grande Ser pleno de vida” (CREMA, 1999,  p. 

43). Ascendemos da “visão mecanicista e fragmentada (...) e penetramos nas entranhas 

de um universo-útero, cálido e sem barreiras, onde a totalidade é vislumbrada em cada 

ponto, em cada partícula” (idem, p. 46-47) e entendemos que a aplicação prática do 

conceito de “indivisibilidade”, de que “pertencemos todos a uma matriz comum” e de  

que “tudo interliga”, possui “a  virtude sagrada de reconectar-nos ao tecido cósmico do 

qual fomos violentamente arrancados pelo fórceps de um hiper-racionalismo que nos 

aliena da nossa dimensão essencial, como participantes do Grande Mistério da Vida” 

(op.cit,p.46).  

 A partir da hiótese Gaia, a tese do aquecimento global toma proporções de uma 

verdadeira escatologia, aprofundando e radicalizando a temática da impossibilidade de 

vida na Terra:  

 como o Sol vai ficando mais quente, o calor recebido pela Terra 
agora é maior do que quando a vida começou, há mais de 3 bilhões 
de anos. (...) apenas por um breve período da história da Terra o calor 
do sol foi ideal para a vida, o que se deu há 2 bilhões de anos. Antes, 
ela era fria demais, foi ficando quente demais. Daqui a cerca de I 
bilhão de anos, e muito antes do fim da vida solar, o calor recebido 
pela Terra será superior a 2 quilowatts por metro quadrado, muito 
mais do que a Gaia que conhecemos pode suportar. Ela morrerá de 
superaquecimento (LOVELOCK, 2006, p. 51-52). 
 

 Reabilitando em termos científicos a idéia mítica de uma Terra viva, à qual 

estamos atados por uma unidade essencial, a deusa Gaia, a Terra, “imenso e poderoso 

sistema vivo”-, é descrita como um planeta “capaz de reagir às mudanças que nós 

efetuamos, quer anulando as mudanças, quer anulando a nós” (LOVELOCK, 2006, 

p.79). Encarnando propriedades típicas dos deuses gregos, Gaia tanto pode ser mãe 

acolhedora como pode ser madrasta vingativa, revelando o duplo aspecto ontológico e 

bioantropofórmico do discurso.  Reativa-se a visão orgânica dos antigos gregos: “tudo e 

todos que há na Terra são células dos múltiplos tecidos de Gaia, que é, ela mesma, uma 

partícula do Organismo Universal” (CREMA, 1999, p. 46). 
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4.2.2 Homem-Natureza 

 Descartes formulou a distinção que dominou o mundo ocidental: entre o objeto e 

o sujeito, entre a natureza e o homem que deve dominá-la. Por outro lado, Descartes 

postulou também a clareza e a distinção como critérios conceituais de verdade. Hoje, 

porém, “é impossível ter do Universo uma visão clara e distinta. É impossível isolar o 

ser vivo de seu ecossistema, o indivíduo de sua sociedade, o sujeito do objeto” 

(MORIN, 1993, p. 88). 

 Desse modo, a partir da articulação biológico-ecológica, aprendemos sobre a 

indistinção vida-cosmo, a partir da qual uma outra indistinção é produzida como seu 

efeito. Trata-se da indistinção do binômio homem-natureza, até bem pouco tempo 

tomado, pelas categorias fornecidas pelos vários humanismos, como formado por 

conceitos antitéticos, que estabilizavam fronteiras entre o homem e os demais seres da 

natureza. No movimento dessa dissolvição de fronteiras, homem e natureza são 

reconceitualizados, produzindo um humanismo inédito: aquele que fala não só em 

integração homem e natureza, mas em uma indiferenciação amalgamada de ambos.  

 A partir de agora é sobre esta Terra perdida no cosmo 
astrofísico, esta Terra ‘sistema vivo’ das ciências da Terra, esta 
bioesfera-Gaia, que se pode concretizar a idéia humanista da época 
das Luzes, que reconhece a mesma qualidade em todos os homens. 
Essa idéia pode se aliar ao sentimento da natureza da era romântica, 
que reencontrava a relação umbilical e nutriente com a Terra-Mãe. 
Ao mesmo tempo, podemos fazer convergir a comiseração budista 
por todos os vivos, o fraternalismo cristão e o fraternalismo 
internacionalista – herdeiro laico e socialista do cristianismo – na 
nova consciência planetária de solidariedade que deve unir os 
humanos entre si e à natureza terrestre (MORIN, 2002, p. 27). 

 
 Hoje, acabamos por descobrir que “todos os organismos menores do que Gaia, 

das primeiras bactérias a nós mesmos, foram construídos a partir do DNA e de 

moléculas de proteínas” (SAHTOURIS, 1998, p. 80; grifo nosso).  Sabemos ainda que 

“as configurações muito complexas dessas moléculas gigantes são quase que 
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inteiramente formadas de apenas seis tipos de átomos – hidrogênio, carbono, nitrogênio, 

oxigênio, fósforo e enxofre. (...) E (...) numerosos tipos de outros átomos que não o 

hidrogênio foram criados dentre as estrelas em todo o universo” (idem, ibid.). 

 Em virtude do processo auto-eco-organizacional, entendemos que não se pode 

distinguir um ser autônomo (auto) de seu habitat biofísico (oikos), já que “oikos está no 

interior do auto e sem ele esse ‘auto’ deixaria de ser autônomo” (MORIN, 1996a, p.4); 

Segundo tal idéia, a “auto-eco-organização característica dos seres viventes significa 

que a organização fisico-cósmica do mundo exterior está inscrita na nossa própria 

organização vivente” (MORIN, 1996a, p.4). 

 Assim, 

  o ritmo cósmico da rotação da Terra sobre si mesma, que faz 
alternarem o dia e a noite, se encontra não somente no exterior de 
nós, mas também em nosso interior, na forma de um relógio 
biológico interno; este determina nosso ritmo noturno e diurno 
autônomo, o qual manifesta sua periodicidade em um sujeito humano 
mesmo que viva encerrado em uma gruta. Dito de outro modo, o 
ritmo cósmico externo das estações é um ritmo que se encontra nos 
seres vivos e nós mesmos temos integrado no interior de nossas 
sociedades a organização do tempo solar ou lunar que é o nosso 
calendário e o de nossas festas. Assim, o mundo está em nós ao 
mesmo tempo que nós estamos no mundo (MORIN, 1996a, p. 180). 
 

 Esta idéia fundamental significa que, “como todos os seres viventes (...) somos 

também seres físicos. Estamos constituídos por macro-moléculas complexas que se 

formaram em uma época pré-biótica de Terra (...) e todas as partículas que se ligaram ao 

hélio datam dos primeiros segundos do universo. Assim, não somente estamos em um 

mundo físico: este mundo físico, em sua organização físico-quimica, está 

constitutivamente em nós mesmos” (idem, ibid.). 

 Assim como a Terra “não é a soma de um planeta físico, de uma biosfera e da 

humanidade”, mas a “totalidade complexa físico-biológica-antropológica, onde a vida é 

uma emergência da Terra”, o homem é “uma emergência da história da vida terrestre” 
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(MORIN, 2008, p. 40). A humanidade “é uma entidade planetária e biosférica” (idem, 

ibid). 

 Como sistemas vivos integrados ao ecossistema, “nós, como seres humanos, não 

somos sistemas isolados. Assimilamos alimento que gera energia, alimento procedente 

do mundo exteriror, mas o fundamental e mais significativo é que “assimilamos também 

informação através de nossos órgãos sensórios e de que agimos de acordo com a 

informação recebida” (WIENER, 2000, p. 28), nos constituindo, portanto, como 

qualquer sistema vivo, como “sistemas-máquinas” de captar e processar informação. 

Dada a interface orgânico-inorgânico que o pensamento sistêmico estabelece podemos 

nos perguntar se “os ecossistemas não são uma espécie de computador, ordenadores 

selvagens que se criam espontaneamente, a partir das inter-computações entre os 

viventes, os quais (bactérias, animais) são todos seres cuja organização comporta uma 

dimensão computante e sua atividade uma dimensão cognitiva” (MORIN, 1996a, p. 

191). De qualquer modo, “é necessário maravilhar-se dessa assombrosa organização 

espontânea” (MORIN, idem:ibid.).  

 Operando um descentramento do humano em relação à natureza, o pensamento 

sistêmico, principalmente em sua vertente denominada “ecologia profunda”, “reconhece 

o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um 

fio particular na teia da vida” (CAPRA, 1996, p. 26), estabelecendo, aí, todo um 

movimento em oposição à uma “ecologia rasa”, acusada de antropocêntrica, pois “vê os 

seres humanos como situados acima ou fora da natureza, como a fonte de todos os 

valores, e atribui apenas um valor instrumental, ou de ‘uso’ à natureza” (CAPRA, 1996, 

p. 25). 

 Para reativar o movimento de reconciliação homem-natureza, que corresponde 

ao movimento mesmo de integração parte-todo, é preciso entender que nós “saímos de 
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um universo onde somos marginais ou semi-estrageiros. A própria vida é muito 

minoritária no sistema solar, e talvez ela seja excepcional, mesmo única, no Universo. 

Saímos, com efeito, de uma evolução natural, mas desde que ingressamos no mundo da 

cultura, as nossas relações tornaram-se mediatizadas, misturadas com o ‘ruído’ 

ideológico. É porque nos afastamos da natureza que queremos reencontrá-la” (MORIN, 

1993, p. 92). 

 Esse é o ponto a partir do qual a ecologia possibilita que “abandonemos, de vez, 

a concepção insular do homem” (MORIN, 2000, p. 27), pois não somos “extra-viventes, 

extra-animais, extra-mamíferos”. Não estamos separados dos primatas: “nos 

convertemos em super-primtas ao desenvolver qualidades (...) como o bipedismo, a casa 

e o uso de instrumentos” (idem, ibid). Também não estamos separados dos mamíferos, 

mas “somos super-mamíferos marcados para sempre pela nossa relação íntima, quente, 

interna de ser inacabado, não somente no nascimento, mas até a morte, com nossa mãe, 

assim como pela relação entre os irmãos e irmãs de ninhada (sic!), fontes do amor, do 

afeto, da ternura, da fraternidade humanas” (MORIN, idem, ibid).  

 Os fenômenos naturais e humanos apresentam uma infinidade de interações – ou 

de inter-retroações - que precisa ser levada em conta no estudo e na compreensão de 

qualquer objeto ou fenômeno, de tal modo que é possível – além de plenamente 

desejável – elaborar construtos que cubram um amplo espectro de análise, indo do 

natural ao humano, e vice-versa, buscando dar conta, tanto quanto possível, da 

complexidade dessas interações.  

Tamanha é a interface entre humano e não-humano – e a tônica na biologia e 

ecologia – que é preciso reconhecer “a interdependência fundamental de todos os 

fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos 

encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em última análise, somos dependentes 
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desses processos)” (CAPRA, 1995, p. 25). A partir do que, é possível afirmar que “num 

sistema biológico ou social, cada holon deve afirmar sua individualidade a fim de 

manter a ordem estratificada do sistema, mas também deve submeter-se às exigências 

do todo a fim de tornar o sistema viável. Essas duas tendências são opostas mas 

complementares. Num sistema saudável – um indivíduo, uma saciedade ou ecossistema 

– existe equilíbrio integração e auto-afirmação. Esse equilíbrio não é estático, mas 

consiste numa interação dinâmica entre duas tendências complementares, o que torna 

todo o sistema aberto e flexível à mudança” (idem, p. 40; grifo do autor).  

Desde uma perspectiva que se estenda do humano ao não humano, é possível 

atribuir qualidades que já consideramos “exclusivamente humanas” aos animais, quando 

ouvimos sobre, por exemplo, “as escolhas democráticas das abelhas” (ROSNAY, 1998): 

“uma decisão coletiva levou a uma escolha estratégica benéfica para o conjunto da 

colônia – por exemplo, para economizar a energia evitando deslocamentos inúteis” (p. 

64; grifo nosso). Através de enunciados como esses, ficamos sabendo que “o estudo das 

sociedades de abelhas oferece (...) vias de observação enriquecedoras para a 

compreensão dos mecanismos de auto-organização que são encontrados também nas 

sociedades humanas” (idem, p. 62). 

 Nessa perspectiva sistêmica ou holística, é possível falar que “pessoas são um 

todo biopsicossocial dinâmico, integrado com a natureza e o cosmo. Um todo, cuja 

dinâmica global auto-organizadora gera propriedades novas, refletindo no microcosmo a 

ordem macroscópicica do organismo universal” (DI BIASE, 1995, p. 11-12, grifo 

nosso).  

 Tamanha é a fusão entre homem-natureza, que o desenvolvimento da disciplina 

ecológica nas ciências biológicas e humanas promove, que, ao se afirmar que “é no 
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quadro localizado dos ecossistemas que os indivíduos singulares se desenvolvem e 

vivem” (MORIN, 1996a, p. 75), fica difícil distinguir do que de fato trata o enunciado. 

 Compartilhando uma história ancestral com a vida e a Terra, somos levados a 

reconhecer que a nossa identidade como humanos é resultado de uma história que  

 deve ter começado há mais de três milhões de anos atrás, 
quando o viver em coordenações consensuais de coordenações de 
comportamento  começou a ser conservado geração após geração 
através do aprendizado das crianças. Nossos ancestrais de trás 
milhões de anos tinham uma vida biológica muito semelhante à nossa 
atual, mas viviam num mundo diferente e tinham um cérebro 
diferente. O que define uma linhagem diferente numa história 
evolutiva biológica é a conservação, geração após geração, de um 
modo ou maneira de viver que permanece constante enquanto todo o 
resto se torna aberto à mudança através da sucessão de gerações 
(MATURANA, 2001, p. 178-179).  

 
 Desenvolvendo o tema da diferença de “forma”, e não de “substância”, entre nós 

e os animais, é possível afirmar que “Em nós, seres humanos, a cultura que vivemos 

constitui o meio no qual somos realizados como seres humanos, e nos transformamos 

em nossas corporalidades no curso da história de nossa cultura, de acordo com a 

identidade humana que surge e é conservada nessa cultura” (MATURANA, 2001, p. 

181). 

 Do ponto de vista da compreensão do humano, “nós experimentamos a cada 

instante, comendo, andando, pensando que tudo o que fazemos é ao mesmo tempo 

biológico, psicológico, social” (MORIN, 2002b, p. 35). É, portanto, necessário “pensar 

no fato de que somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, 

psíquicos e espirituais” (MORIN, 1996a, p. 184), bem como necessitamos tentar 

“conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos” (idem, 

ibidem). 

 Dadas as amplas reconceitualizações de homem e de natureza, atravessamos o 

limiar da indagação formulada pelo teólogo Teilhard de Chardin, em 1956, sobre o 

lugar do homem na natureza, quando passamos a entendê-lo como parte da vida, a 
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“parte mais polar, mais viva da vida” (CHARDIN s/d), “prolongamento e coroamento 

do que seja o vivo”, “desdobramento da biosfera”39 pela “noosfera”, constituída pela 

propriedade pensante do humano, ela mesma expressão da (e interferência na) 

capacidade de vida. Hoje, o conjunto de princípios que compõem a visão sistêmica 

postula uma continuidade entre matéria-vida-consciência. 

 

4.3 Pensamento Ecologizado 

 A partir de 1975, com a publicação de O Tao da Física, por Fritjof Capra, essa 

visão sistêmica da vida, em que os fenômenos são vistos como partes de uma estrutura 

de padrões vibratórios integrados, ganha notoriedade.  

 Assim, no plano epistemológico, dirige-se ao “Tao”, ao caminho da superação 

do reducionismo, na tentativa de perceber o todo, a totalidade da realidade, buscando 

associar análise e síntese, o imaginário e o concreto, tendências masculinas e femininas. 

O Tao é feito de probabilidades de interconexões, envolvendo padrões cíclicos de 

interpenetração, polaridades opostas que se complementam e evoluem em direção a 

formas cada vez mais complexas e abertas, mais tendentes à desordem criativa.

 Ressaltando as contribuições da física quântica para a compreensão global da 

realidade, afirma que “a visão de mundo sugerida pela física moderna é incompatível 

com a nossa realidade atual, a qual não reflete o harmonioso estado de inter-

relacionamento que observamos na natureza” (CAPRA, 1983, p. 58).  Para se alcançar 

tal estado de equilíbrio dinâmico, “será necessária uma estrutura social e econômica 

radicalmente diferente: uma revolução cultural na verdadeira acepção da palavra. A 

sobrevivência da civilização pode depender de sermos ou não capazes de realizar tal 

mudança” (CAPRA, idem, ibid).  

                                                            
39 Camada estrutural do planeta Terra formada por hidrosfera e litosfera, que fornece o quadro onde a 
vida é confirmada. 
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 Assinalando o “ponto de mutação” que marca a passagem da visão universalista 

e mecanicista de Descartes e de Newton à visão holística e dinâmica, para a emergência 

de um novo paradigma, que desenvolva o potencial “complexo”, “autopoético” e 

“holístico” do próprio pensamento, Capra associa definitivamente a emergência do novo 

paradigma à emergência do paradigma ecológico, “pois a ecologia insiste sobre a 

interdependência fundamental de todos os fenômenos e sobre a natureza 

intrinsecamente dinâmica do Universo” (CAPRA, 1995, p. 21). 

 Só um pensamento ecologizado pode reverter “uma crise em escala e 

permanência sem precedentes na história da humanidade. Pela primeira vez, temos que 

nos defrontar com a real ameaça de extinção da raça humana” (CAPRA, 1995, p. 19).   

 Mesmo que a mudança de paradigma na física ainda seja de especial interesse, 

porque foi a primeira a ocorrer na ciência moderna, com o surgimento, primeiro, da 

Teoria da Relatividade, depois com a Física Quântica, a física perdeu o seu papel como 

a ciência que fornece a descrição mais fundamental da realidade40, cedido em benefício 

da biologia. 

 O importante é assinalar que a “nova biologia, ao procurar a Índia, foi parar à 

América: no próprio acto que abria para o universo físico-químico, descobria ela os 

princípios originais da organização viva, com os quais pôde fazer saltar o ferrolho de 

‘cima’, que a mantinha fechada às formas superiores (às mais complexas) da vida” 

(MORIN, 2000, p. 22-23). 

 Sendo a organização aquilo que constitui um sistema a partir de elementos 

diferentes, desde agora, afirma Morin (1996a), “foi aberto o diálogo com a contradição” 

(MORIN, 1996a, p. 187). “Complexus é o que está junto; é o tecido formado por 

                                                            
40 Descartes forneceu a metáfora da física como modelo e fonte para todas as outras ciências: “ As raízes 
são a metafísica, o tronco é a física e os ramos são todas as outras ciências”, metáfora que, para Capra, foi 
superada – e com ela, a própria física -, pela metáfora de um “pêndulo caótico” com “ oscilações que 
quase se repetem, porém não perfeitamente, aleatórias na aparência e, não obstante, formando um padrão 
complexo e altamente organizado” (1996, p. 33).  
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diferentes fios que se entrecruzam numa só coisa. Isto é, tudo isso se entrecruza, tudo se 

entrelaça para formar a unidade da complexidade” (idem, p. 188). 

 Nos termos de Capra, 

 o espírito racional tende a ver a realidade de maneira estática, 
incapaz de reconciliar os ‘contrários. Os filósofos que valorizam a 
realidade dinâmica, como Heráclito ou os do Tao, ressaltam assim a 
unidade dos contrários: o yin e o yang formam um só. (...) Esse 
enfoque dinâmico ressurge hoje nas ciências (...) Niels Bohr já 
unificara a onda e a partícula em sua ‘lei de complementariedade’. E 
atualmente a nova teoria das ‘estruturas dissipativas’, introduzida por 
Illya Prigogine, assim como a teoria dos sistemas, mostram que a 
compreensão da vida, em todos os níveis, passa por essa unificação 
dos contrários (CAPRA, 1993, p. 127). 

 

 Deste modo, a “revolução biológica” apenas começou. “O velho paradigma 

reduziu-se a migalhas, ainda que o novo não esteja constituído. Mas a noção de vida 

modificou-se: está ligada, implícita ou explicitamente, às idéias de auto-organização e 

de complexidade” (MORIN, 2000, p. 24). 

Assim, a mudança de ênfase da Física para a Biologia, e também para a 

clivagem ecológica, assinalaria, segundo a proposição desses discursos, a emergência de 

novos paradigmas - paradigma da ecologia profunda (Capra), paradigma da 

complexidade (Morin), paradigma da autopoiese (Maturana e Varela) ou, simplesmente, 

paradigma sistêmico –  necessários à compreensão das múltiplas dimensão da realidade. 

 Uma das principais conseqüências das novas ciências da vida seria a nova 

compreensão do conceito mesmo de “realidade”, segundo o qual a “realidade é um 

conjunto de correlações, um emaranhado de eventos interconexos (sic!), uma interface 

entre o observador e o observado” (CAPRA, 1995, p. 125), que demanda uma “reforma 

do pensamento” (MORIN, 2008). 

Uma reforma que assuma a forma de um pensamento “’tetragrama’: 

ordem/desordem/interações/organização”. O tetragrama “não fornece a ‘chave’ do 

Universo; ele permite compreender seu jogo. Ele nos revela a sua complexidade. O 
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objetivo do conhecimento não é descobrir o segredo do mundo numa palavra-chave. É 

dialogar com o mistério do mundo” (MORIN, 1993, p. 87, grifo nosso). É preciso, pois, 

elaborar uma “ciência com consciência” (MORIN, 1996a) tanto de seus limites como de 

suas potencialidades. A complexidade é o limite do conhecimento, mas ao mesmo 

tempo deve ser para ela que deve tender todo pensamento. 

Contrariando o cartesianismo e o mecanicismo, cuja busca por certeza e controle 

se revela agora extemporânea:  

 Hoje, só se pode partir da incerteza, inclusive da incerteza sobre 
a dúvida. Hoje, o próprio princípio do método cartesiano deve ser 
metodicamente posto em dúvida, além da disjunção dos objetos entre 
si, das noções entre elas (as idéias claras e distintas) e da disjunção 
absoluta do objeto e do sujeito. Hoje, a nossa necessidade histórica é 
de encontrar um método que detecte e não que oculte as ligações, as 
articulações, as solidariedades, as implicações, as imbricações, as 
interdependências, as complexidades (MORIN, 2002, p. 29). 

 
 Hoje, parece “cada vez mais evidente que a excessiva ênfase no método 

científico e no pensamento racional, analítico, levou a atitudes profundamente 

antiecológicas, atitudes essas responsáveis pela crise planetária que vivemos hoje, que, 

no limite, põe em risco toda a humanidade.  

 Na verdade, a compreensão eco-sistêmica é dificultada pela própria natureza da 

mente racional. O pensamento racional é linear, ao passo que “a consciência ecológica 

decorre de uma intuição de sistemas não-lineares. (...) Os ecossistemas sustentam-se 

num equilíbrio dinâmico baseado em ciclos e flutuações, que são processos não-

lineares” (CAPRA, 1995, p. 140). 

Enquanto que o “velho paradigma está baseado em valores antropocêntricos, a 

ecologia profunda está alicerçada em valores ecocêntricos (centralizados na Terra)”, 

que reconhecem “o valor inerente da vida não-humana. Todos os seres vivos são 

membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de 

interdependências” (CAPRA, 1996, p. 26; grifo nosso).   
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 O essencial da consciência ecológica que emerge com as novas ciências da vida 

– em especial pelo nicho Biologia-Ecologia -  reside na reintegração do “meio ambiente 

à nossa consciência antropossocial e na complexificaçao da idéia de natureza através da 

idéias de ecossistema e de biosfera” (MORIN, 1996a, p.185).  

 Eis, pois, o que “uma nova cultura científica pode oferecer à cultura 

humanística: a situação do ser no mundo, minúscula parte do todo, mas que contém a 

presença do todo nessa minúscula parte” (MORIN, 2008, p. 41). Nisso consiste a 

verdade ecológica fundamental resguardada na idéia da reconciliação humano-natural 

que a ecologização do pensamento quer engendrar. 

 Por isso, o pensamento sistêmico, assim “ecologizado” (Cf. MORIN, 1996a), 

possui um “aspecto paradigmático”, caracterizado pela ruptura com o “paradigma de 

simplificação e disjunção”, e uma abertura para a abordagem complexa da auto-

ecoorganizaçao, que encontra na ecologia seu principal ponto de articulação. A ecologia 

– “uma ciência de novo tipo” (p.4) – contraria o “dogma da hiperespecializaçao que tem 

regido o desenvolvimento das disciplinas científicas” e, ao ocupar-se de “ecossistemas 

formados por constituintes físicos, biológicos e sociais dependentes, cria um saber 

global competente em vários domínios. Esse saber global reuniu “a concepção de 

‘extra-vivente’ do ser humano e o definiu por sua intersecção (somos integralmente 

seres bio-fisicos) e não pela sua distinção (distanciamento bio-socio-cultural através do 

processo evoluitivo) com relação à natureza” (p. 4). 

 Em última análise, o pensamento sistêmico, assim ecologizado possui também 

um aspecto “de percepção religiosa ou espiritual” (CAPRA, 2008), na medida em que 

  Quando o conceito do espírito humano é entendido 
como o modo de consciência no qual o indivíduo se sente 
conectado ao cosmo como um todo, fica claro que a 
consciência ecológica é espiritual em sua essência mais 
profunda. Assim, não é de admirar que a ecologia profunda seja 
compatível com a chamada ‘filosofia perene’ das tradições 
espirituais, como a espiritualidade dos místicos cristãos, a dos 
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budistas, ou a filosofia e a cosmologia que estão por trás das 
tradições dos índios americanos (p. 21). 

  
 E, mais, arrematando a passagem da ecologia para a consciência ecológica, e 

desta para os movimentos ecologistas, “a percepção ecológica profunda parece fornecer 

a base filosófica e espiritual ideal para um estilo de vida ecológico e para o ativismo 

ambientalista” (idem, ibid). 

 

4.4 Da ecologia para o ecologismo  

A mudança de paradigma nas ciências é experimentada como parte integral de 

uma transformação cultural muito mais ampla. A crise intelectual espelha-se hoje numa 

crise cultural semelhante, uma “crise de percepção”, nos termos de Capra (Cf. CAPRA, 

1996), derivada do fato de que existe uma defasagem entre a visão de mundo dominante 

e a realidade complexa do nosso mundo superpovoado e globalmente interligado (Cf. 

CAPRA, 1996; 2007; MORIN, 1996a e 2002). 

