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INTRODUÇÃO
Vicente Paulo Alves
QUESTÕES ECOLÓGICAS EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR:
NATUREZA E SOCIEDADE NO ANTROPOCENO – SUPERANDO A SEPARAÇÃO?
Os organizadores
Nos últimos 70 anos, a escala crescente da ação humana sobre a natureza
produziu transformações irreversíveis nos sistemas da Terra cuja consequência foi
uma crise ecológica com duas dimensões inter-relacionadas: por um lado,
fenômenos sociais, políticos e econômicos; por outro lado, processos ambientais e
naturais.
Em face destas transformações, Paul J. Crutzen e Eugene F. Stoermer
sustentaram, no início dos anos 2000, que a Terra havia entrado numa nova era
geológica, a qual deveria ser chamada de “Antropoceno”, considerando que a
humanidade havia se tornado no fator nuclear da mudança geológica e ecológica.
Desde então, o Antropoceno se tornou no foco de debate não só nas áreas
científicas tradicionais, mas também nas ciências sociais e humanas, bem como nas
humanidades, debates que, no seu âmbito, incluem desde tentativas de apontar o
seu início a críticas e dúvidas sobre a sua validade geral.
Um dos debates reavivados pela introdução do termo “Antropoceno” no
espaço público acadêmico, mas também não-acadêmico, foi a separação secular
entre Natureza e Sociedade.
Na cultura ocidental dominante, esta separação era considerada evidente,
mesmo tendo sido compreendida de modos diferentes nas diversas épocas. Em
tempos pré-modernos, a natureza era vista como cíclica e imutável, como uma
ordem cósmica permanente que servia de modelo e cenário às comunidades
humanas e às suas atividades. Em tempos modernos, a natureza se tornou na
reserva sempre disponível e sempre abundante de material para propósitos
humanos, embora independente deles. Num e no outro caso, a natureza era ética e
politicamente indiferente, o Outro perpétuo relativamente às sociedades humanas e
às relações humanas.
Esta separação não parece mais evidente. Se a ação humana se tornou capaz
de transformar irreversivelmente a natureza e os seus processos, então a natureza
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se tornou parte integrante da sociedade, se tornou numa entidade ético-política. De
facto, sociedade, natureza e os seus processos entrelaçados são tão codependentes
que uma distinção clara entre elas parece quase impossível.
A indistinção entre natureza e sociedade é uma das questões básicas, mas
subjacentes, que o Antropoceno ajudou a trazer a público.
O desafio colocado aos autores dos textos publicados no presente volume foi
pensar as questões ecológicas do nosso tempo, partindo de uma abordagem
interdisciplinar e tendo como foco a relação entre Sociedade e Natureza no contexto
do Antropoceno.
Com excepção do texto de Davide Scarso, todos os textos deste volume foram
previamente publicados na Revista Opinião Filosófica, v. 11 n. 3 (2020): “Natureza e
Sociedade no Antropoceno – Superando a Separação?”, à qual agradecemos a
permissão para a publicação em e-book.
Gostaríamos também de agradecer o apoio da Escola de Humanidades da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e do seu Programa de PósGraduação em Filosofia, do CDEA - Centro de Estudos Europeus e Alemães, da
Editora Fundação Fênix e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior.
Nuno Pereira Castanheira.
Jair Tauchen.
Davide Scarso.
Agemir Bavaresco.

1. THE ANTHROPOCENE AS A REGIME OF VISIBILITY: THE POSTHUMANIST
PARADOX BETWEEN DOMINATION AND LIBERATION1

O Antropoceno como regime de visibilidade:
o paradoxo pós-humanista entre dominação e libertação