Uma nova compreensão científica da vida em todos os níveis dos sistemas vivos 

(organismos, sistemas sociais ou ecossistemas) – alargada por uma atenção a uma 

ciência, por assim dizer, “eco-consciente” - terá, então, implicações não apenas para a 

ciência ou para a filosofia, mas também para as atividades comerciais, para a política, a 

saúde, a educação, a vida cotidiana, pelo menos essa é a voz que ressoa em todos os 

setores da vida social e cultural. 

É necessário, pois, elaborar uma compreensão da complexidade da realidade 

social e ambiental, indicando “a necessária integração dos pontos de vista que 

permaneceram durante tanto tempo fracionados e internalizados, tanto nos indivíduos, 

quanto nas instituições, sendo preciso buscar alternativas metodológicas, técnico-

científicas, político-institucionais, industriais e comportamentais, incorporando todos os 
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setores envolvidos com as questões sociais e ambientais emergentes” (SILVA e 

SCHRAMM, 1997, p. 362).  

Assim, “O que temos que fazer para minimizar as agruras e provações da 

mudança inevitável é reconhecer o mais claramente possível as novas condições e 

transformar nossas vidas e nossas instituições sociais de acordo com elas” (CAPRA, 

2007, p. 44). 

 A problemática ambiental aponta para uma “´crise da relação’ (eco-lógica) – 

crise da moradia na qual a vida se faz, crise da racionalidade que os seres estabelecem 

entre si, com outros seres vivos e com a própria moradia (oikos) e ‘crise de valores’, 

uma crise que, frente à situação de integração mundial de nosso tempo, a cooperação é 

imprescindível, mas seria necessário o estabelecimento de novos valores para o 

enfrentamento de tão rápida transformação” (Cf. SILVA e SCHRAMM, 1997, p. 358). 

A passagem da ecologia, de disciplina da biologia para um campo de 

pensamento prático que sintetiza tantos elementos diferentes – o ecologismo, os 

movimentos ecológicos ou o ambientalismo, sendo algumas das denominações que esse 

campo pode assumir –, assinala o desejo de re-orientação para a ação no presente, 

acenando para uma re-fundação da norma, a partir da qual possamos ser subjetivados, 

por assim dizer, normalizados como eco-sujeitos. Uma normalização que, reativando 

elementos da sensibilidade romântica, agora investida de um repertório conceitual 

científico, elege o futuro – da espécie humana, do planeta, etc. – como o lugar para o 

qual converge todo esforço de re-fundação, como se fosse possível restaurar os elos 

entre passado, presente e futuro. É o que entendemos quando ouvimos que, “através da 

ecologia, por exemplo, muitas pessoas estão sendo levadas a questionar o seu trabalho, 

o seu consumo, o seu lazer, a sua saúde, os seus relacionamentos e a sua visão de 

mundo” (LAGO E PÁDUA, 1998, P. 11). Ou ainda, que, através da ecologia, “valores 
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filosóficos de unidade da vida e integração homem/natureza, presentes em várias 

culturas tradicionais da humanidade, estão renascendo numa linguagem prática e 

accessível para o homem moderno” (idem, ibi).  

 O ecologismo, a partir dos anos 1960, a despeito de sua heterogeneidade, adotou 

a Ecologia como unidade discursiva, a partir da qual o modelo de natureza fosse 

compatível com sua consideração como algo singular e sua valorização como bem ético 

e atualmente esta valorização se aprofundou como fundamento para uma normalização. 

A injunção de que “nossas experiências, assim como nossas atitudes devem expressar-

se por atos compatíveis com as exigências de um mundo sustentável, capaz de manter a 

vida em todas as suas representações” (MACIEL, 2007, p. 8), nos parece não só cada 

vez mais aceitável e, por assim dizer, “natural”, mas, sobretudo, urgente.  Afinal, “esta 

já não é mais uma questão local, somos cidadãos do mundo e só existimos à medida em 

que nos inserimos participativamente do universo; somos parte de um todo muito maior, 

mais expressivo em sua totalidade” (idem, ibid.).   

 Desse modo, essa matriz disciplinar que é a Ecologia dos Ecossistemas 

proporcionou a colaboração entre uma disciplina científica e um pensamento prático, 

dotado à ação, cujo eixo é uma crítica da racionalidade moderna, constituindo-se a 

condição de agenciamento do dispositivo da plenitude. Já a importância atribuída aos 

conceitos de “integração”, “totalidade”, “interdependência” e “holismo” elaborou, a 

nosso ver, o caminho para a ressacralização da natureza, caracterizando a formação de 

um ecologismo sistêmico-espiritualista. O pensamento ecossistêmico da ecologia, diz 

Crema (2003), “religou o organismo ao meio ambiente, a parte ao todo”. Nesse sentido, 

a ecologia tem favorecido, implícita e sutilmente, “uma função de religare, 

comportando, assim, a dimensão de uma mística natural” (p. 46; grifo nosso).  
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 Nesta concepção bioesférica da vida, dada a propalada “dimensão planetária dos 

problemas ecológicos”, intelectuais práticos41 se movimentam em torno de um projeto 

global para a comunidade humana: vencer o inimigo universal, que não está mais no 

exterior, está em nós – nossos gestos, nossos valores, nossas ínfimas atitudes, que 

compõem o quadro de desequilíbrio (entre nós e a natureza, entre nós e os outros 

humanos e entre nós e nós mesmos) e ameaça à vida na Terra. É preciso fazer 

desaparecer qualquer traço de desequilíbrio (ambiental, pessoal-espiritual, social) para 

tornar possível a permanência e duração de nossas vidas, bem como a garantia da saúde 

- não por acaso, o tema da “qualidade de vida” está geralmente associado ao da 

longevidade.  

 O conceito de qualidade de vida, cunhado nos 50 anos finais do século XX, cada 

vez mais passa a ser associado à idéia de que felicidade e satisfação estão relacionados 

com as condições ambientais e sociais requeridas para o preenchimento das 

necessidades humanas básicas. A partir do crescimento do movimento ambientalista, 

desde 1970, o questionamento dos modelos de bem-estar predatórios incorpora à noção 

de bem-estar e qualidade de vida, a perspectiva de ambiente que abarca holisticamente o 

ambiente biogeoquímico no qual vivem indivíduos e população, além do conjunto de 

relações que os seres humanos estabelecem entre si e a natureza. 

 Assim, grupos ecologistas europeus e norte-americanos propugnaram uma 

profunda “transformação nos valores” que formam as bases da sociedade ocidental, 

através de uma nova relação homem-natureza, orientada por uma “visão ecologizada de 

mundo”, num amplo processo de renaturalização (ROSSET, 1990). O debate ético 

promove, assim, a expansão do horizonte da regulação moral, abarcando vários níveis 

que se co-adunam, desde a bioética (iniciada nos anos 1960) até o “direito ambiental”, 

                                                            
41 C.f. SFEZ, L. (1996). O conceito de intelectuais práticos é usado pelo autor para se referir aos 
intelectuais “gestores” de programas e planejamentos políticos e institucionais de toda ordem. 
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expressões no nível da regulação da sensibilidade, na forma de uma consciência 

ecológica, que parte do pressuposto de que a natureza, em sua totalidade ecossistêmica, 

passa a ter um valor intrínseco, independente da valoração humana.  
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A SÉRIE DISCURSIVA AMBIENTALISTA-IINSTITUCIONAL 
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A SÉRIE DISCURSIVA AMBIENTALISTA-IINSTITUCIONAL 

 Na segunda metade do século XX ocorre uma intersecção decisiva para a 

formação daquilo que poderíamos chamar de um modo geral e, não muito preciso, de 

discurso ecológico contemporâneo. A prática discursiva eco-sistêmica cruza-se com a 

tendência escatológico-normalizadora do discurso ecológico, constituindo um novo 

arranjo do campo discursivo importante para o investimento discursivo do qual o sujeito 

será alvo. É nesse campo discursivo alargado que se vai formular a problemática de uma 

“eco-educação”, que forme o homem para uma outra relação com a natureza, 

encampada pela Educação Ambiental e pelos variados discursos que articulam a 

formação discursiva da plenitude em educação. 
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 Programas internacionais, desde os anos 1970 do século passado, têm 

demonstrado preocupação cada vez mais intensificada em adequar a educação à crise 

ecológica como estratégia para fazer frente a tal crise, que ameaça a todos e ao planeta. 

Desde então, a educação é convocada ao discurso teórico e político, como que 

assumindo papel central na promoção de uma “consciência ecológica”, sem a qual não 

se instaurarão as atitudes ecologicamente orientadas, capazes de (re)estabelecer relações 

mais harmoniosas entre o homem e a natureza, e das quais depende a continuidade da 

vida humana. 

 

5.1 A Institucionalização Global dos Temas Ecologistas  

 Paralelamente à criação dos Parques de Proteção Ambiental, avançam os 

discursos que convergem para uma internacionalização da proteção à natureza. Como 

expressão disso, um primeiro acordo internacional sobre a proteção das focas no mar de 

Behring é assinado em Paris, em 1883. E, ainda em Paris, realiza-se em 1895 uma 

convenção internacional para tratar da proteção dos pássaros benéficos à agricultura. 

Nessa mesma cidade, em 1909 ocorrerá o Congresso Internacional para a Proteção das 

Paisagens (Cf. ACOT, 1990, p. 162). 

 No centro das proposições em curso, emerge claramente a problemática do 

homem como elemento perturbador dos equilíbrios naturais, que denunciará um certo 

anti-humanismo marcante nos inícios do ecologismo. Segundo Acot (1990), uma 

comunicação de Charles Flahault no XI Congresso Internacional de Geografia 

(Genebra, 1908) esclarece a maneira pela qual os ecólogos da época abordavam a 

questão: ‘o homem vê com muita freqüência seu interesse próximo, o interesse da hora 

presente e a ele sacrifica seus interesses imanentes, violando as leis da natureza, 

perturbando a ordem natural’ (FLAHAULT, 1909, p.287 apud ACOT, 1990, p. 163).  
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Sobre essa afirmação de Flahault, Acot polemiza: “além do fato de que o acusado é uma 

abstração, o ‘Homem’ (o que se tornará um dos traços dominantes do ecologismo dos 

anos 1970), a linguagem utilizada ainda é a do fim do século XVIII” (ACOT, 1990, p. 

163). O grande botânico francês ainda desferra sobre as relações existentes entre a 

beleza das paisagens e os equilíbrios ecológicos: “Quem gozou do espetáculo raro de 

florestas primitivas nas montanhas da Europa central ou boreal ficou imediatamente 

impresssionado com sua profunda harmonia (...) fica-se tomado de admiração antes 

mesmo de tentar analisar  o que faz a beleza do quadro. (...) ali, a beleza resulta da 

ordem. Cada coisa está no seu lugar. (...) Nas cercanias de nossas cidades, o campo é 

feio” (FLAHAULT, 1909, p.287 apud ACOT, 1990, p. 163).  

 Essas poucas observações reúnem, além dos germes da discursividade ecologista 

contemporânea, tudo o que motiva os primeiro grandes protetores da natureza (Cf. 

ACOT, 1990). 

 Em 1923, acontece em Paris o I Congresso Internacional para a Proteção da 

Natureza, que representa, para Acot (1990), “a verdadeira certidão de nascimento” do 

movimento de institucionalização da preocupação em torno das relações do homem e a 

natureza, transformada na “questão ambiental”, acentuando o processo de  

institucionalização das novas sensibilidades em torno dessa relação. Segundo o autor, o 

Congresso de 1923 abriu nova fase de proteção à natureza, atestando uma participação 

crescente dos ecólogos: “é a época em que a ecologia moderna se constitui, com o 

aparecimento de uma verdadeira biocenótica” (ACOT, 1990, p. 165). É nessa época 

também que começa a funcionar, em Bruxelas, uma Agência Internacional para a 

Proteção da Natureza (desde 1928), financiada em conjunto por organizações nacionais 

norte-amercanas, holandesas, belgas e francesas (Cf. ACOT, 1990).  
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 A idéia da ameaça de catástrofes ecológicas avançou cada vez mais no decorrer 

dos vinte primeiros anos do século XX, multiplicando os trabalhos que tratavam do 

controle biológico dos elementos devastadores. Assim, desde o fim dos anos 1930, “os 

tempos já estão maduros para uma reflexão mais aprofundada e uma ampliação das 

informações referentes à proteção da natureza no mundo” (Cf. ACOT, 1990, p.165). 

 Vê-se, assim, em 1938, aparecer uma publicação especial do American Comitee 

for International Wildlife Protection, maior organização norte-americana de proteção à 

natureza, na qual é assinalada a urgência de uma proteção internacional da natureza, e 

na qual, mais uma vez, o que está no centro do debate é um conceito – o de civilização” 

–, agora menos abstrato do que o de “homem”, e ainda mais radicalizado pelo 

predicativo industrial.  

 Essa radicalização na abordagem do problema, feita por essa associação, foi 

talvez provocada por um sentimento de impotência diante das degradações aceleradas 

causadas pelas opções tecnológicas dos industriais norte-americanos, imediatamente à 

crise de 1929. De fato, as tecnologias menos onerosas, portanto, as mais rentáveis, na 

maioria das vezes, são poluentes. Sob esse ponto de vista, os períodos de recessão 

econômica são também os mais nocivos para o meio ambiente.  

 A segunda Guerra Mundial interrompeu temporariamente o processo de 

internacionalização do movimento para a proteção da natureza. Este intervalo, no 

entanto, serviu para cimentar, através das evidentes catástrofes, o solo desse processo, 

que se reorganiza rapidamente. Em 1948 ocorre em Fontainebleau uma conferência 

internacional, sob a égide da Unesco e do governo francês, que gerou a criação da 

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos seus Recursos (UICN), 

organismo que desenvolveu atividade intensa, tendo publicado, em 1951, um Estado da 

Proteção da Natureza no Mundo, contendo setenta relatórios sobre diferentes países. 
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Pela intermediação da Unesco, tal instituição interveio junto a numerosos governos e 

participou de numerosos encontros internacionais.  

 Essa mundialização efetiva do problema, reclamada desde o congresso de 1923, 

foi materialmente favorecida pelo desenvolvimento das comunicações durante o pós-

guerra, que promoveu “uma internacionalização efetiva de todas as grandes questões do 

momento: uma guerra mundial acabava de terminar, a guerra fria desenvolvia-se em 

escala planetária e os armamentos termonucleares nascentes representavam uma ameaça 

que punha em perigo a espécie humana” (ACOT, 1990, p. 166). 

 Os anos 1950 vêem os ecólogos se aproximarem ainda mais dos protetores da 

natureza. Os tratados importantes de ecologia, agora, abordam sistematicamente a 

questão das incidências ecológicas das atividades humanas, de que é exemplo 

“Fundamentos de Ecologia”, de Eugene Odum (ACOT, 1990), tendência que continuará 

se acentuando até 1968, quando os problemas naturais são apresentados pela primeira 

vez na ONU, sob sua forma nova, durante a Conferência Intergovernamental Sobre 

Meio Ambiente. Esse momento marca uma inflexão importante, porque aponta o 

enfraquecimento da idéia estreita de conservação da natureza (através da instalação de 

“santuários”), em proveito de uma concepção que se pretendia ao mesmo tempo mais 

complexa e mais dinâmica: desde então, uma política de conservação deve visar à 

organização do meio ambiente de modo a que ele contribuísse para a saúde física e 

mental do homem, visando à manutenção das condições que permitem desabrochar as 

melhores qualidades do homem. Nesse momento, também a noção de ecossistema 

mundial adquire força, bem como a expressão, impulsionada pela popularização da 

astrofísica, de uma “nave Terra”. 

Em 1952, Albert Schweitzer, filósofo e teólogo luterano, médico missionário, 

que tornara popular a ética ambiental, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, a partir 



 154

do que “o movimento, em reverência por tudo o que é vivo, difunde-se por todo o 

mundo” (DIAS, 2004, p. 33).  

Às perguntas que entram na ordem do dia nos anos 1970, como “para que tipo 

de humanidade desejamos que nossa sociedade se dirija?”, “que mundo reservamos para 

as próximas gerações?”, o ecologismo – isto é, a conversão da ecologia em movimento 

social – responde com o ‘abandono da economia produtivista’, isto é, ‘prioridade para a 

economia realacionada com o modo de vida do Ser, sobre a economia relacionada com 

o modo de vida do Ter’” (ACOT, 1990, p. 171-172) .   

Os temas ecologistas “teorizavam uma rejeição confusa dos modos de vida 

tradicionais nas sociedades capitalistas adiantadas, sentidas como incapazes de cumprir  

todas ou parte das promessas implícitas de seus sistemas de valores” (ACOT, 1990, p. 

172). Os temas políticos da necessidade de um “consenso” sobre a austeridade foram 

expressos na mesma linguagem dos ecólogos: o conjunto das posições dos ecólogos 

“desenha a imagem de uma sociedade participativa, convivível, fraterna, caridosa, 

solidária, descentralizada e com perfil de baixo consumo” (ACOT, 1990, p. 172). 

No fim dos anos 1970, o ecologismo tornara-se “uma visão do mundo e um 

modo de vida, mais do que uma corrente mais ou menos organizada de defesa da 

natureza. Hoje já não existe nenhum problema social que ele não pretenda resolver” 

(ACOT, 1990, p. 171).   

Problematizar o ecologismo supõe, assim, colocá-lo em relação ao ambiente 

utópico que lhe dá lugar, isto é, sua filiação contracultural, para que possamos nos 

aproximar daquilo que fundamentalmente o inspira e lhe afere poder de atração e 

convite à ação. 

Os anos 1970 inauguraram um período em que as forças étnicas e das minorias 

eclodiram por toda parte, reivindicando novos direitos e, principalmente, o 
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reconhecimento de diferentes visões, identidades e estilos de vida. Por isso, tais 

agrupamentos foram chamados de novos movimentos sociais, que passam a ser 

observados entre as classes médias urbanas do Ocidente (Cf. VIOLA, 1999). 

As idéias ecologistas emergiram, assim, em um momento da história recente em 

que a utopia e as energias para a transformação da sociedade estavam em alta. Esse 

clima esteve associado a movimentos de questionamento da ordem vigente que, na 

Europa e nos Estados Unidos, emergiam nos anos 1960, tais como a “contracultura” e a 

chamada “nova esquerda” – cujo marco foram as manifestações estudantis de maio de 

1968 na França. Esse momento caracterizou-se por um sentimento amplamente 

compartilhado de que havia um desatar global de energias (Cf. VIOLA, 1999; 

CARVALHO, 2004 e 2006). 

Nas sociedades do Hemisfério Norte, a abertura para as alteridades terceiro-

mundistas, étnicas e de gênero acentuava as contradições e instalou a luta pelas 

liberdades e possibilidades de autonomia, que pareciam realidades próximas para os que 

fizeram e viveram aquele período. Poder-se-ia dizer que foram anos de utopia e ousadia, 

embalados por uma contestação radical da ordem e da disciplina limitantes do potencial 

humano e social. 

Envolvendo de forma muito especial jovens que se engajavam em criar um 

clima contracultural, as sensibilidades ecológicas articulavam as influências do 

movimento estudantil de 1968, da nova esquerda e do pacifismo, em um ideário de 

mudança social e existencial, de contestação à sociedade consumista e materialista, 

tendo como horizonte utópico uma vida livre das normalizações e repressões sociais e 

em harmonia com a natureza (Cf. VIOLA, 1999). Contrapondo-se ao paradigma 

moderno, industrial, científico, questionando a racionalidade e o modo de vida da 
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chamada sociedade de consumo, que então se estabelecia, a contracultura expressava 

um pensamento crítica acerca do padrão social estabelecido. 

Transcendendo os limites da vida sociopolítica norte-americana e européia, a 

contracultura marcou uma revisão crítica para a sociedade ocidental, fazendo adeptos e 

valorizando estilos alternativos de vida.  

O ecologismo é, reconhecidamente, efeito e contributo desse clima, resgatando 

seu traço definidor: a reivindicação por emancipação em relação à ordem dominante e a 

afirmação de novos modos de vida, que passam por outras relações com a natureza.  

Obras como a de Rachel Carson, “Primavera Silenciosa”, publicado em 1962, e 

a de Jean Dorst, “Antes que a Natureza Morra”, de 1965 – literatura fundadora  do 

ecologismo -, expressam a percepção dos limites do progresso industrial e dos riscos 

associados à exploração desmedida dos recursos naturais. A ampla repercussão que 

essas obras alcançaram indica um sentimento coletivo de insatisfação com a ideologia 

do progresso e o mal-estar nas sociedades industriais.  

Já em nível institucional, essa percepção crítica inclui todos aqueles grupos, 

associações e organizações da sociedade civil que surgiram com grande força no 

Hemisfério Norte (Estados Unidos e Europa) desde o fim da década de 60 do século 

passado, mas também no Brasil e na América Latina, nas décadas de 1970 e 1980, 

denunciando os riscos e impactos ambientais do modo de vida das sociedades 

industriais modernas.  

A sensibilidade ecológica se aprofundou ao ponto de ter-se tornado um 

verdadeiro “consenso ecológico” (Cf. ALFHANDÉRY, BUTON e DUPONT, 1992) 

concernente a amplas parcelas da população. Hoje os políticos pretendem pensar 

“verde”, os cientistas, proteger a Terra, os industriais, vender produtos “limpos”, os 

consumidores, começar a mudar seus comportamentos, os habitantes das cidades e dos 
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campos, defender seu espaço de vida, e os educadores, educar para um mundo 

sustentável.  

 

5.2 A Emergência da Educação Ambiental: educação para uma vida sustentável 

Segundo Dias (2004), em março de 1965 a expressão “environmental education” 

(educação ambiental) é ouvida pela primeira vez na Grã-Bretanha, na Conferência de 

Educação realizada na Universidade de Keele, que recomenda que a educação ambiental 

deva ser parte essencial da educação de todos. Essa preocupação decorreu da “grave 

catástrofe que assolou a cidade de Londres na década de 1950, causada pela poluição 

atmosférica de origem industrial que matou milhares de pessoas” (CODA-, OAB)42. Tal 

expressão se difunde e, em 1970, os Estados Unidos se tornam o primeiro país a aprovar 

a Lei de Educação Ambiental (EE Act).  

Em abril de 1968, um grupo de especialistas, entre “economistas, industriais, 

pedagogos, humanistas etc” (idem:ibid), liderados pelo economista e industrial italiano 

Arillio Peccei, grupo mais tarde conhecido como Clube de Roma, se reúne com o 

propósito de discutir a crise da humanidade – atual e futura. Esse grupo, que se reúne 

anualmente desde então, publicará, em 1972, o relatório “Limites do Crescimento”, 

que estabelece modelos globais, baseados em técnicas pioneiras de análise de sistemas, 

para predizer como seria o futuro. O documento denunciava o crescente consumo 

generalizado, que levaria, se mantidos os mesmos padrões, a um limite do crescimento, 

senão a um total colapso.  

No mesmo ano dessa publicação, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, em julho de 1972, em Estocolmo, introduziu, pela primeira 

na agenda internacional a preocupação com o crescimento econômico em detrimento do 

                                                            
42 Disponível no site do Programa de Educação Ambiental da Comissão de Direito Ambiental (CODA) da 
OAB: www.coda.org.br. Acessado em 12-03-08 
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meio ambiente, já apontada pelo Clube de Roma, que deveria levar ao esgotamento 

completo dos recursos naturais, pondo em risco a vida no planeta.   

O principal resultado desta conferência foi a “Declaração sobre o Ambiente 

Humano”, conhecida como a “Declaração de Estocolmo”, atendendo “à necessidade 

de estabelecer uma visão global e princípios comuns que sirvam de inspiração e 

orientação à humanidade” (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972)43. Sustenta que 

o homem tem “direito a um meio ambiente de qualidade”, tanto quanto é “portador 

solene da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes 

e futuras”(idem). Este documento, além de alertar sobre a situação drástica do planeta, a 

partir da perspectiva dos limites dos recursos naturais, dá ensejo a um amplo 

movimento que porá a educação no centro do debate sobre a sustentabilidade da vida na 

Terra. 

A Conferência de Estocolmo é considerada um “divisor de águas no despertar da 

consciência ecológica” (GADOTTI, 2003, p. 8), tornada, a partir de então, cada vez 

mais mundial, pois prevê que “deve ser confiada, às instituições nacionais competentes, 

a tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos 

Estados”, na perspectiva urgente de “evitar e combater os riscos que ameaçam o meio 

ambiente, para solucionar os problemas ambientais e para o bem comum da 

humanidade” (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972). 

Essa declaração assinala a extrapolação da questão ecológica do espaço das 

sensibilidades para o da regulamentação no campo educacional internacional e deste 

para o reforço dessas sensibilidades, num movimento de retro-alimentação propulsora 

tanto de mais sensibilidade quanto de mais regulamentação. Expressão disso é o fato de 

                                                            
43 Disponível em www.mma.gov.br/estrutura/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc; acessado em 14-01-
2008 
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a Conferência de Estocolmo gerar o Plano de Ação Mundial, que recomenda a criação 

de um Programa Internacional de Educação Ambiental44.  

 Será na Conferência de Estocolmo (1971) que a cooperação internacional se 

aprofundará e que marcará o nexo entre as catástrofes ecológicas e atômicas: foi aí que 

foram lançadas as bases de uma legislação internacional sobre o meio ambiente, onde se 

uniu a proibição do armamento atômico à preocupação com os grandes problemas 

ecológicos. Assim, a mundialização da problemática da preservação da natureza será 

especialmente associada à problemática da intensificação dos riscos causados pela 

ciência e pela tecnologia ao equilíbrio dos processos naturais, riscos inéditos, pois que 

afetam diretamente a possibilidade de qualquer forma de vida. 

 Considerada, portanto, marco histórico, decisiva para a criação de políticas 

ambientais, a Conferência de Estocolmo também é marcada por gerar controvérsias. A 

principal delas foi que representantes de países em desenvolvimento acusaram os países 

industrializados de querer limitar seus programas de desenvolvimento industrial usando 

o argumento da poluição como inibidor da capacidade de competição dos países pobres.  

 Segundo Jacobi (2005),  

 duas correntes interpretativas se sobressaem nesse processo. 
Uma primeira – econômica e técnico-científica – que propõe a 
articulação entre o crescimento econômico e a preservação ambiental, 
influenciando mudanças na abordagem do desenvolvimento 
econômico, notadamente a partir da década de 70, a segunda, 
relacionada com a crítica ambiental ao modo de vida contemporâneo, 
e que se difunde a partir da conferencia de Estocolmo. (...)Duas 
posições diametralmente opostas foram assumidas, os que previam a 
abundância (comucopians) e os catastrofistas (doomsayers). Ambas 
posições foram descartadas e surge uma posição intermediária entre o 
economicamente determinista (prioridade ao crescimento econômico) 
e o fundamentalismo ecológico (inexorabilidade do crescimento do 
consumo e esgotamento dos recursos naturais) (p.24).  
 