https://doi.org/10.36592/9786587424811-1

Alice Dal Gobbo2
Emanuele Leonardi3
Abstract
The discourse of the ‘Anthropocene’ has quickly become pervasive, cross-cutting different
fields of knowledge. However, it is also a deeply contested category. In the critical light shed
by political ecology, we reflect on the conceptual blindspots that mark its narrative,
identifying it as a symptom of a broader impasse of the neoliberal governmentality of nature
and of the ecological crisis today. On the one hand, the Anthropocene narrative proposes a
post-humanist vision, which potentially de-centres anthropocentrism. On the other hand,
this same vision becomes an alibi for ever deeper and less reflective interventions of human
beings on the biosphere, in particular through technoscientific developments. This paradox
responds to a specific need for capitalist valorization of ‘Nature’ and, at the same time, does
not seem capable to elaborate solutions to the ecological crisis as a whole. However, if the
Anthropocene becomes visible only in the present historical contingency and due to specific
kinds of knowledge, we suggest that reflecting on epistemological issues is key to the search
for more ecological ways of situating in the world. Which forms of knowledge allow us to
understand the emancipatory potential of post-humanism within the Anthropocene while
avoiding new predatory effects on the biosphere?
Keywords: Anthropocene posthumanism neoliberalism value knowledge.

1

This paper was previously published in Opinião Filosófica, v. 11 n. 3 (2020): Natureza e Sociedade no
Antropoceno – Superando a Separação?
https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/issue/view/26
2
University of Trento, Department of Sociology and Social Research. https://orcid.org/0000-00030266-5711
3
University of Parma, Department of Humanities, Social Sciences and Cultural Industries.
E-mail: lele.leonardi@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-5473-2456
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Resumo
O discurso do Antropoceno rapidamente se infiltrou por todo o lado, atravessando diferentes
áreas do conhecimento. Contudo, também é uma categoria altamente contestada. À luz da
crítica proveniente da ecologia política, refletimos sobre os pontos cegos conceituais que
marcam a sua narrativa, identificando-a como um sintoma de um impasse mais alargado da
governamentalidade neoliberal da natureza e da crise ecológica atual. Por um lado, a
narrativa do Antropoceno propõe uma visão pós-humanista, a qual potencialmente
descentra o Antropocentrismo. Por outro lado, esta mesma visão se torna um álibi para
intervenções mais profundas e menos refletidas dos seres humanos na biosfera, em
particular através de desenvolvimentos tecno-científicos. Este paradoxo responde a uma
necessidade específica da valorização capitalista da ‘Natureza’ e, ao mesmo tempo, não
parece ser capaz de elaborar soluções para a crise ecológica como um todo. Contudo, se o
Antropoceno se torna visível apenas na presente contingência histórica e devido a tipos
específicos de conhecimento, sugerimos que refletir sobre questões epistemológicas é a
chave para a busca de modos mais ecológicos de nos situarmos no mundo. Que formas de
conhecimento nos permitem compreender o potencial emancipatório do pós-humanismo no
interior do Antropoceno, ao mesmo tempo que evitamos novos efeitos predatórios sobre a
biosfera?
Palavras-chave: Antropoceno pós-humanismo neoliberalismo valor conhecimento.

1 Introduction
Anthropocene: the term has become popular both in academic discourse and
in mainstream media – even in the communicative spaces of everyday life. The word
emerged within the ‘hard sciences’, tied to a desire to make of our present time a new
geological era, defined by the impact of human activities. However, the concept has
quickly gained interest and space in the political, sociological and ecological debate.
Its problematique calls into question the very ways in which contemporaneity
expresses itself. Moreover, it immediately intersects the increasingly disruptive
ecological crisis, our knowledge about it and, finally, the constructive, re-constructive,
adaptive and transformative practices that are going to be ever more necessary in
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the decades to come4. That the Anthropocene is being simultaneously studied from
different perspectives; that research questions (and answers) from extremely diverse
disciplines intertwine in a hitherto unusual way; these two aspects by themselves
point to the peculiar character of this literally epochal ‘discovery’. The matter is at the
very same time chemical, geological, political, literary, sociological, artistic: this fact
alone suggests the impossibility of thinking the evolution of the biosphere as
separate and separable from human society, history, culture. Diverse layers of socioecological existence are better understood as co-emergent: such frameworks, in
facts, opens up a space for redefining the human with respect to the non-human,
pushing the intellectual debate towards post-humanist perspectives that promote a
decentralization of essentialist visions of ‘humanity’. Instead, the what should be
highlighted is the inherent relationality of biological existence, the constant
hybridizations between human bodies and technology, the inseparability of social
and ecological organization5.
On the other hand, the proliferation of interrogations on, and with, the
Anthropocene seems to suggest the need for a constant unravelling: looking for its
knots, its dark sides, its unspoken elements. This is not just a speculative task: rather,
it carries a practical urgency and a sense of necessity quite unique in human history.
The stakes are very concrete: the survival of life as we know it on the planet. In this
discursive proliferation, the issue of knowledge appears to be central 6 , since it is
through a number of different scientific/cultural dispositifs that ‘the Anthropocene’
gets articulated. This suggests that it might be more useful to think of it not so much
as a factual reality but rather as a discursive construction that, as such, entails both
material and political effects. In what follows, we start from a review of the
Anthropocene discourse; subsequently, we interrogate the process of its emergence:
which problematizations, visibility regimes, power/knowledge apparatuses do feed
4