Tensão que segue até a formulação, por Ignacy Sachs, da noção de 

ecodesenvolvimento, ou desenvolvimento sustentável, espécie de “caminho do meio”, 

                                                            
44 Disponível em www.mma.gov.br/doc.  Acessado em 07-12-2007. 
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que propunha “um desenvolvimento que harmonizasse os objetivos sociais, econômicos 

e ambientais” (JACOBI, 2005, p. 36). 

Desde a sua formulação, “a idéia ou enfoque do desenvolvimento sustentável 

adquire relevância num curto espaço de tempo, assumindo um caráter diretivo nos 

debates sobre os rumos do desenvolvimento” (idem, ibid.), ainda que a tensão expressa 

na Conferência de Estocolmo entre economicistas e ecologistas preservacionistas, que 

Jacobi qualifica como “fundamentalistas” (Cf. JACOBI, 2005), não tenha sido 

inteiramente apaziguada, mas redimensionada pelo discurso do paradigma do 

ecodesenvolvimento, que absorve e ressignifica o próprio ecologismo.  

Como observa Silva (2005), com a crescente institucionalização da problemática 

ambiental – encampada por órgãos governamentais até organismos multilaterais como a 

ONU, a OMC, o FMI, o Banco Mundial etc. – ganha espaço a idéia de “conciliar 

desenvolvimento com preservação ambiental, restringindo-se cada vez mais o espaço à 

crítica dos modelos sociais e econômicos sobre o qual se assentavam os pressupostos 

dessa formulação” (p. 151). 

 Significando um aprofundamento numa necessária “consciência ecológica” para 

a “virada ecológica” que se pretendia suscitar, a conferência de Estocolmo foi portadora 

tanto de discursos segundo os quais era conveniente conservar a natureza em função das 

necessidades de realização dos homens (o que pressupõe o domínio científico do meio 

ambiente, considerando, portanto, a natureza como meio, e não como fim em sim 

mesma), quanto de discursos ecologistas que, em seu conjunto, exprimirão a idéia de 

uma subordinação inversa: “tratar-se-á de adaptar as atividades humanas às exigências 

‘objetivas’ da ordem natural, mais do que curvar essa ordem estabelecida às 

necessidades humanas” (ACOT, 1990, p. 168).  
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 Ascelrad (2001) ratifica que diferentes matrizes discursivas se apropriam da 

noção de “sustentabilidade” e, com abordagens e proposições as mais diversas e mesmo 

incompatíveis, disputam pela hegemonia no uso do conceito em nome do qual se 

pretende poder discriminar as “boas práticas” das “ruins”.  

Essa tensão se manifestará sobremaneira no campo educativo e assumirá muitos 

matizes, dos quais destacamos a constituição de um campo disciplinar – Educação 

Ambiental – com aspiração ao desenvolvimento sustentável, porém internamente 

tensionado, especialmente marcado pelas aspirações espiritualistas e místicas que 

assinalam o ecologismo preservacionista.  

Assim, já na Conferência de Belgrado (Iugoslávia), realizada em 1975 pela 

UNESCO, formula princípios e orientações para o Programa de Educação Ambiental 

Mundial, definindo, assim, o próprio campo da Educação Ambiental (EA) -  colocada 

agora na agenda internacional - e falando da necessidade de se criar uma “nova ética 

global” (CARTA DE BELGRADO, 1975), bem como da importância da utilização dos 

recursos naturais de modo a beneficiar “o aumento da qualidade de vida”. O documento 

fala ainda da necessidade de uma reforma nos sistemas educacionais, com vistas a que a 

escola – e, em especial, os professores - sejam agentes na transformação nos modos de 

relacionamento do homem com o “meio ambiente”.  

A Primeira Conferência Intergovernamental sobre EA, em Tbilisi (Geórgia), 

em 1977, foi organizada a partir de uma parceria entre a Unesco e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. Desse encontro saíram as definições, 

objetivos, princípios e estratégias para a Educação Ambiental no mundo45. No 

                                                            
45 No Brasil existe o Instituto Brasil PNUMA, “uma entidade privada sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo principal a divulgação dos resultados do trabalho de PNUMA e suas publicações, além da 
promoção e participação em atividades de educação e conscientização ambiental”. Disponível em: 
www.brasilpnuma.org.br. Acessado em 06-06-2008 
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movimento de ampliação da temática ambiental e, por extensão, da institucionalização 

da Educação Ambiental acontece o Seminário sobre EA (Costa Rica, 1979). 

Já em 1980, o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) 

publica um documento intitulado Uma Estratégia Mundial para a Conservação, 

reafirmando a visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados, que visa alertar a opinião pública mundial para os perigos das pressões 

exercidas sobre os sistemas biológicos mundiais.  

Em 1983, a ONU institui a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, chefiada pela primeira-ministra da 

Groenlândia, Gro Harlem Brudtland, que publica, em 1987, o relatório intitulado 

“Nosso Futuro Comum”, conhecido como Relatório Brutdland. Na confecção desse 

relatório, o Brasil é representado pelo professor Paulo Nogueira-Neto, marcando a 

entrada do país na discussão e proposição de soluções para a problemática ambiental. O 

relatório é “considerado um dos documentos mais importantes da década e até nossos 

dias constitui fonte de consulta obrigatória para quem lida com questões ambientais” 

(DIAS, 2003, p. 44).   

Esse documento parte do apontamento de “preocupações comuns” – sintetizadas 

na idéia do “futuro ameaçado” – e traça os desafios e os “esforços comuns” a seres 

perpetrados no enfrentamento das questões ambientais, tomadas em termos de um 

problema planetário: “essa realidade nova, da qual não há como fugir, tem de ser 

reconhecida – e enfrentada” (RELATÓRIO BRUTLAND, 1991, p. 9). Sua importância 

se deve justamente por ele representar a intensificação, ao nível dos organismos 

internacionais, da percepção de uma crise ambiental planetária e da acentuação, com  

tônica claramente eco-sistêmica,  do tema da “reconciliação”do homem com seu 

ambiente natural, sem a qual a vida humana em um futuro breve estará inevitavelmente 
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ameaçada. O relatório sublinha as relações entre economia, tecnologia, sociedade, 

política e cultura, e afirma a necessidade de uma postura ética assentada na 

responsabilidade entre os indivíduos de nossa época, uns com os outros, e desses com as 

futuras gerações, além de apresentar uma lista de ações a serem assumidas enquanto 

atribuições dos Estados, e definir metas a serem assumidas enquanto atribuições no 

nível internacional, tendo como agentes as diversas instituições multilaterais.  

O Relatório caracteriza-se, fundamentalmente, por tentar apresentar um conceito 

oficial de desenvolvimento sustentável, buscando, de modo estratégico, fazê-lo em um 

tom conciliatório das duas vertentes que debatem e se embatem em torno da 

problemática ambiental – a economicista e a ambientalista preservacionista -, do que é 

mostra a afirmação que abre o Relatório, segundo a qual  

  Do espaço, podemos ver e estudar a Terra como um organismo 
cuja saúde depende da saúde de todas as suas partes. Temos a 
capacidade de reconciliar as atividades humanas com as leis naturais, 
e de nos enriquecermos com isso. E nesse sentido, nossa herança 
cultural e espiritual pode fortalecer nossos interesses econômicos e 
nossos imperativos de sobrevivência (RELATÓRIO BRUTLAND, 
1991, p. 12). 

 

A partir da publicação do relatório Brutland, a sustentabilidade entra de vez na 

agenda dos organismos internacionais e passa a ser o novo critério básico e integrador 

em torno do qual se estimulam “permanentemente as responsabilidades éticas na 

medida em que a ênfase nos aspectos extra-econômicos serve para reconsiderar os 

aspectos relacionados com a eqüidade, a justiça social e a ética dos seres vivos” 

(JACOBI, 2005, p. 10). Tal injunção de responsabilidades para uma “vida sustentável” 

se torna cada vez mais imperativa, marcando a partir daí os programas de cooperação 

internacional. 

A década de 1990 representa um marco no debate internacional sobre os 

problemas ambientais, tendo a Conferência Rio 92 – Eco-92 - como ponto de inflexão, 
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pelo seu significado para a legitimação da nova discursividade de desenvolvimento 

sustentável. Avança-se na adoção de convenções, como a de Diversidade Biológica e a 

de Mudanças Climáticas, indicando novas possibilidades de afirmar o fortalecimento 

das “interconexões” entre as dimensões ambientais, sociais, culturais e econômicas do 

desenvolvimento. Essa conferência representou também um primeiro passo de um longo 

processo de entendimento entre as nações sobre as medidas concretas visando 

reconciliar as atividades econômicas com a necessidade de proteger o planeta e 

assegurar um futuro sustentável. A partir de então, os problemas ambientais são os 

problemas do desenvolvimento, que também são o problema da qualidade de vida46.  

 Passados dez anos da Conferência de Tbilisi, acontece em Tessalônica, Grécia, 

em 1997, a Conferência Internacional sobre Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização Pública para a Sutentabilidade, organizada pela Unesco e o governo 

grego. Essa conferência reitera os temas colocados na Eco-92 e chama a atenção para a 

necessidade de reorientar a educação para a sustentabilidade em todos os níveis de 

ensino, afirmando que a sustentabilidade é um imperativo moral e ético que compreende 

a pobreza, a saúde, a segurança alimentar, os direitos humanos e a paz. Como 

conseqüência, configura-se a necessidade de uma mudança curricular, baseada nos 

conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, participação com 

ênfase em ações cooperativas, práticas interdisciplinares e concepções de enfoques 

variados.  Esta conferência complementa esse amplo processo, em nível global, 

orientado para criar as condições para formar uma nova consciência sobre o valor da 

                                                            
46 A recente história do conceito de sustentabilidade mostra que, esvaziado de seu conteúdo outrora 
crítico do capitalismo, este acaba se convertendo em slogan de empresários desejosos de conquistar novos 
mercados perante um público consumidor que cada vez mais se mostra atento às atitudes empresariais 
com relação ao meio ambiente (Cf. ASCELRAD 2001; SILVA, 2005).  
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natureza e para reorientar a produção de conhecimento baseada nos métodos da 

interdisciplinariedade e nos princípios da complexidade.  

 

5.3 A Carta da Terra 

 

Expressão do entendimento e consenso em torno da relação entre 

desenvolvimento, qualidade de vida e problemas ambientais, foi a formulação do 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, cuja importância foi 

definir o marco político para o projeto pedagógico da Educação Ambiental, bem como a 

iniciativa, de ampla repercussão internacional, de elaboração da Carta da Terra, 

resultado da mobilização e articulação que se iniciam a partir da publicação de Nosso 

Futuro Comum, em 1987. A primeira versão da Carta foi discutida na Eco 92, durante o 

Fórum Global de ONGs. Em 1997, na Conferência de Meio Ambiente -Rio + 5, em 

que foi instituída a comissão responsável para coordenar os processos de consulta e 

redação, e após amplos processos públicos de debates em quarenta e seis países durante 

oito anos, em 14 de março de 2000 foi ratificada pela Unesco (GADOTTI, 2000; BOFF, 

2002).  

Trata-se de uma declaração de princípios globais que busca orientar as ações 

individuais e coletivas rumo ao desenvolvimento sustentável e sugere parâmetros éticos 

globais. Boff (2002) destaca três pontos relevantes advindos da carta da Terra: “resgate 

de valores da solidariedade, da inclusão e da reverência; superação do conceito fechado 

de desenvolvimento sustentável e ética do cuidado” (p. 53-54). 

A carta da terra encarna o “espírito do Rio”, é o que está estampado no 

preâmbulo da Carta, onde também podemos ler: “Nós somos a Terra, os povos, as 

plantas e animais, gotas e oceanos, a respiração da floresta e o fluxo do mar. Nós 
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honramos a Terra, como o lar de todos os seres viventes. Nós estimamos a Terra, pela 

sua beleza e diversidade de vida” (CARTA DA TERRA, 2000). O fato é que a Carta da 

Terra se institucionalizou e se tornou o eixo aglutinador de muitas propostas e ações 

centradas na preocupação ambiental. É o que constatamos logo no documento de 

apresentação da Carta:  

 A redação da Carta da Terra envolveu o mais inclusivo e 
participativo processo associado à criação de uma declaração 
internacional.  Esse processo é a fonte básica de sua legitimidade 
como um marco de guia ético. A legitimidade do documento foi 
fortalecida pela adesão de mais de 4.500 organizações, incluindo 
vários organismos governamentais e organizações internacionais (O 
QUE É A CARTA DA TERRA)47.   

E, ainda, 

 À luz desta legitimidade, um crescente número de juristas 
internacionais reconhece que a Carta da Terra está adquirindo um 
status de lei branca (‘soft law'”). Leis brancas, como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos são consideradas como moralmente, 
mas não juridicamente obrigatórias para os Governos de Estado, que 
aceitam subscrevê-las e adotá-las, e muitas vezes servem de base para 
o desenvolvimento de uma lei stritu senso (hard law) (O QUE É A 
CARTA DA TERRA).  
 

É para isso que trabalham os signatários da Carta da Terra., para torná-la um 

código de ética global que aponte para a mudança nas atitudes, valores e estilos de vida 

das pessoas e possa “nos guiar hoje para um mundo onde predominem os valores da 

solidariedade e da sustentabilidade”, transformando “o risco de extermínio em 

oportunidade histórica” (GADOTTI, 2004, p. 420).  

Para a Carta da Terra,  

 neste momento em que é urgentemente necessário mudar a 
maneira como pensamos e vivemos, a Carta da Terra nos desafia a 
examinar nossos valores e a escolher um melhor caminho. Alianças 
internacionais são cada vez mais necessárias, a Carta da Terra nos 
encoraja a buscar aspectos em comum em meio à nossa diversidade e 
adotar uma nova ética global, partilhada por um número crescente de 
pessoas por todo o mundo (O QUE É A CARTA DA TERRA). 

 
Para tanto, a Carta da Terra elabora um Guia de Ações, contendo “princípios que 

visam assegurar que as ações desencadeadas por todos sejam coerentes com a Carta da 
                                                            
47 Disponível em www.cartadaterra.org.br; acessado em 21/09/2007. 
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Terra” (GUIA PARA A AÇÃO). A Comissão Carta da Terra Internacional (CTI) 

empenhou-se para que ela fosse adotada pelas Nações Unidas e traduzida “em todas as 

línguas do planeta”, visando à criação de uma comunidade mundial, uma espécie de 

princípio, de fundamento da sociedade planetária, em que a Terra pode ser vista como 

uma única comunidade organizada em uma sociedade global, com “espírito 

comunitário” (CARTA DA TERRA), que não pode ser gestado sem a mudança de 

atitudes e de valores de cada indivíduo. Nesse sentido, “adotar e promover a prática dos 

seus valores não pode ser apenas o compromisso de Estados e Nações, mas de cada ser 

humano, individual e pessoalmente, como sujeito da história” (GADOTTI, 2004, p. 

420).  

Esse documento intensifica a tensão, anteriormente anunciada, entre 

economicismo e ecologismo, acentuando o caráter heterogêneo de um movimento que 

assimila racionalismo técnico-científico e atitudes ecologistas de cunho 

preservacionista, que ainda operam com a idéia de natureza e desejam manter com ela 

uma relação, por assim dizer, sensível, afetiva, espiritual, o que faz ensejar a 

necessidade de uma reforma moral – normalização – a partir da qual as pessoas e 

instituições possam se relacionar com o planeta. Em torno de si, a Carta reúne uma série 

de esforços condizentes com seus princípios, sendo a Agenda 21, programa de ação 

formulado para os vinte primeiros anos do século XXI, de acordo com os princípios da 

Carta da Terra, segundo o qual os sistemas educacionais em todo o mundo devem se 

adequar na perspectiva da criação de uma sociedade planetária sustentável, a mais 

representativa em nível internacional, com importantes desdobramentos no Brasil, como 

a formulação da Agenda 21 nacional e local. São expressões importantes também os 

programas de assessoria em Ecopedagogia oferecidos pelo Instituto Paulo Freire, com 
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sede em São Paulo, e o Programa de Alfabetização Ecológica, implantado desde 1998 

na rede pública de ensino de Curitiba-PR.  

5.4 Reforma do Pensamento: a Consciência Planetária 

Todas as conferências, encontros, associações e regulamentos governamentais  

marcam a abertura e o aprofundamento de um processo em nível global, orientado para 

criar as condições para formar uma nova consciência sobre o valor da natureza – ou do 

meio ambiente, termo que se consolidou com a expansão do conhecimento ecológico –, 

o que gera a demanda por uma reorientação da educação, bem como da produção de 

conhecimento baseada em métodos condizentes com essa perspectiva.  

 É preciso reformar o pensamento (MORIN, 2008), desconstruir o paradigma 

dominante - disciplinar e reducionista -, em direção a uma razão mais complexa, que 

abarque a complexidade da realidade sem o que toda racionalidade é monológica e 

simplista. 

Consoante com isso, realiza-se em 1991 o “I Congresso Ciência e Tradição: 

Perspectivas Transdisciplinares para o Século XX”, que coloca em questão a 

“onipotente tecnociência” (CARTA DO I CONGRESSO CIÊNCIA E TRADIÇÃO, 

1991) e propugna pela necessidade de uma “revolução conceitual” no que tange à 

compreensão que temos como formas “de acesso à Verdade e a Realidade”. Essa 

revolução adveio “paradoxalmente, da ciência, mais particularmente da física quântica, 

que fez com que a antiga visão da realidade, com seus conceitos clássicos de 

continuidade, de localidade e de determinismo, que ainda predominam no pensamento 

político, fosse explodida. Ela deu lugar a uma nova lógica, correspondente, em muitos 

aspectos, a antigas lógicas esquecidas”. Essa revolução busca “gerar uma civilização, 

em escala planetária, que, por força do diálogo intercultural, se abra para a singularidade 

de cada um e para inteireza do ser” (idem). 
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Em linha direta com esse espírito, realiza-se, em 1994, no Convento da 

Arrábida, Portugal, o Primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, onde foi 

aprovada a Carta da Trasndisciplinaridade, assinada por Edgar Morin e Basarab 

Nicolescu. Nessa Carta considera-se que “a vida está fortemente ameaçada por uma 

tecnociência triunfante, que só obedece à lógica da eficácia pela eficácia”, e que 

“somente uma inteligência que leve em consideração a dimensão planetária dos 

conflitos atuais poderá enfrentar a complexidade do nosso mundo e o desafio 

contemporâneo da autodestruição física e espiritual de nossa espécie” (CARTA DA 

TRANSDISCIPLINARIDADE, 1994)48. A Carta, entendida como “um conjunto de 

princípios fundamentais da comunidade dos espíritos transdisciplinares”, constitui “um 

contrato moral que todo signatário faz consigo mesmo, livre de qualquer pressão 

jurídica ou institucional” (idem, ibid).  Afirmando a transdisciplinaridade por aquilo que 

“não é” – não constitui “nem uma nova religião, nem uma nova filosofia, nem uma 

ciência da ciência” -, a Carta elege a transdisciplinaridade como a abertura do 

pensamento, pois é “multireferencial e multidimensional” (idem, ibid).  

Nessa perspectiva, acontece em 1997, em Locarno, Suíça, o Primeiro Congresso 

Internacional da Transdisciplinaridade, organizado pelo Centro de Estudos 

Transdiciplinares de Paris (CETRANS) e pela Unesco. 

Passa-se a vicejar a discussão da “Crise dos paradigmas”, da qual é 

representativa da literatura educacional brasileira o obra organizada por Zaia Brandão, 

“A Crise dos Paradigmas e a Educação”, bem como verifica-se a presença cada vez 

mais recorrente de temáticas relativas às chamadas “abordagem holística”, “princípio da 

complexidade”, “interdisciplinaridade”  e “transdiciplinaidade”, para os quais Capra, 

                                                            
48 Disponível em www.unipaz.org.br; acessado em 04/03/2007. 
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Morin, Nicolescu, Maturana e Varela, Weill, D’Ambrosio e Crema fornecerão os 

primeiros modelos.  

As iniciativas planetárias para pactuar práticas de educação orientadas para a 

sustentabilidade explicitam o desafio de construção de uma formulação conceitual que 

estabeleça uma diálogo entre ciências sociais, naturais e exatas. Floriani (2003) mostra 

como os principais referenciais teóricos (Maturana e Varela, Morin, e Capra,) apesar 

das divergências nas visões de mundo, apontam, cada um ao seu modo, para matrizes 

alternativas de integração do conhecimento, que superem o paradigma dualista, e 

enfatizem a complexidade como elemento constitutivo de um novo pensamento e novas 

práticas sobre as relações sociedade-natureza.  

 A premissa que orienta o paradigma proposto é o diálogo de saberes, que 

permita estabelecer espaços de fronteiras que confrontem com os diversos 

reducionismos conceituais. Deve se orientar na perspectiva de formar as gerações atuais 

não somente para aceitar a incerteza e o futuro, mas para gerar um pensamento 

complexo e aberto às indeterminações, às mudanças, à diversidade, à possibilidade de 

construir e reconstruir em um processo contínuo de novas leituras e interpretações, 

configurando possibilidades de ação para a emancipação (Cf. JACOBI, 2005). 

Ainda na perspectiva de uma reforma planetária do pensamento que os discursos 

advogam, novas pedagogias são propostas e surgem do interior de instituições holísticas 

internacionais, como a Pedagogia do Amor, ou Pedagogia Iniciática, formuladas por 

Crema, Weil e D´Ambrósio, todos ligados à Universidade Holística Internacional ou 

UNIPAZ, cuja principal missão é desenvolver uma ação educacional “que dissemine a 

visão holística e uma cultura de paz e não-violência, possibilitando ao homem o alcance 

de uma consciência plena de seus ideais de ser humano, participante do processo de 

construção de uma sociedade na qual as relações interpessoais sejam orientadas por uma 
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clara noção do que seja tolerância e fraternidade” (Cf. Missão da UNIPAZ)49. Aí, os 

temas ecologistas são tomados no interior de discursos que os colocam como condição 

de possibilidade para a emergência da paz: a paz é, em última instância, também uma 

ecologia.  

 No campo educacional, a UNESCO aponta a necessidade de uma reforma do 

pensamento, com dois importantes documentos: o “Relatório Delors”, que apresenta os 

quatro pilares estruturadores da educação para o século XXI, e “Os Sete Saberes 

Necessário à Educação do Futuro”. Assim, em consonância com a preocupação com a 

vida futura que plasma os variados discursos ecologistas e ambientalistas, articula-se a 

preocupação com uma educação do futuro (MORIN, 2003; DELORS, 2007), uma 

educação que abra paulatinamente as consciências para as possibilidades futuras. 

 

5.5 Movimentos Ecológicos e Educação Ambiental no Brasil 

 A recepção do ideário ecológico no âmbito da cultura política e dos movimentos 

sociais do Brasil, assim como da América Latina, acontece entrecortada pelo contexto 

da crítica contracultural permeada pelas lutas do ecologismo europeu e norte-americano.  

 Nos países latino-americanis, a década de 70 do século passado é marcada pelas 

lutas pela democracia, em uma conjuntura de governos autoritários. As influências da 

contracultura e da nova esquerda vão-se fazer sentir, porém ganhando matizes 

peculiares e cronologia um pouco diferente.  

 Os anos 1970 destacam-se como a década em que começa a configurar-se um 

conjunto de ações, entidades e movimentos que se nomeiam ecológicos ou ambientais e, 

                                                            
49 Cf. Missão da UNIPAZ. In: www.unipaz.org.br. A Universidade Holística Internacional UNIPAZ é 
uma instituição que teve sua primeira sede na França, em Paris, criada por Domenique Goneing e Pierre 
Weill, no final dos anos 60, com o objetivo de disseminar os ideais holísticos entre a comunidade 
acadêmica e não acadêmica através de cursos de formação holística de base. Hoje a UNIPAZ espalhou-se 
para a Argentina, o Equador, Portugal, Bélgica e Honduras. No Brasil, a UNIPAZ é resultado da união da 
Universidade Holística Internacional com a Fundação Cidade da Paz, com sede em Brasília/DF. Pierre 
Weil é hoje reitor da UNIPAZ – Brasil e Roberto Crema vice-reitor.  
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no plano governamental, uma estrutura institucional passa a se organizar, voltada para a 

regulação, legislação e controle das questões de meio ambiente. Ocorre, em 1974, a 

publicação do Manifesto Ecologista Brasileiro, que, questionando o modelo “suicida” 

de desenvolvimento, perguntava: “Fim do Futuro?”.  Nesse manifesto, aparece já a 

proposição de uma relação homem-natureza que constitua uma “unidade funcional”, 

quando afirma que  

 A Natureza não é um aglomerado arbitrário de fatos isolados, 
arbitrariamente alteráveis ou dispensáveis. Tudo está relacionado 
com tudo. Assim como numa sinfonia os instrumentos individuais só 
têm sentido como partes do todo e a grandiosidade do todo é função 
do perfeito e disciplinado comportamento de cada uma das partes, os 
seres vivos em seu fundo abiótico só podem ser compreendidos como 
partes integrantes da maravilhosa sinfonia da evolução orgânica, 
onde cada instrumento, por pequeno, fraco ou insignificante que 
possa parecer, é essencial e indispensável (LUTZENBERG, 1986, 
p.12). 
 
 

 Também desses anos data a criação da primeira instituição brasileira dedicada 

aos temas ecologistas, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – 

AGAPAN (ainda em atividade), liderada pelo mesmo Lutzenberger.  

 Dessa forma, nos anos 1970, o movimento ecológico brasileiro emerge em uma 

sociedade que, por uma lado, está inserida em um contexto internacional e tenta 

contemplar as políticas desenvolvimentistas aí estabelecidas, mas, por outro, vive 

internamente fragilizada, sob os limites traumáticos da censura e da repressão política 

do período (Cf. CARVALHO, 2006).   

  No Brasil, a EA aparece na legislação desde 1973, como atribuição da primeira 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema). Mas é principalmente na década de 

1990, com o avanço da consciência ambiental, que a EA se expande e se consolida. O 

decreto que criou a Sema define como uma das atribuições constitutivas da secretaria: 

“Promover o esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos 
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recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente” (Dec. 73.030 de 30 

de outubro de 1973)50. 

 Essa década, que também contou com a expansão dos meios de comunicação de 

massa e com a constituição de uma classe média urbana e de segmentos formadores de 

opinião, vai, na verdade, criar as condições para a expansão e a consolidação das 

entidades ambientalistas na década seguinte. 

 Assim, Segundo Carvalho (2004),  

 ainda que as primeiras lutas ecológicas no Brasil datem dos 
anos 70, é principalmente nos anos 80, no contexto do processo de 
redemocratização e abertura política, que entram em cena os novos 
movimentos sociais, entre eles o ecologismo, com as características 
contestatórias e libertárias da contracultura (p. 49). 
 

 No caso brasileiro, não podemos separar a questão ambiental das formas pelas 

quais foi balizada por outros movimentos sociais, ao mesmo tempo em que os marcou. 

Nos anos 1980 e 1990 houve progressivo diálogo e aproximação, com mútua influência, 

entre as lutas ecológicas e os movimentos sociais urbanos, os movimentos populares de 

um modo geral, a ação política da educação popular, da Igreja da libertação e das 

Comunidades Eclesiais de Base.  

 A mobilização internacional, que estimulou conferências e seminários nacionais, 

estimulou também a adoção, por parte de diversos países, de políticas e programas 

mediante os quais a Educação Ambiental passa a integrar as ações de governo.  

 No Brasil, as políticas públicas ensejadas a partir dos anos 1980 ratificam e 

estendem o campo aberto pela questão ambiental e ampliam o campo de ação da EA no 

movimento internacional de institucionalização desse campo disciplinar: em 1984 dá-se 

a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea). Em 1988 vemos a 

inclusão da EA como direito de todos e dever do Estado, no capítulo dedicado ao meio 

ambiente da Constituição Federal. Em 1992 fundam-se os Núcleos de Educação 
                                                            
50 Disponível em www.senado.gov.br; acessado em 10 de agosto de 2008. 
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Ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) bem como os Centros 

de Educação Ambiental pelo Ministério da Educação (MEC). Criação do Programa 

Nacional de Educação Ambiental (Pronea) pelo MEC e pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). Em 1997 dá-se a elaboração dos Parâmetros Curriculares, definidos 

pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, em que o “meio ambiente” é incluído 

como um dos temas transversais. Em 1999 é aprovada a Política Nacional de Educação 

Ambiental pela Lei 9.795. Em 2001 temos o implemento do Programa Parâmetros em 

ação: meio ambiente na escola, pelo MEC. Já em 2003 vai se dar a criação do Órgão 

Gestor da Política Nacional de EA, reunindo MEC e MMA (CARVALHO, 2004 e 

2006).  

 No Brasil, a EA tem-se orientado pelo Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis, que busca fomentar uma perspectiva interdisciplinar que 

possibilite compreender as questões que afetam as relações entre os grupos humanos e 

seu ambiente e intervir nelas. Ativando diferentes saberes – escolares e não escolares, 

como os das comunidades e populações locais - busca valorizar a diversidade das 

culturas e os modos de compreensão e manejo do ambiente. Esse tratado está na base da 

formação da Rede Brasileira de Educação Ambiental, bem como das diversas redes 

estaduais, que compõem grande articulação de entidades não governamentais, escolas, 

universidades e pessoas que se coadunam no esforço de fortalecer as diferentes ações, 

atividades, programas e políticas em EA.  

 Todo o esforço aponta especialmente para a formação de novas atitudes e 

posturas ambientais, como algo que deveria integrar a educação de todos os cidadãos, 

sancionada pela política Nacional de Educação Ambiental, que entende por esse tipo de 

educação: “Os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
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conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade” (Lei 9.795 de 27/04/1999)51. 

 O Artigo 4o da lei 9.795, de 27/04/1999, afirma que são princípios básicos da 

educação ambiental: I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - 

a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre 

o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - 

o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 

sociais; V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;   VI - a 

permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a abordagem articulada das 

questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;  VIII - o reconhecimento e o 

respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

  Todos esses princípios, como em outros registros, oferecem uma síntese da 

tensão entre economicismo e ecologismo preservacionista, anteriormente por nós já 

exposta, amalgamados ao modo de uma confusa unidade “bio-eco-sistêmica-

pedagógica”. 

 

5.6 Agenda 21: Desdobramentos no Brasil 

   Coadunada com o seu objetivo de propor um modelo de desenvolvimento 

comprometido com a preservação da vida no planeta, a UNCED produziu importantes 

documentos. O maior e mais importante deles foi a Agenda 21, um desmembramento 

prático da Carta da Terra.  

 Trata-se de um volume composto de 40 capítulos com mais de 500 páginas, um 

detalhado programa de ação em matéria de meio ambiente e desenvolvimento. Nele 

                                                            
51 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_LEIS03/L9795.htm; acessado em 15 de maio de 2008.  
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constam tratados em muitas áreas que afetam a relação entre o meio ambiente e a 

economia, como: atmosfera, energia, desertos, oceanos, água doce, tecnologia, comércio 

internacional, pobreza e população. O documento está dividido em quatro seções: a) 

dimensões sociais e econômicas (trata das políticas internacionais que podem ajudar na 

viabilização do desenvolvimento sustentável, das estratégias de combate à pobreza e à 

miséria, e da necessidade de introduzir mudanças nos padrões de produção e de 

consumo); b) conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento (trata do 

manejo dos recursos naturais e dos resíduos e substâncias tóxicas); c) fortalecimento do 

papel dos principais grupos sociais (indica as ações necessárias para promover a 

participação, principalmente das ONGs); d) meios de implementação (tratando dos 

mecanismos financeiros e dos instrumentos jurídicos para a implementação de projetos 

e programas com vistas ao desenvolvimento sustentável).  

 No capítulo 36, que trata da “Promoção do Ensino, da Conscientização e do 

Treinamento”, o parágrafo 36.1 afirma que “o ensino, o aumento da consciência pública 

e o treinamento estão vinculados virtualmente a todas as áreas de programa da Agenda”. 

Tal centralidade se deve à compreensão, expressa no parágrafo 36.3, de que  

 o ensino tem fundamental importância na promoção do 
desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo 
para abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento. (...) 
Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis para 
modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de 
avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O 
ensino é também fundamental para conferir consciência ambiental e 
ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância 
com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação 
pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino 
sobre meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do 
desenvolvimento do meio físico/biológico e do sócio-econômico e do 
desenvolvimento humano (que pode incluir o espiritual), deve 
integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos formais e 
informais e meios efetivos de comunicação (AGENDA 21, 199, p. 
390). 
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  Como incremento da Agenda 21, a Agenda 21 Brasileira é um processo e um 

instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável, que tem 

como eixo central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a 

justiça social e o crescimento econômico. O documento é resultado de uma consulta 

ampla à população brasileira, sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 21 

global. 

 O processo de elaboração do documento Agenda 21 Brasileira se deu de 1996 a 

2002, tendo sido coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS).  

A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira não somente entrou na fase de 

implementação, assistida pela CPDS, como também foi elevada à categoria de 

Programa do Plano Plurianual (PPA 2004-2007) pelo atual governo federal. Como 

programa, ela adquire mais força política e institucional, passando a ser instrumento 

fundamental para a construção do “Brasil Sustentável”, estando coadunada com as 

diretrizes da política ambiental do Governo. 

 Portanto, a Agenda 21, que busca ser “um guia eficiente para processos de união 

da sociedade, compreensão dos conceitos de cidadania e de sua aplicação” (AGENDA 

21 BRASIL, p. 23), é hoje um dos grandes instrumentos de formação de políticas 

públicas no Brasil, na forma do Programa Agenda 21.  

A partir de 2003, o objetivo se voltou para orientar na elaboração e 

implementação das Agendas 21 Locais, com base nos princípios da Agenda 21 

Brasileira. Em acordo com a Agenda global, investe-se na importância do nível local 

para a concretização de políticas públicas sustentáveis.  

 No âmbito do Programa Agenda 21, as principais atividades realizadas refletem 

a abrangência e a capilaridade que a Agenda 21 tem conquistado no Brasil. Na 
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perspectiva desta grande pactuação, foram efetivadas parcerias e convênios com o 

Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério da 

Cultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Ministério da Integração Nacional, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério de Minas e Energia; Fórum 

Brasileiro das ONGs para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; Confea/CREA, 

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e diversas prefeituras 

brasileiras. 

 

5.7 Ecopedagogia e Alfabetização Ecológica  

 A Educação Ambiental é parte do movimento ecológico. Surge da preocupação 

da sociedade com o futuro da vida, com os riscos produzidos pela ciência e pela 

tecnologia e com a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Nesse sentido, 

podemos dizer que ela é herdeira direta do debate instado pela sensibilidade ecológica e 

pelos movimentos ecológicos articulados a partir dessa instância e figura hoje no centro 

das alternativas que visam construir novas maneiras de os indivíduos e grupos sociais se 

relacionarem com o meio ambiente.  

 Assim, a EA, inicialmente tida como preocupação dos movimentos ecológicos 

com uma prática de conscientização capaz de chamar a atenção para a finitude e a má 

distribuição no acesso aos recursos naturais, e envolver os cidadãos em ações sociais 

ambientalmente apropriadas, vai se transformando em uma proposta educativa no 

sentido forte (Cf. CARVALHO, 2003), isto é, que dialoga com o campo educacional, 

com suas tradições, teorias e saberes, até se constituir, ela própria, um campo discursivo 

educacional. Campo não incontroverso, conquanto marcado por tensões internas, das 

quais o conflito entre conservacionistas – ligados ao discurso do desenvolvimento 
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sustentável – e preservacionistas – mais ligados aos movimentos ecologistas de caráter 

espiritualista ou romântico – é, como de resto no próprio ambientalismo, a maior 

expressão.  

 No conjunto dessa tensão se configura uma tendência mais claramente pautada 

num discurso laico e urbano, preocupado com uma educação para o uso razoável dos 

recursos naturais, e outra, marcadamente espiritualista, que agencia o discurso de uma 

educação que instaure uma relação sensível do indivíduo com a natureza. Essa tensão é 

marcante, mas também borrada, uma vez que uma tendência muitas vezes reenvia à 

outra, seguindo amalgamadas.  

Hoje, temos diversas expressões do prolongamento da sensibilidade eco-

pedagógica que grassa na educação, desde os anos 1970, das quais a “Ecopedagogia” - 

Pedagogia da Terra (Gadotti) e a Pedagogia do Cuidado (Boff) - associada ao Instituto 

Paulo Freire em São Paulo, e o “Programa de Alfabetização Ecológica” – elaborado 

pelo Centro de Alfabetização Ecológica, na Califórnia, criado e dirigido por Fritjof 

Capra (implantado pela Secretária de Educação da Cidade de Curitiba) - são alguns dos 

desdobramentos mais importantes. Ambos se ocupam em criar um “novo paradigma da 

convivialidade”, sob a forma de uma nova cidadania, que só pode emergir da formação 

de uma “consciência planetária”, fundada na emoção e no afeto, no sentimento de 

pertencimento e ligação profunda, ancestral e fundamental, com a Terra, a Casa-Terra 

ou a Mãe-Terra, sentimento que une todos a um mesmo destino. Criar uma comunidade 

viva com a Terra se apresenta como único caminho para uma vida menos conflituosa, 

mais equilibrada, com mais chances de sermos felizes, como “espécie”, “indivíduos” e 

“sociedade”. 

 

5.7.1 Ecopedagogia e Cidadania Planetária: O Instituto Paulo Freire 
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 O Instituto Paulo Freire (IPF) é uma associação civil, sem fins lucrativos, criada 

em 1991 e fundada oficialmente em 1 de setembro de 1992. Atualmente, considerando-

se Cátedras, Institutos Paulo Freire pelo mundo e o Conselho Internacional de 

Assessores, o IPF se constitui numa rede internacional que possui pessoas e instituições 

distribuídas em mais de 90 países em todos os continentes, com o objetivo principal de 

dar continuidade e reinventar o legado de Paulo Freire. 

O Instituto Paulo Freire afirma querer contribuir com a “formação de 

cidadãos(ãs) com consciência e ação planetária” (PORTAL IPF), buscando refletir 

sobre como, em nossos espaços, se materializam as relações econômicas, políticas, 

culturais, étnicas, raciais e de gênero, resultantes das transformações pelas quais passa o 

mundo globalizado na perspectiva capitalista.  

Nesse sentido, vem atuando como um centro de referência da Carta da Terra, 

com ação local e global, desenvolvendo em sua sede central, na cidade de São Paulo, 

projetos que se coadunem ao Movimento pela Carta da Terra, dando suporte a todas 

as iniciativas para as quais é demandado e sugerindo outras. Seus projetos prevêem 

ações de intervenção em diferentes níveis, destacando-se organizações governamentais - 

secretarias (Educação, Meio Ambiente) municipais e estaduais, divisões diretivas de 

ensino, escolas municipais e estaduais; organizações não-governamentais, movimentos 

sociais e populares, igrejas, Organizações de Base Comunitária (OCB); representações 

classistas: Sindicatos, ordens e conselhos regionais, rede do ensino privado 

(fundamental, médio e superior), comunidades indígenas. 

Entre os principais objetivos do Movimento pela Carta da Terra do Instituto 

Paulo Freire, estão os seguintes: desenvolver junto aos processos educacionais formais e 

não-formais valores e princípios da Carta da Terra; contribuir para a elaboração 

sistematizada da Ecopedagogia em espaços educacionais formais e não-formais, como 
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sendo a pedagogia apropriada à iniciativa da Carta da Terra; construir uma Rede pela 

Carta da Terra que ligue as instituições envolvidas visando ao intercâmbio constante 

entre as pessoas que compartilham processos afins, mantendo vivo o Movimento pela 

Carta da Terra; desenvolver ações que levem ao comprometimento pessoal e coletivo 

com a cultura da sustentabilidade e da paz. 

O movimento pela Ecopedagogia ganhou impulso a partir do Primeiro Encontro 

Internacional da Carta da Terra na Perspectiva da Educação, organizado pelo Instituto 

Paulo Freire, com apoio da UNESCO, em 1999, em São Paulo, e do I Fórum 

Internacional sobre Ecopedagogia, realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, em 2000.  

Desses encontros surgiram os princípios orientadores da Ecopedagogia, contidos 

na Carta da Ecopedagogia. São alguns de seus princípios, conceber: “1- O planeta 

como uma única comunidade; 2- A Terra como mãe, organismo vivo e em evolução; 3- 

A Terra como casa, como nosso endereço comum; 4- A justiça sócio-cósmica, que 

associa direitos humanos e direitos planetários; 5- A pedagogia biófila (que promove a 

vida): envolver-se, comunicar-se, compartilhar, relacionar-se, entusiasmar-se; 6- O 

caminhar com sentido; 7- Uma racionalidade intuitiva, comunicativa e afetiva; 8- A 

criação de novas atitudes: reeducar o olhar e o coração na perspectiva de desenvolver a 

capacidade de deslumbramento e de reverência diante da complexidade do mundo e a 

vinculação amorosa com a Terra; 9- Cultura da sustentabilidade e a ecoformação: a 

sustentabilidade e a preservação do meio ambiente dependem de uma consciência 

ecológica e esta da educação”52. 

 A Casa da Cidadania Planetária desenvolve estudos e pesquisas e oferece cursos, 

minicursos e oficinas pedagógicas de formação inicial e educação continuada, além de 

                                                            
52Cf.Carta da Ecopedagogia: em defesa de uma Pedagogia da Terra. In. 

www.paulofreire.org/ecopedagogia.html; acessado em 16 de julho de 2006. 
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assessoria para implantação de projetos que promovem a construção de uma cultura da 

paz e da sustentabilidade. 

 Além disso, promove e participa de espaços plurais de reflexão, análise, 

proposição e ações de intervenção para a construção de “um outro mundo possível”. 

 

5.7.2 O Centro de Alfabetização Ecológica  

 O Centro de Eco-Alfabetização (Center for Ecoliteracy) é uma Ong sediada na 

Califórnia que promove a divulgação e implantação do pensamento ecológico e 

sistêmico nas redes de educação primária e secundária norte-americanas.  

 A expressão “alfabetização ecológica” foi cunhada por Frijot Capra e David Orr, 

em 1996, e, segundo os propósitos dos projetos de Alfabetização Ecológica 

desenvolvidos pelo Center of Ecoliterary, criado e dirigido por ambos, ser alfabetizado 

ecologicamente significa entender os sistemas que sustentam a “teia da vida”, 

entendimento que só pode advir de uma relação direta com a natureza. A condição 

fundamental para compreender essa teia da vida é a experiência concreta, pelas crianças, 

de atividades como jardinagem, horticultura, recuperação de rios, culinária, bem como o 

estudo sobre as relações entre os diversos ecossistemas.  

 Na concepção de David Orr e Fritjof Capra (2006), uma pessoa ecologicamente 

alfabetizada seria aquela que possui o senso estético de encantamento com o mundo 

natural e com a teia da vida, aquele indivíduo portador do sentimento da biofilia, isto é, 

sentimento de ligação que os seres humanos subconscientemente buscam para se 

integrar com as demais dimensões da vida, em busca de uma maior intimidade com o 

mundo natural. A finalidade da Alfabetização Ecológica se baseia, então, na busca de 

produzir esse sentimento de afinidade para com o mundo natural, ou seja, despertar a 

biofilia nos educandos.  
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 O propósito da Alfabetização Ecológica é o desenvolvimento da capacidade de 

se perceber as conexões presentes na teia da vida, didaticamente manifestadas nas 

relações ecológicas. Uma pessoa ecologicamente alfabetizada, portanto, teria o 

conhecimento necessário para compreender as relações, além da competência prática 

necessária para agir baseado tanto no conhecimento, como na intuição. 

As propostas biocentristas da Ecopedagogia e da Alfabetização Ecológica 

convergem para o esforço internacional de educar para uma vida sustentável, tomada 

como uma das metas prioritárias da UNESCO para os dois primeiros decênios do século 

XXI. De acordo com os últimos documentos da UNESCO (Cf. MORIN, 2002), o 

desenvolvimento sustentável é o objetivo mais decisivo da relação “homem-natureza”, 

que necessita pactuar para a sustentabilidade. Nessa medida, cada vez mais o 

desenvolvimento sustentável, como princípio educacional, acede ao nível mesmo de 

regulação de política educacional. 
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A SÉRIE DISCURSIVA TEÓRICO-EDUCATIVA  

 Como vimos, planos, programas, convenções, planejamentos, tentativas de 

fundar comunidades e associações de todo gênero, se criam e se ampliam em 

consonância com valores erigidos em verdadeiras bandeiras de um grande projeto, 

universal, que se espraia pelo Planeta e, antes, por cada um de nós. Os valores 

apregoados são, entretanto, já bem conhecidos nossos, sendo que alargados: a paz 

(individual e social), a justiça e a eqüidade, a saúde (nossa e do Planeta), o respeito à 

vida (dos homens, como também de todos os seres vivos), entre outros. 

 A preocupação com a vida na Terra se articula, então, com a preocupação com a 

qualidade da vida humana, da vida do indivíduo, ele mesmo um todo, a quem o 

paradigma moderno imputou uma retaliação, criando uma visão “unidimensional” do 
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homem, entendido como puramente racional - uma razão marcadamente monológica e 

unilateral, responsável pela relação de dominação que o homem irá impor não só à 

natureza, mas também a tantos indivíduos humanos. 

A qualidade da vida humana passa agora por uma nova visão que o homem 

precisa criar de si mesmo, pela compreensão de sua condição multidimensional e pela 

necessária integração (ou reintegração) de todas as dimensões que fazem do humano 

plenamente humano. Aqui, a inspiração oriental - o pleno equilíbrio entre o racional e o 

emocional, o lógico e o intuitivo, o corpo e a mente - ganha relevo e mesmo status de 

modelo. 

Aqui, o apelo educativo encontra seu grande ponto de ancoragem: é preciso, 

pois, educar para essa nova sensibilidade e para o senso de responsabilidade que vem 

junto a ela. É preciso educar para uma nova visão de mundo, para a emergência de um 

novo paradigma que possibilite nos redimir dos malefícios imputados a nós e ao mundo 

por uma racionalidade insensível, dominadora e dualista, que, segundo os discursos em 

foco, está incorporada no paradigma cartesiano-newtoniano. É necessário tornar o 

homem consciente das relações que tem com a natureza, das relações que os ligam (o 

homem e a natureza) a um grande cosmo do qual fazem parte, inseparavelmente, e para 

que o faça perceber a sua dependência e o necessário agradecimento que lhe deve, que 

convém transformar em respeito, zelo e cuidado. É preciso, pois, conscientizar. 

No movimento das várias proposições que a partir daí circulam, a preocupação 

com a consciência ocupa lugar central no interior da preocupação mais geral com a 

plenitude: sem consciência, mas não qualquer consciência, uma consciência sensível e 

“planetária”, é impossível constituir uma cultura de paz que nos harmonize com a 

natureza, com o mundo, conosco mesmos.  
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Nessa perspectiva, novas pedagogias são propostas e surgem do interior de 

instituições nacionais e internacionais, que dão prolongamento às sensibilidades eco-

pedagógicas que grassam na educação desde os anos 1970. A partir dos anos 1990, 

especificamente no discurso teórico educacional, tais sensibilidades são incorporadas 

fornecendo matrizes para a reprodução de muitos enunciados radicados na preocupação 

de criar um “novo paradigma da convivialidade”, sob a forma de uma nova “consciência 

planetária”, fundada na emoção e no afeto, no sentimento de pertencimento e ligação 

profunda, ancestral e fundamental com a Terra, a Casa-Terra, ou a Mãe-Terra, 

sentimento que nos une todos a um mesmo destino. Criar uma comunidade viva com a 

Terra é caminho para uma vida menos conflituosa, mais equilibrada, com mais chances 

de sermos felizes. 

Passaremos agora à descrição de tais enunciados, que conformam o solo de uma 

formação discursiva da plenitude, do ponto de vista dos discursos teóricos educacionais. 

Os discursos aqui articulados são enunciados por autores de algum modo vinculados ao 

Instituto Paulo Freire (Gadotti, Boff, Guiérrez e Prado, Padilha, Carlos Brandão), ao 

Centro de Alfabetização Ecológica (Capra, Orr, Ableman, Duailib), à UNIPAZ 

(D´Ambrósio, Brandão, Crema) e à UNESCO (Morin). Tais instituições, como vimos 

no capítulo anterior, definem, em nível nacional e internacional, uma pauta para uma 

ecologização global dos pensamentos e das práticas individuais e coletivas através de 

programas de ação educativa que, cada vez mais, conseguem angariar espaço nas 

agendas oficiais e fundos de organismos diversos. É importante ter isso em vista em 

função da inscrição institucional dos discursos analisados, que extrapolam, em muito, os 

limites da instituição acadêmica. 

 

6.1 Crise Ecológica 
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À medida que o século XX se aproximava do fim, as preocupações com o meio 

ambiente passaram a adquirir importância e urgência, em termos de preocupação central 

com a sobrevivência na Terra: as atenções se voltam para os problemas que estão 

danificando a biosfera e a vida humana de uma maneira que “pode logo se tornar 

irreversível” (CAPRA, 1996, p. 26). 

 Viramos o milênio “sabendo que não possuímos mais do que algo entre trinta ou 

cinqüenta anos para dar ao destino das economias, das políticas e das vidas sociais 

cotidianas em todo o planeta uma nova direção. Ou para condenarmos o destino do 

Planeta e o nosso – ou o de nossos descendentes – ao desaparecimento da experiência 

da Vida” (BRANDÃO, 2005, p. 188).  

 Tudo leva a crer que “a Humanidade encontra-se na mais importante 

encruzilhada de sua História como espécie” (GUITIÉRREZ e PRADO, 2002, p. 31). 

Rompemos o “equilíbrio natural e, se não o recuperarmos com urgência, devemos nos 

ater a suas conseqüências: estamos jogando com a sobrevivência da nossa espécie” 

(idem, ibid.).  

 A sobrevivência do planeta tornou-se uma preocupação imediata, que nos 

envolve a todos em um projeto planetário de salvação: Há “um perigo global, e por isso 

se faz necessária uma salvação global. Para que ela seja possível faz-se mister uma 

revolução global e uma libertação integral (BOFF, 2008a, p. 35). 

 Estamos diante de uma escolha a fazer “entre diálogo e guerra” (GADOTTI, 

2004, p. 398). Contra a visão “necrófila do mundo que, opõe um fundamentalismo a 

outro, que leva à depredação ambiental, à violência, que suscita e alimenta o terrorismo 

(político, econômico, religioso, militar, de Estado...)” (idem ibid; grifos do autor), abre-

se outra visão, “uma visão biófila, que promove o diálogo e a solidariedade” (idem, 

ibid; grifos do autor).   
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 A ecologia “quer ser a resposta a essa questão global, de vida e de morte” 

(BOFF, 2008a, p. 35). Por mais difícil que seja essa via, “ela é a única capaz de evitar a 

guerra, a barbárie e o extermínio” (GADOTTI, 2004, p. 398; grifos do autor). Redefinir 

as relações com a natureza é imperativo para a nossa sobrevivência.  Sabemos que “uma 

nova lógica da natureza e uma nova ética universal do ambiente haverão de ser o chão e 

o rumo de tal direção” (BRANDÃO, 2005, p. 188). 

 

6.2 Consciência Planetária  

 A crise global “é uma conseqüência de nossa consciência limitada” 

(O´SULLIVAN, 2004, p. 324-325). A “identificação da pessoa com o planeta decorre 

de uma consciência elevada de que a identidade pessoal está interligada ao planeta e ao 

universo como um todo (...) Por conseguinte, podemos dizer que o desenvolvimento 

pessoal está integralmente relacionado ao desenvolvimento planetário” (idem, ibid.). 

 A situação atual exige medidas urgentes em todos os setores e uma maior 

sensibilização de toda a humanidade. Precisamos “ecologizar a economia, a pedagogia, 

a educação, a cultura, a ciência, etc.” (GADOTTI, 2000a, p. 31), de modo a facilitar o 

“aparecimento de uma nova consciência através da qual o homem poderá encontrar a 

plenitude de seus direitos ligados à sua dignidade de ser vivo, num quadro de 

solidariedade e responsabilidade que comprometem cada Estado, cada grupo social e 

cada indivíduo” (BRANDÃO, 1993, p. 173). 

 Por meio da consciência planetária, “descobriremos o nosso lugar no mundo” 

(GADOTTI, 2004, p. 405).  

 É preciso, pois, ampliarmos nosso ponto de vista: “do homem para o planeta, 

acima de gêneros, espécies e reinos”, expandirmos de “uma visão antropocêntrica, para 

uma consciência planetária, holística, para uma prática de cidadania planetária e para 
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uma nova referencia ética e social: a civilização planetária” (GADOTTI, 2004, p. 415-

416).  