LATOUR, Bruno; STENGERS, Isabelle; TSING, Anna; BUBANDT. Anthropologists Are Talking – About
Capitalism, Ecology, and Apocalypse. Ethnos 83, no. 3 (27 May 2018): 587–606.
https://doi.org/10.1080/00141844.2018.1457703.
5
HARAWAY, Donna. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham: Duke University
Press, 2016; MARCHESINI, Roberto. Il tramonto dell’uomo: la prospettiva post-umanista. EDIZIONI
DEDALO, 2009; BRAIDOTTI, Rosi. The Ethics of Becoming Imperceptible. In BOUNDAS, Constantin (Org).
Deleuze and Philosophy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, p. 133–59.
6
EDWARDS, Paul. Knowledge Infrastructures for the Anthropocene. The Anthropocene Review 4, no. 1
(April 2017): 34–43. https://doi.org/10.1177/2053019616679854.
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into it7? We argue for the importance of situating the the Anthropocene within the
larger critique of the political economy/ecology of capitalism. In doing so, we disclose
the space for a different - utterly political - understanding of human embeddedness
into natural processes.
2 The symptom-Anthropocene and its paradox
In the examination of the discursive, scientific and political construction of the
Anthropocene one can notice a singular paradox. The new geological era is defined
as the one in which the human being becomes uniquely ‘visible’ in the configuration
of the biophysical environment. In this sense, it becomes a geological agent among
others, albeit particularly crucial8. This recognition is potentially of great significance
since, by saying that the human being is a geological agent, the natural sciences
‘discover’ a positionality that the human being has denied him-/herself for centuries:
to be a natural force among many others 9 . This seems to put into question the
narrative of human exceptionalism which, especially since modernity, has justified
the domination of nature by positing Man (white, male, heterosexual) as clearly
separate from (and superior to) what he calls ‘Nature’ 10. In the Anthropocene, the
human being is immersed, interrelated, dynamically co-emerging with the biosphere
and this ‘coming together’ materialises as peculiar geological concretion, layer of
rock, CO2 concentration. So, while Man imagined himself [sic] at the height of his
control of Nature through modern techno-scientific apparatuses, his agency is
decentred; it becomes all the more clear that domination jeopardizes, rather then
enhancing, earthly survival. This has the potential to undermine anthropocentrism,
questioning the capacity for control, reflexivity, intentionality and deliberation that