 Uma ação conjunta global é necessária, “um movimento como grande obra 

civilizatória de todos” (GADOTTI, 2003, p. 59), indispensável para realizarmos essa 

“outra globalização, essa planetarização” (idem, ibid.), baseada em outros princípios 

que não os da exploração econômica, da dominação política e da exclusão social, sem o 

que o que não restará saída para a humanidade, pois “o modo pelo qual vamos produzir 

nossa existência neste pequeno planeta, decidirá sobre a sua vida ou a sua morte, e a de 

todos os seus filhos e filhas” (idem, ibid.). 

Segundo a proposição dos discursos que hoje circulam entre nós, a consciência 

planetária que emerge das novas relações homem-natureza e que precisamos instituir, 

proporciona um reencontro com dimensões de nós mesmos que permaneciam como que 

esquecidas: “Estamos regressando à nossa pátria natal. Estávamos perdidos entre 

máquinas, fascinados por estruturas industriais, enclausurados em escritórios de ar 

refrigerado e flores ressequidas, aparelhos eletrodomésticos e de comunicação e 

absortos por mil imagens falantes. Agora estamos regressando à grande comunidade 

planetária e cósmica” (BOFF, 1996, p. 30).   

Tal “regresso” traz consigo o sentimento de fascínio que só a natureza pode 

proporcionar, mas que havíamos alijado pela civilização tecnológica. Hoje “fascina-nos 

a floresta verde, paramos diante da majestade das montanhas, enlevamo-nos com o céu 

estrelado e admiramos a vitalidade dos animais. Enchemo-nos de admiração pela 

diversidade das culturas, dos hábitos humanos, das formas de significar o mundo” 

(BOFF, idem, ibid). O fato é que “sempre houve na humanidade tal sentimento e 

sempre irrompeu semelhante emoção, pois elas são humanas, profundamente humanas” 

(idem, ibid). Entretanto, agora, “no transfundo da crise, elas ganham novo vigor e 
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tendem a se disseminar e a criar um novo modo de ser, de sentir, de pensar, de 

valorizar, de agir, de rezar” (idem, ibid.; grifo nosso). 

Hoje, “a razão analítico-instrumental abre caminho para a razão cordial, o ‘esprit 

de finesse’, o espírito de delicadeza, o sentimento profundo. A centralidade não é mais 

ocupada pelo ‘logos’ razão, mas pelo ‘pathos’ sentimento” (BOFF, 1999, p. 96). 

A “recuperação harmônica” (GUTIÉRREZ e PRADO, 2002, p. 31) da relação 

com a natureza supõe uma “nova maneira de ver, focalizar e viver nossas relações com 

o planeta Terra”, e com tudo o que essa necessária consciência planetária propicia: 

“tolerância, eqüidade social, igualdade de gêneros, aceitação da biodiversidade e 

promoção de uma cultura da vida a partir da dimensão ética” (idem, ibid.).  Todos esses 

valores têm o poder de instituir “uma nova ordem social” (idem, p. 32), a qual, por sua 

vez, “depende de atitudes e comportamentos concretos dos homens e mulheres entre si e 

com todos os demais seres do universo” (idem, ibid.). 

 

6.3 O recurso à natureza primordial   

 Nessa nova valorização da natureza, valoriza-se, sobretudo, o contato direto com 

o que poderíamos chamar de “pura natureza”, ou “natureza primordial”: agora 

“queremos sentir a Terra em primeira mão. Sentir o vento em nossa pele, mergulhar nas 

águas da montanha, penetrar na floresta virgem e captar as expressões da 

biodiversidade. Queremos saborear produtos naturais em sua inocência, não trabalhados 

pela indústria dos interesses humanos” (BOFF, 1996, p. 30-31). 

 Trata-se de entrar em relação, por assim dizer, “verdadeira”, com essa natureza 

purificada, de “experimentá-la”, para aprendermos a amá-la, pois “não aprendemos a 

amar a Terra lendo livros sobre isso” (GADOTTI, 2003, p. 108). É a “experiência 

própria” (idem, ibid.) o que conta: “plantar e seguir o crescimento de uma árvore ou de 
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uma plantinha, caminhando pelas ruas da cidade ou aventurando-se numa floresta, 

sentindo o cantar dos pássaros nas manhãs ensolaradas ou não, observando como o 

vento move as plantas, sentindo a areia quente das nossas praias, olhando para as 

estrelas numa noite escura” (idem, ibid.). É preciso descobrir as “muitas formas de 

encantamento e de emoção diante das maravilhas que a natureza nos reserva” (idem, 

ibid.). 

 É preciso favorecer esse contato desde cedo, pois “sabemos que o que Rachel 

Carson chamou de ‘sentimento de reverência e admiração’ requer o contato com a 

natureza na infância, além de prática constante e validação por parte dos adultos” (ORR, 

2008, p. 128).  

 É preciso, sobretudo, aprender diretamente com e da natureza: “Toda vez que eu 

planto uma semente e a vejo brotar, isso me ajuda a diminuir o meu ritmo e a vivenciar 

um dos maiores mistérios da vida; e a cada vez, é como seu eu não pudesse fazer outra 

coisa senão me deixar renovar. Eu posso ter essa experiência: plantar, cultivar, colher e 

desfrutar a generosidade da terra bem ali, na porta dos fundos da minha casa” 

(ABLEMAN, 2008, p. 220).  

 Assim, a ligação direta com a terra “provê um outro tipo de nutrição (...) uma 

profunda nutrição espiritual pela qual (...) a nossa saciedade anseia desesperadamente” 

(ABLEMAN, 2008, p. 220). Não se pode obtê-la “por meio de alimentos que percorrem 

cerca de dois mil quilômetros do campo até a mesa; (...) Nem mesmo os modos mais 

complexos de preparo e os molhos mais sofisticados conseguem recuperar a vida do que 

restou depois que a sua essência se perdeu no processo de industrialização” (idem, ibid). 

 Com o recurso direto à natureza, podemos aprender “valores” que da própria 

natureza emanam e poderiam nos servir de modelo pra reorientar nossas condutas e 

vivências. Por exemplo:  
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 Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra (...) pode 
nos ensinar os valores da emocionalidade com a Terra: a vida, a 
morte, a sobrevivência, os valores da paciência, da perseverança, da 
criatividade, da adaptação, da transformação, da renovação... Todas 
as nossas escolas podem transformar-se em jardins, e professores-
alunos, educadores-educandos, em jardineiros. O jardim nos ensina 
ideais democráticos: conexão, escolha, responsabilidade, decisão, 
iniciativa, igualdade, biodiversidade, cores, classes, etnicidade e 
gênero (GADOTTI, 2004, p. 419; grifo nosso).  
 

 Emerge um sentimento de pertencimento a um lugar, um vínculo que “se 

desenvolve em segredo, num processo em que meras palavras dão lugar a algo mais 

profundo. Com o tempo, as fronteiras entre a pessoa e o lugar podem se tornar quase 

imperceptíveis” (ORR, 2008, p. 131).  

  Além do que, o cultivo do “sentimento de reverência e admiração” (ORR, 2008, 

p. 128) nos leva “à beira do mistério, onde a linguagem perde seu poder descritivo e 

onde a análise (...) é impotente diante da unidade da Criação, onde a única resposta 

apropriada é o silêncio reverente” (idem, ibid.). A nova percepção da Terra, enfim, “dá 

origem a uma nova sacralidade. Nasce o sentimento de veneração e respeito” (BOFF, 

2005, p. 67).  

Como fruto dessa nova sacralidade, “começamos a colher e valorizar as 

diferenças. E surge aqui e acolá uma nova compaixão para com todos os seres” (BOFF, 

1996, p. 30), de tal modo que hoje podemos ouvir, sem espanto, “declarações de amor” 

a seres inanimados, exortados ao nível de reverência nostálgica e agradecida:  

 Amo as pedras, o rio, a montanha, as plantas e todos os 
elementos da natureza. Contemplo-os com saudade, saudade 
primordial, ancestral. De todos os elementos da natureza aprendo 
muito, aprendo a lição essencial do sentido da vida. Sentido que me 
dá paz na busca constante, que deixa o meu ser tranqüilo. A 
contemplação da natureza aquece o sorriso do meu rosto e os meus 
olhos. Diante do todo, eles podem, então, brilhar (GADOTTI, 2004, 
p. 447). 

  
6.4 Ética: em direção a uma “eco-ética” 

  Esse “novo amor à nossa pátria/mátria de origem” (BOFF, 1996, p. 31) nos 

proporciona “uma nova suavidade e nos abre um caminho mais benevolente na direção 
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do mundo” (idem, ibid.). A partir da “nova percepção da Terra como uma imensa 

comunidade da qual somos membros” (BOFF, 1996, p. 31), tornamo-nos “membros 

responsáveis para que todos os demais membros e fatores, desde o equilíbrio energético 

dos solos e dos ares, passando pelos microorganismos até chegar às raças e a cada 

pessoa individual, possam nela conviver em harmonia e paz” (idem, ibid.). 

  É imperativo compreender que “o estado do mundo está ligado ao estado de 

nossa mente. Se o mundo está doente é indício de que nossa psique também está. (...) 

Existe uma ecologia interior bem como uma ecologia exterior que se condicionam 

mutuamente” (BOFF, 1996, p. 22). Dito de outro modo: “a natureza não está fora de 

nós, mas também dentro de nós” (BOFF, 2008a, p. 35). 

 Na verdade, antes de tudo, “a nova aliança que o ser humano deve estabelecer 

com a natureza precisa passar, primeiramente, por seu coração” (BOFF, 2008b, p. 97). 

Aí estão as “raízes das agressões que rompem o acordo originário entre todos os seres” 

(idem, ibid.).  

 Apenas “uma revolução espiritual radical” (GUTIÉRREZ e PRADO, 2002, p. 

34-35), uma revolução interior e sensível, pode promover “transformações no campo 

econômico, político e cultural, porém muito especialmente das transformações 

requeridas para pôr em marcha a sociedade sustentável” (idem, ibid.) e favorecer “a 

plena atualização das potencialidades de todos os seres humanos: homens e mulheres” 

(idem, ibid.).  

 A sensibilidade ecológica dá corpo a uma preocupação ética, também cobrada de 

todos os saberes, poderes e instituições: “em que medida cada um colabora na 

salvaguarda da natureza ameaçada? Em que medida cada saber incorpora o ecológico 

(...) e em que medida cada saber se redefine a partir da indagação ecológica e se 
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constitui num fator homeostático, vale dizer, fator de equilíbrio ecológico, dinâmico e 

criativo?” (BOFF, 1996, p. 19).  

Importante para elaboração desta eco-ética foi o livro “Contrato Natural”, de 

Michel Serres. No livro, Serres afirma que um novo ator a partir de agora deve entrar 

em cena e reclamar o seu lugar na cultura. Denunciando o nível de violência altamente 

destrutivo que impomos contra a natureza, Serres (1994) propõe, como solução, que ela 

passe a ser vista como um sujeito que interage, com direitos intrínsecos, impondo uma 

nova noção de responsabilidade para com ela, para o que julga necessário firmar um 

novo pacto: um “contrato natural” de amor e respeito pela Natureza, que poderá fundar 

um verdadeiro equilíbrio entre a humanidade e o Planeta. 

A “nova ordem ética” deve “encontrar outra centralidade” (BOFF, 2008a, p. 46). 

Ela “deve ser ecocêntrica, visar ao equilíbrio da comunidade terrestre (...) O fruto disso 

é a paz. E a paz significa a harmonia do movimento e o pleno desabrochar da vida” 

(idem, ibid.). 

 Nesses termos, ética passa a significar “a ilimitada responsabilidade por tudo o 

que existe e vive’” (BOFF, 2008a, p. 47), na forma de “uma ética da compaixão 

universal” (BOFF, 2008a, p. 46), da qual nos fornecem os modelos “certas tradições 

culturais. O budismo e o hinduísmo, no Oriente, e São Francisco de Assis, 

Schopenhauer, Albert Schweitzer e Chico Mendes, no Ocidente” (BOFF, 2008a, p. 46).  

 Hoje, “surge uma cultura ecológica, de comportamentos e práticas incorporados 

na visão do mundo e que têm como efeito mais suavidade e benevolência na relação 

para com a natureza, a qual forma conosco um todo orgânico” (BOFF, 2008a, p. 35). 

  É preciso instaurar as condições para se desenvolverem “estilos vocacionados a 

uma ética afetiva e espiritualmente interativa de relacionamentos entre os seres 

humanos e a natureza” (BRANDÃO, 2007, p. 168). 
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 Assim, “diante do possível extermínio do planeta, surgem alternativas numa 

cultura da justipaz e uma cultura da sustentabilidade” (GADOTTI, 2003, p. 118).   

Sustentabilidade que “não tem a ver apenas com a biologia, a economia e a ecologia”, 

mas com as relações que “mantemos conosco mesmos, com os outros e com a natureza” 

(idem, ibid.). Vivemos, assim, num momento que circunscreve o “ponto decisivo do 

giro a que todos estamos obrigados” (GUTIÉRREZ e PRADO, 2002, p. 30, grifo 

nosso), o giro em direção a uma eco-ética. 

 

6.5 Valorização da Ciência: Ciência “eco-sensível” 

  Tais questões dão conta de que a nova valorização da natureza é também uma 

nova valorização da ciência, como fomentadora de um novo projeto social pautado no 

natural, de tal modo que hoje cremos que “uma reconciliação entre todos nós, seres 

humanos (...) somente será possível quando, em um mesmo movimento, formos capazes 

de instaurar as pautas científicas e tecnológicas de uma nova relação com a natureza” 

(BRANDÃO, 2005, p. 64). Na base desta nova percepção, emerge a necessidade de uma 

nova ciência e uma nova técnica, que trabalhem “com a natureza, em favor da natureza 

e jamais contra a natureza” (BOFF, 1996, p. 32, grifo do autor). 

 Estamos, então, conscientes de que para que haja entre todos nós vida, justiça 

igualitária, solidariedade e paz, novas compreensões a respeito de novas relações 

presentes e futuras para com o mundo natural precisam ser instauradas e desenvolvidas, 

orientadas por uma “ecologização” da ciência e da tecnologia, que, assim redefinidas, 

poderão ajudar a redefinir também os termos da relação homem-natureza, homem-

homem: “Mais do que nunca uma reescrita de novos termos do contrato social em todos 

os seus planos e dimensões, corre paralela à revisita, mais profunda ainda, de nossos 

relacionamentos para com o mundo natural. A começar pela maneira como as ciências 
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precisarão mudar para pensá-la e como as tecnologias deverão se transformar para 

reestabelecê-los” (BRANDÃO, 2005, p. 188). 

 É preciso elaborar uma “paz ecocultural” (D’AMBRÓSIO, 1999, p 175), o que 

só conseguiremos “com a ajuda da ciência e da tecnologia – qualquer demora só causará 

um maior custo para a sobrevivência” (idem, ibid.). A “biofilia” – a afinidade com vida, 

a terra, a água, o solo e o lugar – “é mais do que uma hipótese defensável”, “é a maior 

esperança (...) para o futuro” (ORR, 2008, p.9).  

 A partir de agora, “conhecer não é apenas uma forma de dominar a realidade. 

Conhecer é entrar em comunhão com as coisas” (BOFF, 1996, p. 31). A ciência que 

“antes nos opunha aos seres que dominávamos, agora nos integra ao seu plano de 

existência” (BRANDÃO, 2005, p. 64). Pois hoje sabemos que “plantas, bichos e nós 

partilhamos uma mesma realidade que por igual funda a nossa própria identidade e nos 

irmana, dentro de um mesmo plano de existência” (idem, ibid.).  Se isso “é uma verdade 

a ser assumida como um saber e como um valor, então os nossos próprios direitos 

humanos encontram o seu limite sempre que possam vir a ferir, em outros seres da 

Vida, os seus direitos à Vida” (BRANDÃO, 2005, p. 64). 

A razão técnico-científica deixa de ser objeto de crítica, crítica essa ligada à 

função de cooperação com a destruição da natureza que, modernamente, ela tendeu a 

assumir, e passa a ser vista como uma aliada na construção de uma consciência 

planetária. Entendendo hoje que a racionalidade que lhe subjaz esteve na origem do 

problema do rompimento da relação do homem com a natureza, a ciência, agora 

consciente, é convocada a restituir os elos com o natural.  

A partir da sua própria reformulação interna, pautada em novos paradigmas – 

mais preocupados com a complexidade, a totalidade e a “profundidade” da realidade, 

tocada pela consciência de seu próprio envolvimento com tal realidade e a repercussão 
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de suas práticas nela, a ciência é convocada a colaborar para a elaboração de uma nova 

pauta social: a urgência da crise ecológica, sobre a qual é preciso sensibilizar e 

conscientizar a todos. É preciso alertar para a dimensão da catástrofe eminente e indicar 

os caminhos possíveis de reversão deste quadro. Somente a ciência, municiada de tantos 

dados e aportes técnicos, pode ter real clareza dos limites e possibilidades da crise que 

atravessamos.  

  

6.6 Valorização da Tradição  

 Na mesma medida da revalorização da ciência, a nova valorização da natureza 

articula-se a uma revalorização da tradição. A valorização de uma implica na 

valorização de outra, na medida mesma em que uma e outra atualmente convergem e se 

complementam: “o pensamento da nova ciência não apenas transcende nossas maneiras 

ocidentais de conceber o universo, mas é surpreendentemente coincidente com o 

pensamento e cosmovisão dos povos antigos de todas as latitudes” (GUTIÉRREZ e 

PRADO, 2002, p. 31).  

Uma das influências responsáveis pela revalorização de saberes e culturas 

tradicionais, a Carta do Cacique Seattle, dirigida ao então presidente dos Estados 

Unidos, em 1855, Francis Pierce, permanece como uma idéia força, que liga ciência e 

tradição. Nela, o chefe indígena define a vida como uma “teia”, sendo o homem um dos 

seus fios. Assim, “tudo está relacionado entre si. O que fere a Terra fere também os 

filhos e filhas da Terra” (BOFF, 2004, p. 71-72). O que quer que faça à teia da vida, 

“faz a si próprio” (Cf. CARTA do CACIQUE SEATTLE, 1885)53, metáfora retomada, 

entre outros, por Capra, principalmente na obra intitulada justamente “A Teia da Vida”. 

                                                            
53 CARTA do CACIQUE SEATTLE. Disponível em http://www.culturabrasil.pro.br/cartaindio.htm; 
acessado em 07/03/2009. 
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  Conceber o universo como uma rede de relações intrinsecamente dinâmica é um 

dos aspectos essenciais da cosmovisão “dos povos primitivos e que urge à reconciliação 

dos seres humanos e destes com o cosmos” (GUTIÉRREZ e PRADO, 2002, p. 31).  

 Essa “reconciliação da humanidade com o cosmos” coloca às sociedades atuais 

a necessidade de “recuperar o equilíbrio dinâmico que perdemos” (GUTIÉRREZ e 

PRADO, 2002, p. 31), ao voltar-nos, de forma desenfreada, à cultura da produção e do 

consumo. Como nossos antepassados, precisamos “voltar os olhos a nós mesmos a fim 

de recobrar essa harmonia que devemos ter com a natureza como indivíduos e como 

grupos, etnias, povos e conjunto de nações” (idem, ibid.).  

 Do mesmo modo, a “Teia da Vida” foi intuída pelos povos originários do 

Oriente e do Ocidente. Hoje, “a preocupação ecológica e, em especial, a cosmologia 

contemporânea (visão de mundo) se avizinham a essa espiritualidade de integração” 

(BOFF, 2008a, p. 54). 

   Como se depreende, se outrora já foram antitéticas, hoje espiritualidade e 

ciência “se implicam e se completam” (BOFF, 2008a, p. 58), nada mais “natural”, afinal 

“não conhecemos apenas pela ciência, mas também por nossa consciência, pela nossa 

interioridade, pelas intuições, pelos sonhos, pelas experiências e projeções” (idem, 

ibid.).  

 Há muitas outras tradições com as quais podemos descobrir “verdades 

ecológicas” que podem produzir “virtudes” ecologicamente orientadas, como o budismo 

e o cristianismo. Nesse sentido, “talvez a grande lição ecológica do budismo e do 

caminho ascético cristão resida exatamente nisso: ‘Precisamos aprender a limitar 

coletivamente nossos desejos’” (BOFF, 2008a, p. 98), pois eles concorrem contra a 

sustentabilidade. Isso constitui o desafio para “toda a ecologia profunda do coração 

humano” (idem, ibid.). Ainda a “revalorização da consciência como aspecto-chave de 
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nossas relações com a natureza, e destas com o social, é outro dos aspectos essenciais 

coincidentes entre a nova ciência e a cosmovisão dos povos antigos” (GUTIÉRREZ e 

PRADO, 2002, p. 31). 

A espiritualidade ecologicamente definida ou, de outra feita, a ecologia assim 

espiritualizada, assegura uma “eco-espiritualidade”, em que a “espiritualidade” é tida 

como “aquela atitude que coloca a vida no centro, que defende e promove a vida, contra 

todos os mecanismos de morte, diminuição ou estancamento” (BOFF, 2008a, p. 52). 

Impõe-se uma “revolução espiritual” (Op. Cit., p.54) como exigência da sensibilidade 

atual e da gravidade dos problemas que vivemos. Agora, somos levados a cantar o 

nosso estatuto natural, a cultivar a idéia de que somos também seres da natureza, de que 

pertencemos a uma cadeia de seres, um elo, originiriamente constituído e abruptamente 

rompido, com o qual devemos reatar, endossando o apelo que Moscovici fizera como 

prolongamento reflexivo de seu livro manifesto, “Sociedade Contra a Natureza”, de 

1972: “os homens não podem mais estar felizes numa sociedade antinatureza, e 

procuram sem descanso celebrar seu laço, restituir-lhe força e magia, a fim de provar 

que outra sociedade pela natureza é possível” (MOSCOVICI, 2007, p. 177). Religar o 

elo com a natureza para ao fim e ao cabo reencontrar a natureza em nós: condição para 

reinvestir de sentido a nossa própria existência. 

 

6.7 Educação: A vida no Centro 

 Toda educação deveria começar por ensinar a ler o mundo, dizia Paulo Freire. 

Mas agora o conceito de “mundo”, segundo os enunciados eco-pedagógicos da 

plenitude, foi expandido para além do mundo político ou social, para abarcar o próprio 

universo, “porque ele é nosso primeiro educador” (GADOTTI, 2004, p. 418).  



 201

 A educação que temos com o universo é, primeiramente, emocional, pois, com 

ele, aprendemos “a emoção de nos sentirmos parte desse sagrado ser vivo e em 

evolução permanente chamado Terra” (idem, ibid.). 

 Prestando atenção ao universo, que tende, através do caos, ao equilíbrio, 

entendemos que o desequilíbrio dos ecossistemas “reflete um desequilíbrio da mente” 

(ORR, 2008, p. 11). E esta compreensão torna-se, segundo a proposição do discursos,  

uma questão fundamental para as “instituições voltadas para o aperfeiçoamento da 

mente. Em outras palavras, a crise ecológica é, em todos os sentidos, uma crise da 

educação” (ORR, 2008, p. 11).  

  Fundamental para essa concepção biosférica de nossa própria vida “é o 

conhecimento bastante pormenorizado de como a natureza sustenta a teia da vida” 

(CAPRA, 2008, p. 14). Nosso empenho em criar padrões sustentáveis de vida será em 

vão, caso as futuras gerações não aprendam a criar parcerias com os sistemas naturais, 

em benefício de ambos. Para isso, elas deverão ser “ecologicamente alfabetizadas” (Cf. 

CAPRA, 2008).  

 Assim, a educação para uma vida sustentável deve proporcionar esse 

entendimento, ensinando “os princípios básicos da ecologia” (idem, ibid), com os quais 

emerge “um profundo respeito pela natureza viva” (idem, ibid).  

 A “compreensão sistêmica da vida que hoje está assumindo a vanguarda da 

ciência” (CAPRA, 2008, p. 15) pode fazer com que “nossas crianças se tornem cidadãos 

responsáveis e realmente preocupados com a sustentabilidade da vida” (idem, ibid). 

 Assim, a educação ecologicamente orientada “estimula tanto o entendimento 

intelectual da ecologia como cria vínculos emocionais com a natureza” (idem, ibid). Por 

isso, “ela tem mais probabilidade de fazer com que nossas crianças se tornem cidadãos 

responsáveis e realmente preocupados com a sustentabilidade da vida” (idem, ibid).  
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  A educação para um desenvolvimento sustentável “não pode ser confundida 

com uma educação escolar” (GADOTTI, 2000a, p. 93). Ela não se dirige “apenas aos 

educadores, mas aos habitantes da Terra em geral” (idem, ibid.). Ela pretende “ir além 

da escola: ela pretende impregnar toda a sociedade” (idem, ibid.). 

 A “unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada na 

educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o que significa 

ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, onde quer que se encontre, 

tome conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de 

sua identidade comum a todos os outros humanos” (MORIN, 2002, p. 15).   

 Desse modo, “a condição humana deveria ser o objeto de todo o ensino” 

(MORIN, 2002, p. 15). A “tarefa da educação do futuro” (MORIN, 2002, p. 114) 

consiste na “reforma planetária das mentalidades” (idem, ibid.), que deverá instaurar a 

“ética da compreensão planetária” (MORIN, 2002, p. 99).  

  Os progressos concomitantes “da cosmologia, das ciências da terra, da ecologia, 

da biologia, da pré-história, nos anos 60-70, modificaram as idéias sobre o Universo, a 

Terra, a Vida e sobre o próprio Homem” (MORIN, 2002, p. 48-49). Mas estas 

contribuições permanecem ainda fragmentadas. Sobretudo, “o humano continua 

esquartejado, partido como pedaços de um quebra-cabeça ao qual falta uma peça” 

(idem, ibid.).  É impossível conceber a “unidade complexa do ser humano pelo 

pensamento disjuntivo, que concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do 

cosmos que a rodeia, da matéria física e do espírito do qual somos constituídos, bem 

como pelo pensamento redutor, que restringe a unidade humana a um substrato 

puramente bio-anatômico” (idem, ibid.). 

 Decorre que, para a educação do futuro, é necessário “promover grande 

remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências naturais” (MORIN, 2002, p. 
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48), a fim de “situar a condição humana no mundo, dos conhecimentos derivados das 

ciências humanas para colocar em evidência a multidimensionalidade e a complexidade 

humanas” (idem, ibid), integrando também “a contribuição inestimável das 

humanidades, não somente a filosofia e a história, mas também a literatura, a poesia, as 

artes...” (idem, ibid.). 

 É preciso, então, educar visando à “formação humana plena, em todas as suas 

dimensões, entre todas as formas de conhecimento, entre a multiplicidade de saberes, 

sejam eles científicos, sejam nascidos ou vindos de formas mais complexas do saber e 

da cultura do ser humano” (PADILHA, 2004, p. 140). 

 É preciso, enfim, “restabelecer a totalidade do próprio humano” (ORR, 2008, 

p.11), estabelecendo “ligações entre a cabeça, a mão, o coração” (idem, ibid.), aquilo 

que “Gregory Bateson certa vez chamou de ‘o padrão que interliga’” (idem, ibid.). 

 A “verdadeira educação” (ABLEMAN, 2008, p. 220) deveria levar à 

aprendizagem do contexto, isto é, à “consciência de como as coisas estão relacionadas 

umas com as outras” (idem, ibid.). As crianças precisam “entender os processos em sua 

totalidade, bem como a interligação de todas as coisas” (ABLEMAN, 2008, p. 220). 

 A interação viva de “todas as coisas no universo implica o nosso ambiente e a 

tradução de nossos conhecimentos em um processo de integração, abrangendo os 

aspectos mais sutis da realidade. Essencialmente, busca-se uma unidade total de vida 

entre o homem, a natureza e o corpo cósmico (D’AMBRÓSIO, 1999, p 171). 

 É preciso reunificar os saberes e recontextualizar a experiência da aprendizagem, 

pois “todo ser vivo aprende na interação com o seu contexto: aprendizagem é relação 

com o contexto” (GADOTTI, 2003, p. 48). Nesse sentido, aprender seria a “propriedade 

de todos os seres vivos no seu processo de auto-organização da sua própria vida, em 
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estreita colaboração com outros seres e com tudo que temos disponível no universo” 

(GADOTTI, 2004, p. 404). 

 Esse tipo de aprendizagem fundamenta-se “em três princípios científicos:1 – 

auto-organização ou auto-criação – o que Humberto Maturana e Francisco Varela 

chamam de autopoeises – e  que vem da biologia; 2 – a interdependência, demonstrada 

pela física quântica; 3- a sustentabilidade, objeto da ecologia (GADOTTI, 2004, p. 404). 

 Para a discursividade da plenitude em educação, “só aprendemos quando 

colocamos emoção no que aprendemos. Por isso, é necessário ensinar com alegria” 

(GADOTTI, 2003, p. 49).  

 Disso decorre que o “novo professor” é também “um profissional do 

encantamento” (GADOTTI, 2003, p. 55). Num mundo de desencanto e de agressividade 

crescente, “o novo professor tem um papel biófilo. É uma promotor da vida, do bem 

viver, educa para a paz e a sustentabilidade. Não podemos abrir mão de uma antiga 

lição: educação é ao mesmo tempo ciência e arte” (idem,ibid). O novo professor é o 

profissional que “domina a arte de reencantar, de despertar nas pessoas a capacidade de 

engajar-se e mudar” (idem, ibid). 

 A transformação se dá “a partir da cotidianidade, e dentro das especiais 

exigências do novo entorno ecológico, que obrigam a condutas inéditas, as quais, por 

isso mesmo, devem ser aprendidas e promovidas pedagogicamente” (GUTIÉRREZ e 

PRADO, 2002, p. 44; grifo nosso). 

 É imprescindível a “incorporação do pensamento sistêmico, contextual, às 

práticas mais corriqueiras” (DUAILIBI, 2008, p. 19) da educação. É preciso mesmo 

“promover uma reforma sistêmica nas escolas” (idem, ibid.), reforma que passa 

“prioritariamente pela compreensão de que o currículo deve ser construído com base no 
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lugar onde a aprendizagem se dá, ou seja, o ambiente em que a escola está inserida” 

(idem, ibid.).  

 Não basta simplesmente reorientar o currículo escolar. É preciso “transformá-lo 

profundamente, torna-lo biófilo, isto é, impregnado pelos temas da vida. A vida deve ser 

o centro do currículo” (GADOTTI, 2004, p. 419), e ele emerge de nosso meio ambiente 

contextualizado. 

 O nosso “meio ambiente é a natureza, tal como ela existe ali, onde estamos e 

vivemos. Ele é todo o mundo que nos cerca e nos envolve e ele é a natureza tal como ela 

nos envolve, nos toca pelos lados, e nos faz viver, perceber, sentir, pensar, agir e ser” 

(BRANDÃO, 2007, p. 74; grifo do autor). Somos, “como uma formiga, um papagaio ou 

um macaco, seres capazes de se sentirem situados em algum lugar do mundo natural” 

(idem, ibid.). 

 Por onde se dissemina, essa educação, “que alia ciências ecológicas e sociais, 

história e arte, tem tido o dom de despertar nas pessoas um senso de admiração e 

respeito por todas as formas de vida e um profundo sentimento, até então desconhecido, 

de comprometimento, ao se perceber parte integrante da intrincada e fascinante ‘Teia da 

Vida’” (DUAILIBI, 2008, p. 19). 

 Nessa perspectiva ecologizada da educação, “nós resgataríamos (...) a 

importância que deram a ela todos os grandes filósofos, desde Platão, passando por 

Rousseau, até John Dewey e Alfred North Whitehead” (ORR, 2008, p. 11). A educação, 

“como eles a viram, estava relacionada com a questão humana atemporal que trata de 

como viver” (idem, ibid.). E, em nosso tempo, “a grande questão é como viver à luz da 

verdade ecológica de que somos uma parte inextricável da comunidade da vida, una e 

indivisível” (idem, ibid.; grifo nosso). 
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6.8 Neo-Humanismo Bio-cêntrico  

 Frente à lógica racionalista que “nega o sagrado e a subjetividade” 

(GUTIÉRREZ e PRADO, 2002, p. 30) e, em nome do desenvolvimento e do progresso, 

“saqueia a natureza e mata a vida” (idem, ibid), o paradigma emergente com as novas 

sensibilidades “caracteriza-se pela promoção de uma lógica relacional e auto-

organizacional que leva o ser humano a redescobrir o lugar que lhe corresponde dentro 

do conjunto harmonioso do universo” (GUTIÉRREZ e PRADO, 2002, p. 30). 

A nova fase da história “tem como centro a Terra e a Humanidade, 

indissoluvelmente unidas. Para compreender essa unidade importa redescobrir a Terra, 

identificar nossas raízes comuns, raízes cósmicas, terrenas, biológicas, antropológicas, 

históricas, sociais e espirituais (BOFF, 2005, p.37).  

Só assim é que seremos “capazes de nos tornar cidadãos na comunidade maior 

da vida e que, ao fazermos isso, estaremos enobrecendo a espécie humana” (ORR, 

2008, p. 131). Só assim estaremos à altura da natureza. 

 A comunidade da vida é tanto maior, segundo a proposição dos discursos em 

análise, quando percebemos que estamos ligados, não só à nossa espécie ou aos seres 

que habitam o nosso planeta, mas à longuíssima história da matéria. “Somos ao mesmo 

tempo seres cósmicos e terrestres” (MORIN, 2002, p. 50). É preciso ensinar essa dupla 

condição. É preciso aprender “que nossa Terra era um minúsculo pião que gira em torno 

de um astro errante na periferia de pequena galáxia de subúrbio” (MORIN, 2002, p. 

49;). É preciso também saber que “as partículas de nossos organismos teriam aparecido 

desde os primeiros segundos de existência de nosso cosmo há quinze bilhões de anos; 

nossos átomos de carbono formaram-se em um ou vários sóis anteriores ao nosso; 

nossas moléculas agruparam-se nos primeiros tempos convulsivos da Terra” (idem, 

ibid.).  
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 É preciso, ainda, descobrir que, “no seio da aventura cósmica, no ápice do 

desenvolvimento prodigioso de um ramo singular da auto-organização viva, 

prosseguimos a aventura à nossa maneira” (idem, ibid.).  

 Assim, nos damos conta de que o ser humano “provém de um longo processo 

biológico. Sem os elementos da natureza, da qual ele é parte e parcela, sem os vírus, as 

bactérias, os microorganismos, o código genético, os elementos químicos primordiais 

ele não existiria” (BOFF, 1996, p. 21). 

 A “Humanidade deixou de constituir uma noção apenas biológica e deve ser, ao 

mesmo tempo, plenamente reconhecida em sua inclusão indissociável na biosfera; a 

Humanidade deixou de constituir uma noção sem raízes: está enraizada em uma ‘Patria,  

a Terra’” (MORIN, 2002, 114). 

 Apesar de “separados em nações, tribos, religiões, etnias, línguas, culturas e 

políticas, nós estamos todos juntos numa aventura que se iniciou em épocas imemoriais, 

mas que no futuro não irá além da nossa capacidade de reconhecer que somos – como 

definiu uma vez Aldo Leopold – membros e cidadãos plenos da comunidade biótica” 

(ORR, 2008, p. 9).  

 Desenvolvemo-nos para “além do mundo físico e vivo. É neste ‘além’ que tem 

lugar a plenitude da humanidade” (MORIN, 2002, p. 50). À maneira de “ponto do 

holograma, trazemos no seio de nossa singularidade não somente toda a humanidade e 

toda a vida, mas também quase todo o cosmos, incluindo seu mistério que, sem dúvida, 

jaz no fundo da natureza humana” (idem, p. 51). 

 O humano, esse ser terreno físico e cósmico, ser vivo, “porção de substância 

física que se organizou de maneira termodinâmica sobre a Terra”, “elemento da 

diáspora cósmica”, “migalha da existência solar”, “diminuto broto da existência terrena” 
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(MORIN, 2002, p. 49), desenvolveu “de modo surpreendente as potencialidades da 

vida” (MORIN, 2002, p. 52). 

Segundo os discursos da plenitude, temos mais clareza hoje de que no “‘início 

dos tempos’ – no caldo primordial do Big Bang não havia nem espaço nem tempo -, 

cada elemento da natureza, animais, homens e mulheres, todos e tudo estavam lá juntos, 

no mar das probabilidades” (GADOTTI, 2004, p. 387). 

 Para tais discursos, o nosso parentesco é inegável, bem como o nosso destino 

comum também: “Todos nós, tudo é feito da mesma energia primordial (princípio 

cosmogênico). Fazemos parte de um todo, dos mesmos ‘materiais básicos’ (idem, ibid.). 

 Somos o “derradeiro rebento da árvore da vida, a expressão mais complexa da 

biosfera, que, por sua vez, é expressão da hidrosfera, da geosfera, enfim, da história da 

Terra e da história do universo” (BOFF, 1996, p. 86). Não vivemos “sobre a Terra. 

Somos filhos e filhas da Terra, mas também membros do imenso cosmos” (idem, ibid). 

Os bilhões de partículas “que entram na composição de nossa identidade surgiram 15 

bilhões de anos atrás, outras peregrinaram pelo universo há milhões de anos, vindas das 

estrelas mais distantes, os átomos de carbono indispensáveis à vida terrestre se 

formaram na fornalha turbilhante dos sóis anteriores ao nosso Sol” (BOFF, 1996, p. 86). 

 Nas reflexões abertas pela moderna cosmologia e pela física quântica “(como em 

David Bohm, Ilya Prigogine, Donah Zohar, Brian Swimne, A. Goswami, entre outros), 

se sustenta a tese segundo a qual a consciência e o espírito são fenômenos quânticos, 

que emergem do transfundo das infinitas virtualidades” (BOFF, 2008b, p. 42).  

 Assim como nosso “ser físico surgiu no processo cosmogênico, assim também 

nosso ser espiritual. Ambos são tão ancestrais como o universo” (idem, ibid.). Por 

espírito se entende a capacidade “das energias primordiais e da própria matéria de 

interagirem entre si, de se autocriarem, autopoiese, de se auto-organizarem, de se 
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constituírem em sistemas abertos, de se comunicarem e formarem teias cada vez mais 

complexas de inter-retroações que sustentam o inteiro universo” (BOFF, idem ibid). 

Como tudo hoje, o espírito é também fundamentalmente “relação, interação, auto-

organização em distintos níveis de realização” (idem, ibid.).   

 Retenhamos, pois, a idéia que resume o neo-humanismo que está na base da 

discursividade da plenitude, que aqui qualificamos como “biocêntrico”, segundo a qual 

“o reconhecimento de sermos a dimensão de consciência reflexiva de todo o Universo 

nos torna ainda mais responsáveis por tudo” (BRANDÃO, 2007, p. 64-65). Esse 

reconhecimento “deve ser o fundamento de nosso sentir” (idem, ibid.). De um sentir 

“solidário de que somos como o Sol e as estrelas, um momento do existir vivo de todas 

as coisas” (idem, ibid.).   

 

6.9 Excurso Reflexivo 

  Os discursos dispostos nas três séries apresentadas nesta Tese são portadores de 

uma ambição pedagógica fundamental: desejam nos ensinar acerca da necessidade de 

nos portarmos conforme as verdades ecológicas. Todos indicam a intensificação da 

preocupação com a problemática ambiental, bem como aprofundam o apelo à formação 

de um “eco-sujeito”, um sujeito ecologicamente orientado, caracterizado por uma 

relação mais sensível, amorosa, direta e “sustentável” para com a natureza.  Desde este 

arranjo discursivo, investe-se, ao nível do discurso teórico, político e institucional na 

idéia da promoção de uma “consciência planetária”, como estratégia para fazer frente à 

“crise ecológica”. 

 Uma perspectiva biosféria da vida, bio-cêntrica, apresenta a necessidade de uma 

nova cosmologia, assente no reconhecimento de que a vida na natureza (incluindo os 

seres humanos) mantém-se através da cooperação orgânica e sistêmica, do cuidado e do 
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amor mútuos. Somente deste modo, estaremos habilitados a respeitar e a preservar a 

diversidade de todas as formas de vida, bem como a todas as expressões culturais, como 

fontes verdadeiras de nosso bem-estar e felicidade. Devemos aprender com a natureza – 

e agora com a cultura assim “naturalizada” pela ecologização do pensamento e de 

práticas compatíveis – que encontrar a felicidade não implica em subjugar ou 

transcender o “reino da natureza”. Bem ao contrário, deve-se aprender a estimular e 

conservar a potencial subsistência da natureza em todas as suas dimensões e 

manifestações, inclusive em nós mesmos. A felicidade no reino da necessidade pode, 

enfim, ser universalizada para todos! 

 A seguir, passaremos a problematizar a formação discursiva da plenitude em 

seus efeitos de verdade, buscando revelar os pontos de tensão que lhe são 

consubstanciais.  
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CAPÍTULO VII 

FORMAÇÃO DISCURSIVA DA PLENITUDE: 

DESMONTANDO EFEITOS DE VERDADE 
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FORMAÇÃO DISCURSIVA DA PLENITUDE: Desmontando Efeitos de 

Verdade 

Como vimos, atualmente, uma série de discursos vai se articulando em torno de 

uma concepção bioesférica da vida, alargada por uma visão “reencantada” da natureza: 

movimentos ecologistas, ao mesmo tempo em que pedem pela preservação do meio 

ambiente, promovem o seu canto, na reverência que prestam à Terra e a todas as suas 

formas de vida. Aí, o apelo educativo se indicará: é preciso conscientizar para a vida 

harmonizada na/com a Terra.  

As análises indicaram a configuração de uma nova formação discursiva, 

caracterizada pela passagem das teorias “racionalizantes”, que privilegiavam os 

aspectos lógicos, puramente cognitivos ou racionais nas suas explicações e assertivas, 
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para as teorias “totalizantes”, que buscam dar conta dos aspectos globais que cobrem os 

fenômenos, com acentuado interesse nos aspectos emocionais e espirituais, 

tradicionalmente negligenciados pelo pensamento ocidental predominante na 

modernidade, acentuadamente racionalista.  

Porém, a configuração dessa nova formação discursiva não significa a superação 

da formação discursiva moderna. O material analisado indicou que as práticas 

discursivas ligadas ao dispositivo da plenitude realmente operam importantes 

embaralhamentos nas tradicionais oposições tão caras ao pensamento ocidental e que 

têm amparado a produção teórica educacional (como homem-natureza, humano-natural 

), ao passo que também revelaram uma extrema ambigüidade com relação a essas 

mesmas oposições: muitas vezes usam do mesmo expediente que criticam – os 

reducionismos, os simplismos e o formalismo -, e repetem ou, no máximo, recriam, 

elementos típicos do pensamento que buscam superar, especialmente os mobilizados 

pelo  antropocentrismo.  

De fato, a repetição e a multiplicação de enunciados, tais como “ecossistema”, 

“consciência ecológica”, “consciência planetária” “totalidade”, “holismo”, 

“complexidade”, “ecologia profunda”, “espiritualidade”, são indicadores de que 

estamos no limiar de uma nova formação discursiva.  Os discursos, ao compartilhar 

determinadas “regras de formação dos discursos”, demonstram que estão plenamente 

integrados a essa formação discursiva. 

Tomando como referência a insistência e a repetição com que o dispositivo da 

plenitude faz circular certos enunciados, imagens e metáforas, o que caracteriza a 

regularidade que ele imprime aos discursos, podemos retomar alguns pontos da análise 

que consideramos importantes. Procederemos de modo a que possamos, à luz das 

questões da pesquisa, estabelecer um cruzamento a partir da articulação com algumas 
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temáticas recorrentes na análise, que dão conta de um verdadeiro “acontecimento eco-

pedagógico”, agenciado pelos discursos da plenitude. A nosso ver, o acontecimento eco-

pedagógico, essa nova forma de nos ensinar a ver, pensar e praticar as relações entre o 

humano e a natureza, exerce um papel central no processo de configuração de campos 

de saber, de legitimação de posições de poder e na instauração de regimes de verdade 

sobre o humano, a natureza, a vida e a educação, hoje.  

Com efeito, os discursos agenciados ao dispositivo da plenitude operam 

importantes desconstruções das oposições que sobrevêm na ontologia do humano, isto 

é, no seu modo de compreensão e definição de si mesmo. A crescente interação entre o 

humano e o não humano, a intensa integração discursiva entre processos biológicos e 

sociais, tal como propostas nos discursos da plenitude, dão mostras de que as fronteiras 

fixadas pelo humanismo, que até então demarcavam os limites a partir dos quais nos 

reconhecíamos e fixávamos alteridades como o natural e o artificial, estão se 

apresentando cada vez mais porosas.  

Tamanha é a confusão de fronteiras, hoje, que a capacidade de agir, de atuar, 

deixa de ser um atributo exclusivo do sujeito - autônomo, livre e consciente (o sujeito 

do humanismo), e passa a ser uma qualidade também de ecossistemas, por exemplo, de 

uma colônia de abelhas, que “decidem democraticamente acerca da sua organização”. A 

questão ontológica fundamental é que estamos diante de situações ambivalentes que 

revelam que não estamos mais seguros do “sujeito da ação”: o humano age para o 

equilíbrio ou desequilíbrio ecossistêmico tanto quanto “age” também um animal ou um 

microrganismo. 

Entre o natural e o artificial, as fronteiras igualmente se confundem, pois hoje é 

possível descrever organismos biológicos em termos de máquinas cibernéticas, na 

medida em que ambos “processam e emitem informações essenciais à sua auto-
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organização” (ROSNAY, 1998, p.12) e podem ser descritos como “sistemas”. São 

exemplos de “sistemas” tanto “um computador, quanto uma colônia de bactérias, bem 

como uma família de macacos ou uma igreja” (idem, ibid.). Todos compartilham as 

características sistêmicas de serem totalidades constituídas a partir das relações 

interdependes que se estabelecem entre suas partes, que, articuladas em redes, 

providenciam as condições para a sua auto-organização e conservação. Incidindo na 

ontologia do humano, indicam que há continuidade (e não separação) entre os humanos, 

a natureza e as máquinas. Mais uma vez, foi possível apreender uma série de 

enunciados, imagens e metáforas que complicam a condição da agência humana, ao 

destituir o humano de atributos que até então asseguravam a sua singularidade. 

Se, por um lado, as práticas discursivas articuladas ao dispositivo da plenitude 

promovem significativas desconstruções do humano e acenam mesmo para uma nova 

formação discursiva, por outro, elas conservam certas continuidades que demonstram 

quão problemáticas são as ultrapassagens que propugnam. Ainda que o deslocamento 

do humano em favor da natureza seja perceptível, percebe-se que, em última instância, 

esse deslocamento reenvia novamente para a afirmação do humano. Enunciados do tipo 

“a Terra está ameaçada e sem a Terra não há humanidade” ou “é preciso estabelecer 

outra relação com a natureza se quisermos sobreviver” são reveladores dessa estratégia 

paradoxal, paradoxo revelador, ele mesmo, da dificuldade de superação do 

antropocentrismo: afirmando a natureza, a Terra, o planeta, o equilíbrio do ecossistema, 

afirmamos o homem. 

Devido ao efeito da tomada de consciência ecológica, da assunção de uma 

consciência planetária, desenvolveu-se o que parece uma descentração radical. A 

própria noção de “planetarização” impele a um ponto de vista sistêmico e total cujo 

centro é a biosferra a “Terra”, e não mais o homem. Essa tomada de consciência, assim 
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enunciada, implica a preocupação acerca da preservação do “equilíbrio natural” e da 

diversidade biológica. Contudo, tal arranjo discursivo nem sempre consegue constituir 

um abandono real do ponto de vista antropocêntrico do humanismo. A preocupação 

ecológica é determinada pela urgência da ameaça à sobrevivência da espécie humana. 

Deste modo, o respeito à natureza é um imperativo relativo às necessidades humanas, e 

não um respeito absoluto à natureza como ente (como outrora exprimia o conceito 

antigo de physis), tal como faz parecer o culto à “Mãe Terra”, tantas vezes repetido.  

Nesta medida, o antropocentrismo revela-se apenas mais sutil e complexo de 

regular do que parecia no século XIX, e ainda durante a primeira metade do século XX, 

mas permanece antropocentrismo.  

Cabe, desde já, abalizar um dos pressupostos fundamentais da arqueogenealogia, 

precisamente aquele que diz respeito ao tema da continuidade ou ruptura na sua relação 

com o aparecimento de uma nova formação discursiva.  

Foucault (1995)54 argumenta que a emergência de uma formação discursiva se 

relaciona, muitas vezes, com uma vasta renovação de objetos, formas de enunciação, 

conceitos e estratégias. Contudo, dizer que uma formação discursiva substitui outra não 

é dizer que todo um mundo de objetos, enunciações, conceitos, escolhas teóricas 

absolutamente novas, surge já preparado e organizado de uma vez por todas; significa 

dizer que aconteceu uma transformação geral de relações que, entretanto, não altera 

forçosamente todos os elementos; que os enunciados obedecem a novas regras de 

formação e não que todos os objetos ou conceitos, todas as enunciações ou todas as 

escolhas teóricas desapareceram. Ao contrário, a partir dessas novas regras, podem ser 

descritos e analisados fenômenos de continuidade, de retorno e de repetição55. Assim o 

                                                            
54 A Arqueologia do Saber. Ver o capítulo 5 “A Mudança e as Transformações”. 

55 Foucault (op. cit.) dirá que a idéia de um único e mesmo corte que divide de uma só vez, e em um 
momento dado, todas as formações discursivas, não poderia ser mantida. 
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problema para a arqueogenealogia não é negar tais fenômenos de permanência e 

continuidade, nem sequer diminuir sua importância; mas, ao contrário, medi-los e tentar 

explicitá-los. Para ela, “o mesmo, o repetitivo constituem um problema tanto quanto as 

rupturas” (FOUCAULT, 1995a, p. 198). 

É inegável que os discursos articulados ao dispositivo da plenitude operam 

importantes estratégias enunciativas de confusão de fronteiras, sendo as mais 

importantes as desconstruções operadas em relações às oposições homem/natureza, 

natureza/cultura, humano/não humano, que têm sustentado o pensamento ocidental, 

especialmente o humanismo e o antropocentrismo. Porém, foi possível perceber uma 

série de novas dificuldades que revelam a ambigüidade com relação exatamente ao 

antropocentrismo e ao humanismo que se quer superar. Tais dificuldades demonstram 

certas continuidades, repetições, constâncias do “antigo” no “novo” que se delineia, 

tornando assim a ultrapassagem de uma formação discursiva moderna, humanista e 

antropológica mais difícil de se realizar.  

Buscando superar o humanismo, esses discursos, finalmente, parecem 

representar a emergência de um “novo humanismo”, um estranho humanismo que 

propõe desfazer as barreiras existentes entre o natural e o cultural – entre a natureza e o 

homem, postulando uma relação de indistinção entre os dois pólos que tradicionalmente 

estruturaram os humanismos anteriores56. Porém, ao fazerem tal indistinção, parecem 

ainda promover a ênfase em um dos lados do par natureza-cultura, sendo agora o pólo 

da natureza o privilegiado, que anexa o humano e a cultura numa grande categoria 

absorvente. Marcados por uma nostalgia da “origem” e ansiando por um fundamento 
                                                                                                                                                                              
 
56 É importante assinalar que o humanismo, em geral, na sua relação de parceria com a metafísica, 
elabora-se justamente a partir da diferenciação dos pólos humano/inumano, interior/exterior, 
natural/artificial etc. Essas oposições implicam uma hierarquia ao fazer com que um dos pólos comande 
lógica e axiologicamente o outro: enquanto um dos termos é valorizado e tido como positivo, o outro é 
desqualificado como negativo.  A palavra no plural – humanismos – é usada para caracterizar os 
construtos e movimentos teóricos que se ocuparam de definir uma essência do ser humano, dos quais são 
exemplo o cristianismo, o marxismo e o existencialismo (Cf. SLOTERDIJK, 2000). 
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tranqüilizador, sentimentos profundamente modernos, tais discursos, acreditamos, 

radicalizam uma das tradições tipicamente modernas: a crença numa natureza, ou num 

estado da natureza, livre, generosa, benéfica por oposição à natureza submetida aos 

artifícios humanos, tornada estéril, esgotada, é bastante arraigada no Ocidente e 

compõe, inclusive, o que poderíamos chamar, com Berman (2000), uma das tradições 

próprias da modernidade.  Se outrora esse sentimento vinha da literatura ou da filosofia 

de tipo romântico, ele é revivificado agora por toda esta confluência mítico-científica 

em torno da natureza, da Terra. 

 

7.1 Humanismo Biocêntrico e Biopolítica 

 Nos últimos anos, tem surgido um “novo naturalismo” – “biocêntrico”, por 

assim dizer -, que propõe que não podemos entender a natureza de forma separada das 

sociedades humanas, na medida em que estas estão situadas na natureza que 

transformam, mas da qual dependem para sobreviver. Nesse novo naturalismo, a 

natureza tem uma história, que, por sua vez, está cada vez mais interligada com a 

história das sociedades (Cf. DIEGUES, 2000). Ou, de outra feita, a própria história das 

sociedades não pode ser mais desligada da história da natureza. Tal naturalismo afirma, 

por essa via, a unidade entre a sociedade e a natureza: o homem está dentro da natureza, 

e essa realidade não pode ser abolida. Ela não é um meio exterior ao qual o homem se 

adapta. O homem é natureza e a natureza, seu mundo.  

 As idéias de que somos “membros e cidadãos plenos da comunidade biótica” 

(ORR, 2008, p. 9), de que o nosso “meio ambiente é a natureza” (BRANDÃO, 2007, p. 

74) ou de que compartilhamos uma “história ancestral com a vida e a Terra” 

(MATURANA, 2001, p. 178), trazem em si as marcas de uma “biologização” da vida 
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humana, ou de uma “culturalização” da natureza, como apontam os trabalhos de 

Carvalho (2001, 2003, 2004), que, portanto, demandam análise.  

 Hoje, pulverizam-se enunciados que multiplicam a idéia de que precisamos 

restabelecer a relação com o nosso mundo natural. Mais que isso. “Recuperar com 

urgência” o “equilíbrio natural” e restituí-lo à sua unidade – ambiental, social, física e 

espiritual – supõe agora restabelecer a nossa própria unidade e garantir a nossa 

“sobrevivência como espécie”.  

 É preciso alertar para os perigos inscritos no clamor por reconhecer “o valor 

intrínseco de todos os seres vivos” (CAPRA, 1996, p. 26) e na idéia de conceber os 

seres humanos “apenas como um fio particular na teia da vida” (idem, ibid.), tal como 

propõem hoje os discursos da plenitude.   

 Nestes casos, nos parece, as bases mesmas da vida política na 

contemporaneidade se encontram ameaçadas pari passu às bases de sustentação 

material do planeta. 

 Podemos dizer, com Carvalho (2001), que “a entrada da natureza ou meio 

ambiente no campo da política pode ser vista como uma politização da natureza, na 

medida em que os destinos da vida, enquanto Bios, conquistam um espaço crescente 

como objeto de discussão política na sociedade (p. 336) Ainda como alerta a autora, “se 

podemos afirmar uma politização da natureza pelos movimentos sociais e pelas lutas 

ecológicas, também podemos observar a delicada fronteira que aponta para uma 

biologização da política, ou seja, a afirmação de uma suposta ordem natural – o Bios - 

sobre a Polis” (idem, ibid.).  

 Desdobrando a análise, nos amparamos em Agamben (1998), para quem, se há 

algo que distingue a democracia moderna da antiga é o fato de aquela se apresentar, 

desde o início, como uma reivindicação e uma libertação da zôê, de buscar transformar a 
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própria vida nua em forma de vida politicamente qualificada e encontrar, por assim 

dizer, o bios da zôê.  

 Se outrora a felicidade já implicou uma libertação da zôê, hoje as promessas de 

felicidade reenviam para uma afirmação da zôê como condição de sua efetivação plena.  

 Tendo como princípio essa zona de indistinção entre zôê e bios, podemos dizer 

que a nossa política não conhece hoje outro valor que não seja o da vida nua. Enquanto 

as contradições nisto envolvidas não forem resolvidas (nazismo e fascismo, que tinham 

feito da decisão sobre a vida nua o critério político supremo, implicando, portanto, uma 

politização da vida nua e promovendo uma passagem da política a biopolítica), elas 

permanecem perigosamente atuais.  

 A politização da vida nua – a biopolítica – não significa uma instrumentalização 

da vida enquanto tal, mas, antes, o fato de que, na modernidade, a vida como um dado 

biológico é imediatamente política, isto é, é condição da política operar sobre a vida 

biológica. Ou, dito de outro modo, o político já faz parte da vida nua como o seu núcleo 

mais precioso. Os campos de concentração ensinaram a quem os habitou que pôr em 

questão a condição de homem provoca uma reivindicação quase biológica de pertença à 

espécie humana: pertencer à “espécie humana” – à esfera da zôê – e protegê-la é só o 

que lhe resta. 

  No final dos anos 1950, em A Condição Humana, Hannah Arendt tinha 

analisado o processo que leva o homo laborans – o homem circunscrito à sua relação 

com o meio, com o qual instaura processos puramente metabólicos que garantam a sua 

sobrevivência enquanto espécie - a ocupar progressivamente o centro da vida política da 

modernidade. Esta primazia da vida natural sobre a ação política assinala a 

transformação e a decadência do espaço público nas sociedades modernas.  
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 Enquanto alguns intelectuais alimentam ainda o debate teórico sobre se estamos 

ou não numa pós-modernidade (LYOTARD, 1989), ou se numa alta modernidade 

(GIDDENS, 1999), ou, ainda, numa modernidade irrealizada (HABERMAS, 2000), 

sábios, biólogos, físicos, matemáticos, mas também na sua esteira, cientistas sociais, 

psicólogos, educadores, filósofos e ecologistas recolocam as coisas em ordem, 

propondo-nos a percepção de outra realidade, mais “verdadeira”, nova e, ao mesmo 

tempo, ancestral - uma realidade que sempre esteve aí, nós é que não estávamos prontos 

para vê-la. Compõe-se à escritura de uma História antiga e incontestável, reassegurando, 

com isso, as nossas identidades, antes questionadas: a Grande História do Vivo (a 

matéria viva de hoje é ligada à matéria viva das eras precedentes). Se da identidade não 

restava mais a dizer senão sua crise, temos agora a certeza de pertencer a essa grande 

categoria dos seres vivos (a história do homem devolvida à história mais ampla da 

Terra).  

 Como aponta Vaz (1998), hoje parece impossível deixar de pensar “a história 

humana na continuidade e na dependência da história da matéria e da vida” (p.177), 

num processo de desmantelo do “funcionamento legal” que regeu as relações simbólicas 

entre natureza e cultura, de tal modo que “a lei que vale para a história deve ser a 

mesma que vale para a ontogênese e a filogênese” (idem, ibid.)57. 

Ao invés da separação rigorosa entre natureza e cultura, separação que já foi  

justificada pela necessidade de ordenar simbolicamente o mundo e pela relação singular 

do homem com o tempo, uma indistinção de fronteiras: os seres humanos, uma espécie 

tão particular quanto as outras.  

                                                            
57 Para Vaz (op. Cit.), se existe uma peculiaridade da cultura, ela deixa de significar uma fronteira 
ontológico-legal. Dentro da mesma lei de funcionamento, o surgimento do homem passa a ser visto 
apenas como a aceleração dos processos que regem a matéria e a vida. 
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 No núcleo do humanismo – movimento que nos ensinou a ver o nosso lugar no 

mundo a partir da demarcação de fronteiras e da fixação de alteridades entre o humano e 

não-humano -, sempre atuou a idéia de que existe entre o homem e os demais seres uma 

diferença não apenas de gênero ou espécie, mas uma diferença ontológica. O próprio 

modo de ser dos humanos distingue-se de todos os outros seres vegetais e animais, pois 

o humano tem um mundo e está no mundo, enquanto plantas e animais estão atrelados 

apenas aos seus respectivos ambientes. 

 Mesmo a formulação do humanismo clássico do ser humano como animal 

racional não aceita uma indiferenciação entre homem e animal. Ser racional e dotado de 

uma dimensão espiritual distingue o homem de todos os animais, além de elevá-lo 

acima deles (Cf. SLOTERDIJK, 2000). Também na célebre passagem da Política em 

que Aristóteles define o homem como animal político (politikon zôon), “político” não é 

um atributo do ser vivo enquanto tal, mas uma diferença específica que determina o 

humano (Cf. AGAMBEN, 1998)58. 

 Como observa Agambem (op. Cit.), o princípio do caráter sagrado da vida 

tornou-se tão familiar para nós, que hoje nos esquecemos que a Grécia clássica, a quem 

devemos a maior parte dos nossos conceitos éticos e políticos, não só ignorava tal 

princípio, como sequer possuía um termo para exprimir em toda a sua complexidade a 

esfera semântica que nós indicamos com um único temo, a “vita”.  A oposição entre zôê 

e bios, ou seja, entre a vida em geral e o modo de vida qualificado que é próprio dos 

                                                            
58 Segundo Agambem (1998), os gregos antigos não tinham um termo para exprimir aquilo que nós 
entendemos por vida. Eles tinham dois termos, semântica e morfologicamente distintos, ainda que 
remetam a um étimo comum: zôê, que exprimia o simples fato de estar vivo, comum a todos os seres 
vivos (animais, homens e mesmo deuses) e bios que definia a forma ou maneira própria de cada indivíduo 
ou grupo. Neste último caso, trata-se não da simples vida natural, mas de uma vida qualificada, um modo 
particular de vida. A vida natural está excluída, no mundo clássico, da polis e permanece confinada como 
mera vida reprodutiva, ao âmbito do oikos. 
 



 223

homens, tão decisiva para a origem da política e da sua possibilidade, não contém nada 

que possa fazer pensar em algum caráter sagrado da vida enquanto tal59.  

 A questão de como o ser humano poderia se tornar um verdadeiro ser humano – 

questão de fundo de todo humanismo -, está hoje colocada em termos não só do 

reconhecimento, como também da aceitação e do elogio a uma espécie de sagrada 

condição biológica do homem, e sua identidade, hoje, passa por uma reivindicação do 

estatuto ontológico que ele compartilha com o mundo natural, de algum modo 

mitificado, sacralizado, animado, por assim dizer. É nesse lugar – do qual o homem 

ocidental parece sempre ter querido escapar para assegurar a sua humanidade, o reino 

da natureza -, que ele reencontrará a sua inteireza, resgatará a unidade perdida e religará 

a sua relação com a essência do divino, que se manifesta, como em nem um outro lugar, 

na Natureza. 

 Daí que, parece-nos, uma espécie de eco-bio-religião (SFEZ, 1996)60 é o modo 

de ligação da ciência, da técnica, da gestão, de governo, da religião, da educação das 

pessoas, de modo que inclusive as esferas axiológicas diferenciadas das sociedades 

modernas (talvez, principalmente elas!)61 foram, também, reunidas sob a égide da 

                                                            
59 De resto, a vida em si não podia ser considerada sagrada: ela só recebia essa condição quando, separada 
de seu contexto profano, atravessava o limiar que o separa do “mundo dos vivos” através, por exemplo, 
do sacrifício: a vida só se torna sagrada quando a vítima sacrificada é morta.   

 
60 Com a expressão eco-bio-religião, Sfez (1996) se refere a uma vasta narrativa das origens (do universo, 
da natureza, do homem), que, se dirigindo a um passado arcaico, projeta no futuro um mundo 
infinitamente melhor que o atual (baseada nos avanços das tecnologias). Como analisa o autor, tendo-se 
dissolvidos os grandes programas de transformação do mundo e da história, as “metanarrativas”, da quais 
Lyotard (1999) fez a crítica inaugural, hoje parecemos encontrar um novo fundamento de sentido, que 
repousa na base mais material, mais extrema que existe: no nosso aparelho de percepção do mundo e de 
ação sobre o mundo, o corpo, que cultuamos em nome da “saúde perfeita”. Utilizamos a expressão 
cunhada por Sfez para nos referir à característica também comum aos discursos da plenitude de elaborar 
uma “narrativa das origens” e de projetar um futuro pacificado por uma relação sustentável com a 
natureza, que hoje “cultuamos” em nome da salvação da vida no planeta Terra. 

 
61 Para Max Weber, era evidente a relação íntima, não apenas contingente, entre a modernidade e aquilo 
que ele designou como racionalismo ocidental. Ele descreveu como racional esse processo de 
desencantamento que levou à desintegração das concepções religiosas do mundo e à geração, na Europa, 
de uma cultura profana e laica (Cf. HABERMAS, 2000). A modernidade se definiria, também para 
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preocupação comum com a vida, naturalizada e sacralizada numa indissociável visão 

ecológica e cosmológica. 

 Nesta maneira de moralizar a relação com a natureza, tanto a natureza humana 

(que não deveria dividir-se em dois gêneros, um dominante, outro dominado) quanto a 

natureza animal (que não deveria ser separada em boa e má naturezas) caminham ao 

lado de uma divinização dessa mesma relação, instaurando o monismo no lugar das 

oposições que estruturam as bases de compreensão e de definição do humano. 

 Assentados em um estranho “neohumanismo”, um neo-humanismo ecológico,  

biocêntrico - que coloca, lado a lado, o homem, os seres vivos e animais de toda espécie 

-  os discursos da plenitude parecem corroborar uma crise da política em termos de uma 

supervalorização da esfera de zôê, em detrimento de bios.  Correlatos a esse processo, 

verificam-se, também, a erosão do espaço público e a acentuação do eu (Cf. SENNET, 

1998; LARSCH, 1987), mas, neste caso, um eu ecologicamente normalizado. 

Fundidos, os vários níveis enunciativos que conformam os discursos da 

plenitude produzem o ponto de articulação entre a “eco-bio-religião” – a sacralização da 

vida nua do humanismo biocêntrico - e a normalização do “eco-sujeito”, na injunção de 

um novo ethos e de um novo governo do eu – marcados pela exigência de uma relação 

direta, sensível e sustentável com a natureza, por uma auto-limitação das necessidades 

com relação aos recursos naturais e por uma percepção de si como plenamente 

integrado ao todo natural.  

É preciso pensar no ponto em que essa subjetivação do sujeito ecologicamente 

orientado se comunica com a biopolítica. Quando percebemos, por exemplo, que a 

necessária contenção do consumo predatório coincide com a produção de produtos à 

                                                                                                                                                                              
Weber, pela diferenciação de dois pilares da modernidade, cada um marcado pela existência de esferas 
axiológicas dotadas de inspiração à autonomia: a modernidade social (com as esferas do Estado e do 
mercado) e a modernidade cultural (com as esferas da ciência, religião e artes) (Cf. SANTOS, 1996). 
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base de tecnologias soft, mais caras, mas de menor impacto sobre o ecossistema, que os 

cuidados com o consumo de alimentos que agridem à saúde correm paralelos à 

multiplicação de produtos diet, light e orgânicos etc., ou que os apelos a uma vida mais 

ligada à natureza são correlatos à criação de parques, reservas e resorts ecológicos 

percebemos os tantos possíveis pontos de comunicação. Ou, ainda, quando 

apreendemos que as injunções a uma vida mais plena e saudável, portanto, mais 

“natural”, calham com os apelos às práticas de cuidado corporal, entre jovens e velhos, 

como as caminhadas e ginástica ao “ar livre”, multiplicamos ainda mais as 

possibilidades desse entrecruzamento.  

É possível tornar tais pontos de entrecruzamento “eco-sujeito” e “biopolítica” 

ainda mais problemáticos quando conseguimos pensá-los em articulação a toda a 

preocupação com a saúde como questão política.  Afinal, a resposta colocada em curso 

pelos discursos da plenitude à crise da modernidade e do sujeito moderno – a religação 

homem-natureza e a produção do “eco-sujeito” como saídas para a “crise ecológica”, 

seus principais “efeitos de verdade” - coloca, na verdade, novas questões que precisam 

ser pensadas. 

 

7.2 Escatologia e Normalização: a Produção da Subjetividade Ecológica  

 

 Como buscamos demonstrar anteriormente (Capítulo 2), é possível identificar 

nos questionamentos à autonomia da Razão e nos abalos sofridos pela filosofia da 

consciência, a crise das categorias metafísicas nas quais se fundam o humanismo 

moderno e o sujeito que lhe é estatutário: o sujeito auto-centrado, estável, livre, portador 

de uma vontade auxiliar da Razão soberana.  
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No atual contexto de crise, a razão, que se supunha antes “unificadora”, sofreu 

um processo de dispersão e enfraquecimento, a partir do qual parece impossível 

restabelecer uma fundamentação transcendental, como bem evidenciou Heidegger. 

Desta feita, as linhas que imprimem na realidade das coisas um conjunto de 

diferenciações estruturantes do nosso pensamento (natural e artificial, sujeito e objeto, 

universal e particular, indivíduo e sociedade), constituindo a realidade mesma das 

coisas, se tornaram mais permeáveis e frouxas. Essa permeabilidade e frouxidão 

corroboram para a deriva de um sujeito, que se vê, mais e mais, em situação de 

desencaixe (Cf. GIDDENS, 2002), desamparado ante os seus próprios fundamentos.  

Na nossa época, como ressalta Rocha (2005), não encontrando princípio de 

ordenação, os comportamentos tornam-se, por assim dizer, desregrados, o que não 

significa “défcit” de normalização. A nosso ver, bem ao contrário, múltiplos são os 

apelos à subjetivação, como também múltiplos são os dispositivos.  

 Entre os muitos dispositivos que emergem no sentido da produção das 

subjetividades na contemporaneidade, destacamos aqueles que se inscrevem em meio às 

reivindicações ecológicas atuais, que apontam para a normalização de uma 

subjetividade ecológica ou um “eco-sujeito, um indivíduo descentrado de seu antigo 

ego, alienado, consumista e predatório em função de seu eco-centrismo recém-

desenvolvido por sua consciência ecologicamente sensível. 

Enquanto “ideal de sujeito”, este parece apto a encarnar os dilemas abertos pela 

crise da modernidade, representando um projeto de sociedade socialmente emancipada e 

ambientalmente sustentável, lugar emblemático das buscas contemporâneas de 

ressignificar os agenciamentos da experiência individual e coletiva. Manifestando os 

tensionamentos éticos e políticos acerca de uma nova ordem societária, será desde a 
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legitimidade conquistada pela crítica ecológica contracultural à sociedade instituída que 

este sujeito ecologicamente orientado vai remeter a um modo instituinte de ser. 

As análises indicam que a definição de sujeito que o dispositivo da plenitude faz 

circular (“integral”, “holístico”, “unidade biopsicossocial complexa”, 

“multidimensional”) funciona como “fundamento” para a penetração e multiplicação 

desses discursos, tendo especial incidência no campo educativo. Essa definição de 

sujeito e suas variantes preenchem o vazio deixado pela crise do “sujeito moderno” e 

cumprem o papel de justificar o esforço educativo – dando novo sentido à pergunta “a 

quem formar?”, daí seu sucesso na seara educacional.  

 Parece-nos que, após a crítica à “subjetividade moderna” empreendida pela 

filosofia social contemporânea, o campo educacional ficou, por assim dizer, carente de 

solo. A teorização e a prática educacionais, projetivas e teleológicas por natureza, 

viram-se de algum modo privadas de sentido, uma vez que aquele que justificava sua 

ação estava agora descaracterizado. Depois de esvaziado o lugar do sujeito, uma nova 

noção de subjetividade passa a ocupar o centro de novas teorizações educacionais e 

novas práticas passam a se articular em torno dela. Apresentando a perspectiva de 

formação de um sujeito integral, global, multidimensional, harmoniosamente racional e 

emocional, o dispositivo da plenitude acena, para o campo educacional, com a saída 

para o drama da subjetividade moderna a partir do estabelecimento de novas formas de 

dizer o sujeito, um sujeito “eco-pedagogizado” em vista da produção de um indivíduo 

“eco-centrado”. 

Como mostram Alphandéry, Bitoun e Dupont (1992), a sensibilidade ecológica 

contemporânea se expressa, se aprofunda e se legitima no medo das catástrofes e na 

tomada de consciência da vulnerabilidade de um mundo que, ao ter levado milhões e 

milhões de anos para se formar, poderia se desfazer muito rapidamente – no momento, 
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menos devido às ameaças da guerra atômica do que pela acumulação de poluições. Será 

em face de tal medo que o eco-sujeito se elaborará, como estratégia principal de 

modificação do quadro catastrófico. 

De fato, as catástrofes e o argumento da crise (do sujeito, da modernidade, da 

civilização, da natureza, do planeta etc.) organizam toda a formação discursiva em 

análise: será sempre a partir delas que irá se falar de um recurso à natureza e de uma 

nova consciência ecológica. 

Com a multiplicação de cenários pessimistas, a natureza, assim evocada, existe, 

antes de mais nada, “por ausência” ou “insuficiência”. Não por acaso o tom 

escatológico dos discursos portadores dessa sensibilidade, que, imediatamente, envia 

para o registro normativo, isto é, para a definição de regras, preceitos, normas que 

convêm adotar se quisermos salvar a Terra e a todos nós do desastre iminente.  

Assim, na sua expressão mais freqüente, o consenso ecológico atual, mobilizado 

pelo dispositivo da plenitude, se baseia na idéia implícita de que deveríamos, lutar 

contra as poluições mais graves (nosso inimigo comum) e pactuar para uma gestão 

razoável dos recursos naturais, reencontrando, assim, uma linguagem comum entre os 

homens e a natureza. Ao proteger as espécies animais e vegetais, as florestas, os mares, 

a Antártica e todos os meios sensíveis, estaríamos entrando em acordo com a natureza e 

conosco mesmos. Iniciativas regulares, tais como o Dia da Terra não deixam de frisar 

que cada cidadão pode colaborar com sua parte para as ações de salvaguarda: o controle 

das atividades humanas se apoiaria, então, sobre uma verdadeira moral da Terra 

habitável.  

Se, nas sociedades pré-científicas, prevaleceram a magia, a fatalidade do destino 

e os enigmas da natureza como agenciamentos da relação homem-natureza, agora é a 
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intervenção do conhecimento na natureza, desencadeando o risco e a incerteza, que 

agencia tal relação.  

Em sociedades de risco como a nossa (BECK, 1992), os riscos assumem sempre 

uma dimensão catastrófica62. A própria noção de sociedade de risco subscreve a 

condição de sociedades que se vêm confrontadas “pelo desafio da possibilidade 

produzida de autodestruição de toda vida sobre a Terra” (BECK, 1992, p. 67).  

É, justamente, contra essa condição de risco que o eco-sujeito deve “lutar”, 

expressão bélica tantas vezes formulada em discursos que falam sempre em nome da 

“harmonia” e da “paz”. As metáforas a que recorrem e com as quais constroem uma 

identidade ecologicamente normalizada remetem a um tom profundamente belicoso.  É 

no interior de uma “luta”, verdadeiro embate contra condutas anti-ecológicas – nosso 

“inimigo comum” - que esse sujeito é discursivamente produzido.  É dentro do quadro 

dos altos riscos produzidos pela tecnociência63. 

Tomadas nos termos de uma verdadeira luta, as críticas aos vários tipos de 

poluição, ao uso excessivo de agrotóxicos, à destruição das florestas e da 

biodiversidade, conduzem a um alerta aos constrangimentos que todos esses efeitos 

possam vir a provocar às bases físico-orgânicas da vida humana. Essas situações de alto 

risco foram elas próprias resultado do alto nível de desenvolvimento das forças 

produtivas, científicas e tecnológicas.  

                                                            
62 Beck oferece uma distinção entre os riscos das culturas não-modernas e aqueles das fases da Sociedade 
Industrial. Segundo Beck, as culturas pré-modernas não se defrontaram com riscos, mas com perigos. Um 
e outro diferem basicamente porque os perigos não são resultados de decisões calcadas em oportunidades 
tecnocientíficas. Tais riscos definiriam, para Beck (1992), as sociedades contemporâneas globalizadas 
como “sociedade de riscos”. Algumas características, como a tendência universalizante e globalizante dos 
riscos, especialmente os ecológicos, que fizeram as comunidades de risco “transcenderem fronteiras 
sociais, políticas e geográficas” (p. 135), são, assim, concernentes aos riscos típicos das “sociedades de 
risco”.  

 
63 Daí a ambivalência dos novos riscos: eles não surgem mais num quadro de pobreza, mas de 
prosperidade, em que a ciência oferece grande estímulo ao crescimento econômico via tecnologia e 
conhecimentos científicos.  
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A posição da ciência é especialmente ambivalente nesse quadro, pois os “riscos 

dependem simultaneamente da sua construção científica e social. A ciência é uma das 

causas, o meio de definição e a fonte de soluções aos riscos, e por virtude desse fato, ela 

abre novos mercados de cientifização para si mesma” (BECK, 1992, p. 154). Os riscos 

nunca tomam uma forma nitidamente perceptível; porque se referem a ameaças futuras, 

mas também porque envolvem um processo de expropriação dos sentidos, tornando os 

riscos exatamente imperceptíveis. São perigos que precisam da chancela dos “órgãos 

‘sensores da ciência’” (BECK, 1992, p. 27) os quais devem “torná-los visíveis ou 

interpretáveis como riscos” (idem, ibid.)64.  

Com efeito, no decorrer da década de 1970, com base nos números alarmantes 

que as várias ciências ofereciam sobre as condições do meio ambiente, as políticas de 

educação ambiental passaram a gozar de um crescente prestígio e legitimidade no 

contexto da agenda política internacional, passando a ser uma preocupação permanente 

da ONU, da UNESCO e do PNUMA. Ou seja, a preocupação com a degradação 

ambiental e com os riscos planetários a ela associados, abre campo para a formação de 

um saber disciplinar novo, saber esse que chancelará, no campo propriamente 

educacional, a percepção mesma dos riscos ambientais, bem como a prescrição das 

estratégias com as quais se há de operar para evitar a catástrofe. 

No caso da formação discursiva da plenitude, a articulação entre a crítica à 

civilização urbano-industrial e à razão-técnico científica que lhe estrutura – crítica essa 

baseada na iminência das catástrofes ambientais advindas da intervenção desmesurada 

do homem sobre natureza e o meio ambiente - e as injunções de normalização do eco-
                                                            
64 Risco e percepção dos riscos estão, assim, imediatamente ligados. E percepção, vale ressaltar, diz 
respeito em grande medida à percepção científica. A própria aceitação da existência de riscos exige os 
“órgãos sensores” da ciência, capazes de tornar as ameaças da modernização visíveis e interpretáveis. 
Assim, a condição de vítima em potencial não depende do simples reconhecimento daqueles que estão 
nessa condição, senão do conhecimento científico e da informação técnica que são fornecidas sobre os 
riscos.  
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sujeito, não seriam possíveis sem a atuação “censora” da ciência: uma ciência soft, leve, 

limpa, eco-consciente e até espiritualizada, renovada e capaz de renovar as nossas 

condutas, prescrevendo práticas corretas de relação com a natureza. 

Segundo a proposição dos discursos, uma razão instrumental excessivamente 

monológica e destrutiva, daria lugar a uma “razão sensível” de um “novo sujeito”, um 

“eco-sujeito” que devemos aprender a nos tornar, e a relação com a Terra estaria como 

que reequilibrada por uma gestão não apenas científica, mas cívica e, sobretudo, 

sensível, dos meios naturais. Tentando legar às gerações futuras o patrimônio “natural” 

que herdamos, as sociedades contemporâneas retomariam as noções de dever e de 

dívida que haviam deixado de lado ao emancipar-se da religião e da tradição.  

Entretanto, tal proposição não seria possível senão condimentando o 

individualismo com a busca de regras ecológicas comuns, o que aponta para a 

articulação que convém assinalar entre os “riscos públicos” (globais, planetários e até 

universais) e uma moral privada (cada um deve se esforçar por reformular seus hábitos, 

inclusive os mais íntimos, e tornar-se o portador de novos comportamentos, por assim 

dizer saudáveis para si e para a Terra).   

Essa articulação, porém, parece assinalar o recrudescimento do problema 

ecológico, da esfera pública para a esfera privada, o que segue acentuado 

principalmente pelo aspecto da intensificação do tema da espiritualidade, já presente nas 

tendências preservacionistas (e românticas) do ecologismo. O recurso à natureza e a 

expressão da consciência planetária integram-se a esse fenômeno social que exalta ao 

mesmo tempo a salvaguarda da natureza para nós e as gerações futuras e o direito à 

realização pessoal e à felicidade, presentemente. Ativando o recurso do risco, associado 

às proposições morais, revela-se o traço normalizador-subjetivante dos discursos da 

plenitude. 
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O aspecto catastrófico abre para a modelação de condutas que evitem a 

catástrofe, ensejando, na formação discursiva da plenitude, aquilo que aqui nós 

chamamos de caráter escatológico-normalizador dos discursos da plenitude, que revela 

a marca de sua ambivalência: diante dos riscos gerados pela ciência, modelos de 

conduta individual e coletiva fornecidos por uma ciência reparadora, eco-consciente, 

uma “eco-ciência”, mas ainda ciência. Atualizando o dilema inscrito na poesia de 

Hörderlin, tornado, para Heidegger, o dilema da sociedade tecnificada – “ali onde 

cresce o perigo, cresce também aquilo que salva”, o consenso que a sensibilidade 

ecológica contemporânea produz acaba por concluir que saltar para fora da técnica é 

como pular sobre a própria sombra.  

Emergindo em decorrência das situações de risco que a modernidade fez 

engrenar, como questionamento dos riscos que advêm dos impactos destrutivos da 

relação homem-homem e homem-natureza que fundamenta o processo de 

racionalização, o movimento ambientalista – ou os vários ecologismos – e as 

sensibilidades eco-pedagógicas que lhe suportam, com as quais aprendemos a instituir 

para nós um certo modo de ser, são expressão da necessidade da busca de normas como 

resposta aos déficits de integração social característicos da modernidade, buscando criar 

uma normalização que tire proveito da reflexividade desses tempos de “desencaixe” que 

são os nossos.  

Um dos traços mais definidores da contemporaneidade pode ser encontrado 

exatamente no processo de privatização/subjetivação do espaço público, processo esse 

caracterizado pelas tendências de declínio da esfera pública (SENNETT, 1998) e pelo 

predomínio do narcisismo como padrão societário (LARSCH, 1987). Nesse sentido, 

Carvalho (2006) afirma que reposicionar indivíduo e sociedade, privado e público, em 

meio à crise dos fundamentos do sujeito e das esferas de ação social, é um dos dramas 
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do sujeito contemporâneo. É a esse drama e às dificuldades que lhe atravessam que, 

para nós, a modelação de uma subjetividade eco-normalizada vem tentar responder, mas 

que, ao fim e ao cabo, continua a deixar em aberto. 

Lipovetsky (1989) evidenciou como o individualismo contemporâneo e o 

cuidado com a proteção da natureza podem caminhar lado a lado, indicando quanto a 

sensibilidade “pós-moderna” em busca de identidade estava preocupada com a idéia das 

destruições irreversíveis sofridas pelo patrimônio cultural, arquitetônico, vegetal, etc. 

 Seguindo este autor, poderíamos afirmar que a necessidade da natureza que a 

sensibilidade ecológica contemporânea exprime deve muito à busca de identidade que 

preocupa as sociedades ocidentais, largamente amparadas pela consolidação do 

individualismo estruturado na busca do “desenvolvimento pessoal” e da “felicidade”.  

De fato, desde os anos 1970, as fórmulas “eco” multiplicaram-se e valorizaram a 

volta a modos de viver mais naturais, menos “predatórias”, colocando na agenda das 

preocupações fundamentais a preocupação com a limitação das necessidades e do 

consumo. Sintoma disso é o grande número de revistas comerciais dedicadas a fazer 

aconselhamento acerca de consumo de alimentos saudáveis, a informar sobre os mais 

diversos caminhos espirituais e a oferecer modelos sobre modos de vida novos, tudo 

isso reenviando para a injunção de relação mais direta com a natureza. Na mesma 

ordem de idéias, os problemas de saúde que, hoje, afligem às pessoas são 

imediatamente ligados às poluições que acometem a Terra e a atmosfera. Contra as 

substâncias “artificiais” da medicina alopática, as terapias “suaves” têm sucesso 

crescente, com base nos produtos “da terra”, contribuindo assim para disseminar a idéia 

de que a “verdadeira saúde” vem da natureza e que, da pessoa ao planeta, é uma mesma 

saúde que está em questão.  
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Da “caminhada meditativa” à performance física, das medicinas alternativas às 

terapias da alma, o recurso à natureza tem suportado as bases de uma verdadeira 

“cultura do eu”, cultura essa ampliada nas duas últimas décadas com a reabilitação do 

local, das raízes, dos particularismos e com a multiplicação das redes.  

Se, por um lado, a tentativa de reencontrar os laços entre a pessoa e o planeta é 

atravessada pela busca de sentido e pelo individualismo, é também entrecortada por 

alguma renovação política (Cf. ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT, 1992), na 

medida em que, em torno da natureza, grupos se articulam por filiações diversas 

(espirituais, lúdicas ou propriamente políticas).   

  

7.3 Autorefencialidade dos Discursos da Plenitude: Ressacralização da Natureza e 

Transcendentalização dos Discursos 

A natureza e o cosmos têm sido há muito tempo expressões do sagrado para o 

homem religioso. Mas para o homem moderno, privado de referência a uma 

transcendência qualquer, eles passam hoje a constituir fontes de re-enraizamento, re-

identificação (e de re-encantamento do mundo). 

Hoje vemos reforçada uma vertente que acompanha historicamente a ecologia e 

que articula o dispositivo da plenitude aos discursos da plenitude em educação: a via 

que fala em nome da tradição, da sacralização da natureza e da naturalização dos 

vínculos sociais, mas agora assentada em “princípios científicos”, que, além de lhe 

conferirem legitimidade, ajudam-na a constituir-se como um consenso. A sensibilidade 

ecológica, por essa via, teria conseguido constituir o “suplemento espiritual” de que 

tinha necessidade a sociedade dessacralizada, que, modernamente, tornou-se também a 

sociedade de consumo ou de mercado65. 

                                                            
65 Atualmente o que fortalece o movimento daqueles que buscam uma ecologia da “consciência 
planetária” é a aproximação efetuada de diferentes formas com os cientistas. Ela tornou-se possível graças 
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O protesto contra um mundo dominado pela razão instrumental engendrou a 

multiplicação de formas de expressão, que BRUCKNER (2002) denomina de “religiões 

flutuantes”, desenvolvidas com a perda do controle das instituições religiosas e da 

família.  

Tais religiões “flutuam” em direção aos apelos de felicidade, imperativo 

exclusivo que, segundo Bruckner (op. Cit.), orienta a vida atual.  A felicidade, como a 

possibilidade aberta a todos de dominar o próprio destino e melhorar a própria 

existência, se transforma contemporaneamente em “catecismo coletivo”, dogma que 

ninguém está disposto a questionar. São aí valorizadas as manifestações das emoções, 

da autenticidade, mas também as necessidades de sociabilidade e de conjugalidade, a 

busca de sentido e a vontade de combinar o universal (ou o planetário) e as diferenças. 

Diante da crise das instituições que tradicionalmente desempenhavam o papel de 

orientar a conduta humana, a sensibilidade ecológica, que hoje plasma todo o tecido 

social, se afigura como a “derradeira esfera de produção de identidade, aquela que 

permitirá ao indivíduo criar a si mesmo, atribuir-se uma história e uma consistência 

ontológica” (ROCHA, 2005, p. 116), além de estabelecer uma ligação do indivíduo ao 

mundo, através da filiação a uma crença comum. 

As redes se multiplicam, reunindo aqueles que acreditam termos ingressado uma 

era que provoca uma transformação fundamental da consciência dos indivíduos, da 

comunicação com os semelhantes e de sua relação com o planeta. É preciso “reencantar 

a natureza”, idéia que reagrupa uma parte daqueles que propõem abordagens filosóficas, 

técnicas e terapêuticas tomadas de empréstimo às diversas heranças culturais do planeta, 

                                                                                                                                                                              
à difusão muito ampla da hipótese de Gaia, prelúdio de uma personificação do planeta Terra, cada vez 
mais descrito como um organismo vivo e sofrendo agressões humanas. A reapresentação da biosfera (no 
sentido mais amplo do termo) como um sistema complexo auto-regulado, integrando o homem e 
impondo-lhe deveres em relação à natureza, forneceu um fundamento científico àqueles que procuravam 
reatualizar por diversas vias o ideal da unidade da humanidade.  
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associando “busca do equilíbrio psíquico e do bem-estar e reatando com os vários 

protestos contra a modernidade mais ou menos inspirados na tradição romântica” 

(ALPHANDÉRY, BITOUN E DUPONT, 1992, p.126). Nesse sentido, como alertam os 

autores, a referência às tradições funciona, ao mesmo tempo, como exigência de sentido 

e como uma “caixa de ferramentas” pragmática. 

O dispositivo da plenitude articula, em um mesmo registro, o desejo de fazer da 

natureza “um bem universal comum” (antes que as catástrofes de toda ordem o 

destruam) através de políticas públicas internacionais (que associam cidadãos-

consumidores, industriais, cientistas, políticos e, claro, educadores) à necessidade de 

novas solidariedades, que nos solidarizem a todos e ao planeta. 

Comemorando o sagrado natural, que se eleva acima do militantismo ecológico, 

intelectuais práticos trabalham para uma revolução da consciência: organizam-se em 

redes paralelas para estabelecer uma sociedade comunitária, descentralizada, não 

violenta e convival (Cf. ALPHANDÉRY, BITOUN E DUPONT, 1992). 

Alphandéry, Bitoun e Dupont (op. Cit.) caracterizam nossa época como que 

marcada por um duplo movimento: de individualismo e de planetarização. O 

intercâmbio “ego-geo”, eu-Terra, como definem os autores, favorece a transmutação do 

“anti-humanismo” tradicional dos ecologistas, segundo o qual o homem é um elemento 

perturbador dos ecossistemas, em um “neo-humanismo”, segundo o qual o homem é, 

ele também, mais um elemento integrador dos ecossistemas. Como percebemos nos 

discursos da plenitude analisados, tal processo é todo ele marcado pelas referências à 

ciência e à tradição: uma reenvia à outra, através do uso de conceitos e noções 

científicas (ecossistema, biosfera, meio ambiente etc) borrado pelas metáforas e 



 237

imagens místicas ou salvacionistas (Mãe Terra, Gaia, Terra-Pátria etc)66que conformam 

o seu “arquivo visual” (DELEUZE, 1995). 

 Amalgamando conceitos, noções, realidades e crenças, os discursos da plenitude 

assumem a tez de um discurso mítico (Cf. GRÜN, 1995)67. A sua estrutura lógica (ou 

política) consiste, essencialmente, de uma descrição de estado real da destruição sofrida 

pelo meio ambiente, seguida de uma constatação que toma a forma de um consenso: 

precisamos urgentemente de uma educação ambiental para travar o processo de 

extermínio da vida sobre o planeta. Imediatamente após o desenho de um quadro 

deplorável e assustador, as prescrições entram em cena, indicando as soluções. Nessa 

medida, um saber, como o da educação ambiental, emerge no cenário contemporâneo 

investida de relações de poder.  

 A produção discursiva que investe na redefinição das relações homem-natureza 

é polimórfica, diversificada e muito abrangente. Mas, como demonstra Grün (Op. Cit.),  

existem características comuns a todos esses estratos discursivos. Uma delas é a forte 

autoridade com que são revestidos esses discursos. Eles mantêm sua respeitabilidade e 

legitimidade, mesmo atravessando registros ideológicos, políticos e culturais muito 

distintos.  

Ao falar em nome da “paz”, do “equilíbrio”, da “harmonia”, da “felicidade”, do 

“amor”, a produção discursiva que compõe o repertório da formação discursiva da 

plenitude claramente expressa uma ação de “transcendetalização” da natureza (Cf. 

GRÜN, 1995), que torna transcendental o próprio discurso que fala em nome dos 

                                                            
66 Pode-se, aliás, assinalar, como o faz Sacarrão (1989) que as utopias “científica” – o mundo que 
poderemos construir - e “restauradora” – o mundo que é preciso reencontrar - constituem duas derivações 
possíveis da biologia e da ecologia, se supondo e se engendrando mutuamente, como os pesos de uma 
balança.  

67 Nos valemos aqui da caracterização que GRÜN (1995) faz da educação ambiental como um discurso 
mítico.  Para o autor, o que qualifica um discurso mítico são determinadas características que, definindo 
sua lógica interna, o dotam de um poder inquestionável e de uma penetração em variados estratos 
discursos que, apesar de divergirem em muitos aspectos, convergem na aceitação dos discursos míticos, 
como é o caso, para o autor da educação ambiental.  
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“significados universais”. Ainda que essas noções possam ser definidas de variadas e 

até de conflitantes maneiras, elas atuam como princípios primeiros contra os quais 

ninguém pode se voltar, pois seus significados, ainda que imprecisos, são “positivos” 

em si mesmos (aí repousa sua “universalidade”), assumindo valor explicativo per si. 

Neste sentido, “algo da ordem do sentimento religioso emerge, promovendo a 

sacralização do discurso sustentado por aquele transcendente” (CORRAZA, 1995, 

p.226). O aspecto mítico do discurso se encontra precisamente na sua auto-

referencialidade, que o torna inimputável à crítica. Basta se referir ao seu repertório 

interno de universais para se justificar e legitimar. Aspecto correlato à mitificação dos 

discursos, os “universais” com os quais opera a formação discursiva da plenitude a 

investem de força “transcendental”.  

 Hoje parece consenso que encontramos um novo fundamento de sentido, que 

repousa não mais para além deste mundo. É justamente este mundo o lugar mesmo em 

que buscamos reposicionar o fundamento, respondendo, com isso, à exigência de dar 

sentido à existência. 

Através da combinação do caráter escatológico-normalizador e da 

autoreferencialidade dos discursos, estratégias de produção de sentido sobre a “crise 

ecológica”, crise essa “planetária”, bem como sobre a necessidade de nos 

conscientizarmos para assumir uma conduta ecologicamente orientada e reverente para 

com a Terra, as novas sensibilidades ecológicas tornam-se, elas próprias, sensibilidades 

“eco-pedagógicas”: “ensinam” acerca da verdade da natureza que é preciso descobrir ou 

redescobrir, e acerca do modo de ser que é preciso majorar para viver de modo coerente 

com essa verdade. Porém, é nessa mesma verdade que encontramos o pensamento 

metafísico em plena operação na medida em que atua com uma oposição binária básica: 

falar e agir em nome da natureza, ser “ecologicamente correto” é bom, valoroso, ético, 
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enfim, “positivo”, em oposição a uma postura “anti-ecológica”, desligada do dever para 

com a sustentabilidade, rapidamente qualificada como incorreta, perversa, imoral, 

“negativa”. 
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Considerações Finais: 

Diagnóstico do Presente: Pensar o Acontecimento à Sombra da Ruptura 
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“Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é 
perigoso, o que não significa o mesmo que ruim. Se tudo é 
perigoso, então temos sempre algo a fazer (...) Acho que a 
escolha ético-política que devemos fazer a cada dia é 
determinar qual é o principal perigo” (FOUCAULT, 
1995c:256). 
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Diagnóstico do Presente: Pensar o Acontecimento à Sombra da Ruptura 

Para Foucault (2000), o dilema crítico com o qual nos defrontamos hoje consiste 

em decidir por uma analítica da verdade em geral (que coloca a questão das condições 

sob as quais um conhecimento verdadeiro é possível), ou por um pensamento crítico 

que tome a forma de uma ontologia do presente (que coloca a questão: o que é a nossa 

atualidade? O que nos acontece hoje?). É nessa segunda vertente que Foucault inscreve 

o seu próprio discurso. É nela também que reconhecemos o esforço empreendido aqui. 

 Este trabalho foi elaborado segundo a preocupação crítica com um diagnóstico 

do presente. O que nos move é a inquietação pelo que nos acontece hoje: o que é este 

presente ao qual pertencemos?  
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 Esse outro tipo de interrogação crítica pergunta sobre a atualidade, não no 

sentido de entender o seu “desenvolvimento histórico”, mas, principalmente, no sentido 

de questionar qual o campo atual das experiências possíveis. No modo pelo qual 

Foucault entendeu a noção de crítica, atrelada ao projeto da “ontologia do presente”, ela 

se define como uma atitude, inseparável do diagnóstico de uma crise, restituindo ao 

presente o caráter de acontecimento. O acontecimento envolve o presente, o domina e o 

indica em sua alteridade e convoca a uma atitude indagadora em relação ao tempo. 

Na introdução da Arqueologia do Saber, Foucault indagaria: quais são os 

acontecimentos que modificam o que podemos explicar e as coisas para as quais 

buscamos explicação? O sentido de formular essas perguntas seria o de levantar o 

problema de saber se precisamos nos restringir, ou restringir nossos meios de descobrir 

a verdade, a esses objetos, ou se poderíamos descobrir novos objetos para o 

pensamento. O objetivo crítico dos "eventos do pensamento" seria, pois, "libertar" nosso 

senso histórico para outras possibilidades. 

 A pergunta pelo acontecimento tem por objetivo reconhecer, distinguir, 

identificar, no momento em que pensamos, os modos de dizibilidade e visibilidade 

através dos quais nos reconhecemos. É essa atitude que “se separa da contingência que 

nos fez ser como somos” (FOUCAULT, 2000, p. 344), que inaugura a possibilidade de 

pensar e atuar diferentemente. Nesta medida, uma ontologia da atualidade é uma 

ontologia de nós mesmos.  

 Cada época cria seu próprio campo de dizibilidade e visibilidade. Se não existe 

um signo histórico que revele o “significado profundo” do campo de dizível e visível 

que estamos criando, há algum acontecimento em torno do qual se reúna a nossa 

disposição histórica e que indique a “atmosfera” da nossa época?  



 244

Se há um sentimento compartilhado atualmente como signo do presente, este 

parece ser o de uma crise do nosso tempo, que, mais e mais, assume a forma de uma 

“crise ecológica”, da qual só sairemos com a instauração de uma “consciência 

ecológica”, que nos assegure uma relação “sustentável” com a natureza. 

 As últimas décadas têm sido marcadas por novas visibilidades e por 

transformações discursivas radicadas em novas sensibilidades em torno da natureza. Os 

temas ambientais penetraram as preocupações da sociedade e do Estado, ocupando lugar 

tão privilegiado que dificilmente alguém se sentiria à vontade para questionar 

publicamente o consenso ecológico que tais preocupações alcançam.  

 É justamente tendo em vista essa posição privilegiada que as questões 

ambientais ocupam no discurso educacional, que se faz necessário desenvolver análises 

de sua produção discursiva. Assim, “desnaturalizar” esse consenso é, em grande 

medida, o que motiva esse trabalho, tarefa que nós empreendemos com a dupla 

preocupação, teórica e política, de colaborar para um “diagnóstico do presente”. O 

ímpeto que guia esse trabalho é fazer problema a uma aparelhagem discursiva que, 

outrora restrita a poucas instituições e centros de pesquisa, adquire hoje uma elevada 

notoriedade, ao difundir-se em grande parte do campo educacional e ao disseminar-se 

no campo mais amplo das práticas culturais. 

 A nosso ver, o acontecimento eco-pedagógico que os discursos da plenitude 

representam, essa nova forma de nos ensinar a ver, pensar e praticar as relações entre o 

humano e a natureza, exerce um papel central no processo de configuração de campos 

de saber, de legitimação de posições de poder e na instauração de regimes de verdade 

sobre o humano, a natureza, a vida e a educação, hoje.   

Toda essa aparelhagem poderia ser vista como um discurso “apolítico”, desde 

que tivéssemos uma percepção política reduzida à tradicional compreensão de política, 
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como práxis política. No entanto, o discurso normalizador que organiza a formação 

discursiva da plenitude está investido de poder, providenciando, por muitas vias, modos 

específicos de regulação moral, injunções de produção de identidades sociais e de 

subjetivação contemporânea. O uso inflacionado do argumento da crise não consegue 

dissimular a “vontade de poder”, uma vontade moralizadora, comum aos muitos 

discursos ecológicos, mas que adquire ainda mais intensificação no campo educativo, 

uma vez que na educação o caráter subjetivante e prescritivo é flagrante, pois lhe é 

constitutivo.  

 A partir da análise arqueogenealógica, foi possível perceber como discursos 

carregados de boas intenções, como os discursos da plenitude, aparentemente 

inatacáveis e tomados seja como “naturalmente bons”, seja como politicamente 

“neutros”, são atravessados de relações de saber-poder. A partir da sensibilidade em 

torno da natureza, tais discursos regulam uma subjetivação do sujeito ecológico, 

revelando a zona de intersecção onde as técnicas de individuação e os processos 

totalizantes se tocam na figura do “eco-sujeito”, processo que não ocorreria sem um 

saber da natureza, uma verdade da natureza (a ser reencontrada), que levaria a uma 

mudança de conduta. Capra (2008) e, na sua esteira, muitos outros, tem defendido que 

qualquer mudança nas atitudes dos estudantes em relação ao meio ambiente estaria 

primeiramente condicionada ao conhecimento das ciências do meio ambiente, que é 

preciso generalizar por toda a sociedade através de “informações corretas”. Nesse 

sentido, a educação para uma vida sustentável emerge investida de poder.  

 Foi possível perceber também que, apelando ao sagrado e sensível, é o próprio 

discurso que é investido de sacralização. Através da atuação dos significados 

transcendentais – “vida”, “Terra”, “paz” etc. –, os discursos da plenitude inventam uma 

linguagem nova (ainda que em termos antigos) para descrever a nós e ao mundo, pelo 
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expediente do repertório ao mesmo tempo “científico” e místico com o qual trabalham. 

Inventar uma linguagem é uma operação de poder. E, mais, sacralizar um discurso é 

investi-lo de um poder transcendental, inquestionável porque situado em um lugar para 

além do humano, inalcançável, por isso mesmo, perigoso. É preciso restituí-lo ao seu 

caráter “mundano”, isto é, torná-lo também objeto de crítica, como garantia da liberdade 

do pensar e do agir.  

Também através da análise arqueogenealógica, encontramos o pensamento 

metafísico em plena operação. Atuando a partir de uma oposição binária básica, que 

reproduz o esquema “ecologicamente correto” (imediatamente qualificado como bom, 

valoroso, ético, “positivo”) versus postura “anti-ecológica”, desligada do dever para 

com a sustentabilidade (logo tida como incorreta, perversa, imoral, “negativa”), 

demonstra que a metafísica é mais difícil de ser superada do que deseja a filosofia 

contemporânea.  

 É preciso, ainda, atentar para os efeitos impensados produzidos pela estratégia 

enunciativa dos discursos da plenitude. A hiper-inflação do argumento da crise, ao 

mesmo tempo em que testemunha um difuso sentimento de perigo, também acaba se 

incorporando às estratégias de sobrevivência em si e embotando, talvez, nossa 

capacidade de percepção do que pode ser perigoso. Pela sua banalização, amortece-se a 

idéia de crise e de algum modo nos tornamos indiferentes aos apelos críticos que 

exigem nossa atenção. 

Não deveríamos ignorar os perigos políticos investidos nos desejos de 

“restaurar”, “retornar”, “reatar” os elos com o “natural” e as conseqüências que a 

produção de uma imagem ressacralizada da natureza, da Terra e do homem pode trazer. 

Antes de aderir às soluções que uma gestão bio-ecológica espiritualizada de nossas 
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vidas pode favorecer, é bom lembrar que o dado biológico é, ele mesmo, imediatamente 

político em tempos de biopolítica.  

Como mostrou Arendt, a compreensão biológica da vida humana corre ao lado 

daquilo que a autora chamou de vitória do “animal laborans”: a redução da vida humana 

a uma “laborização”, a um metabolismo de produção e consumo, cujo sentido se esgota 

na repetição do metabolismo.  No limite, como também demonstraram as reflexões da 

filósofa, a compreensão biológica da vida humana, na sua versão mais redutível, foi 

condição para legitimação e justificação dos crimes perpetrados pelo nazismo contra os 

judeus. Como também demonstrou Agambem, a vida, reduzida à vida nua, é o que torna 

o homem, por assim dizer, facilmente “matável”. 

 Não pretendemos colocar no lugar dos problemas levantados aos arranjos 

discursivos aqui analisados novas soluções, porque buscar desestruturar uma lógica 

discursiva não consiste em propor uma ordem conceitual que a substitua. É preciso 

resistir à tendência, tão típica do pensamento dualista, mas, também, tão cara aos 

discursos que se querem críticos, de, tão logo desarranjado o repertório transcendental, 

colocar em seu lugar outro fundamento que passe a organizar o discurso e a ação. 

Pensar é resistir. Neste sentido, é preciso ver na teoria uma prática política baseada na 

tentativa de desembotar a lógica através da qual um sistema de pensamento - e todo um 

conjunto de estruturas sócio-políticas a ele articulado - conservam e ampliam sua força, 

desmantelando, por dentro, suas regras discursivas, invertendo seus sinais, confundindo 

seus efeitos de verdade.  

É possível que cada época veja a si mesma como singularidade e crise. A crise 

ecológica talvez diga mais sobre como nos vemos hoje (como homens e mulheres em 

crise), do que sobre como entendemos a crise ou sobre a crise mesma. O presente, este 

intervalo entre passado e futuro, marca a diferença entre o que ainda somos e o que 
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podemos nos tornar. Estabelecer esta diferença implica interrogar sobre como chegamos 

a ser o que somos. O modo de contornar o paradoxo – o que não somos mais 

(“ecologicamente alienados”) o que não somos ainda (“ecologicamente corretos”) – 

subentendido na nossa condição contemporânea, passa pelo diagnóstico de estarmos 

adquirindo outra historicidade e pela coragem de buscar criar condições de pensar à 

sombra da ruptura.   
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