7

FOUCAULT, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Harlow:
Pearson Education Limited, 1980.
8
GAFFNEY, Owen; STEFFEN, Will. The Anthropocene Equation. The Anthropocene Review 4, no. 1 (April
2017): 53–61. https://doi.org/10.1177/2053019616688022.
9
Albeit the denial of Man’s [sic] positionality does not apply to Western knowledge as a whole, as for
instance in the case of late ‘800s geographical debate in the USA. See: TORRE, Salvo. Carl Ortwin Sauer,
Un segmento ingenuo di realtà. Acireale-Roma: Bonanno, 2007.
10
BARCA, Stefania. L’Antropocene: Una Narrazione Politica. Riflessioni Sistemiche 17 (2017): 56–67.
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have marked narrations of progress and development in recent centuries11.
However, the discourse of the Anthropocene is simultaneously inhabited by
narratives that little have to do with a de-centring of the human. In its official version,
the catastrophic effects of modern capitalist exploitation of the biosphere operated
via science and technology are in hindsight a further proof of the power of the Human:
s/he is indeed so powerful to be able to alter Earth balances. According to this view,
the recognition that humanity is part of nature does not lead to a humble and selflimiting approach to planetary ecologies. Rather, based on assumed human power to
shape ecosystems, the response to crisis is more technique, more science: more
deployment of this formidable power. In this way, agency, power and control of Man
are re-established right on the verge of their dawn 12 . This is the blindspot of the
Anthropocene and the reason why, we argue, it does not allow to trace forms of socioecological organization beyond domination, capable of care and repair with (not on)
the earth. Furthermore, such a blindspot pushes us to identify in the Anthropocene a
symptom of a historical era to be criticized and overcome13.
3 Cognitive capitalism and neoliberal governmentality: under what conditions can the
Anthropocene be seen?
The symptomatological framework we just outlined clearly shows that the
discussion concerning the origin of the Anthropocene does not solely concern
geology, but rather (and perhaps above all) politics. In every definition, in every
periodization two different and tensive elements coexist: the scientific need for
classification (through a series of consistent selection criteria) and the irreducibly
political dynamic that innervates different styles of governmentality. As pointed out

11

VIGNOLA, Paolo. Figli Di Un Antropocene Minore. Il «popolo a Venire» Come Individuazione Ecologica
Collettiva. In PELGREFFI, Igor (Org.). Ecologia. Teoria, Natura, Politica. Tricase: Kaiak Edizioni, 2018, p.
87–101.
12
PELLIZZONI, Luigi. Intensifying Embroilments: Technosciences, Imaginaries and Publics. Public
Understanding of Science 26, no. 2 (2017): 212–19.
13
LEONARDI, Emanuele; BARBERO, Alessandro. Introduzione - Il Sintomo-Antropocene’. In MOORE,
Jason. Antropocene o Capitalocene? Scenari Di Ecologia-Mondo Nell’era Della Crisi Planetaria. Verona:
Ombre Corte, 2017.
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by Mariaenrica Giannuzzi 14 , every founding myth expresses a situated and nonneutral interpretation of the interaction between human species, global environment
and capitalism as a mode of production. For example, in the Braudelian periodization
proposed by Jason W. Moore and corroborated by Simon Lewis and Mark Maslin 15,
the Anthropocene begins in the long sixteenth century and is thus constitutively
based on the Cartesian dualism that opposes nature and society. In the 'industrialist'
view suggested by the Andreas Malm and Alf Hornborg16, the Anthropocene begins
in 1874, with the steam engine and is thus based on the coal-driven Industrial
Revolution. This is, however, a controversial subject as it is not immune from
technocratic temptations such as those expressed by Paul Crutzen 17 . Finally, the
globalization-focused understanding advanced among others by Will Steffen and
John McNeill18 states that the Anthropocene begins after World War II with the Great
Acceleration and thus indicates in the economic trend, both Fordist and neoliberal,
the main driver ecologically harmful expansion.

14

GIANNUZZI, Mariaenrica. Antropop: not sad philosophies for thinking about climate change, in
Effimera.org, 2015 [http://effimera.org/anthropop-filosofie-non-tristi-per-pensare-il-cambiamentoclimatico-di-mariaenrica-giannuzzi/] [last accessed 5 June 2019]
15
LEWIS, Simon; MASLIN, Mark. Defining the Anthropocene. Nature, 519, 171-180, 2015.
According to Lewis and Maslin the origin of the Anthropocene should coincide with the Orbis spike
[from the Latin term for "world"], that is with the drastic reduction in the concentration of carbon
dioxide in the atmosphere (with a record low in the year 1610) due to the so-called "Columbian
Exchange". By this term is meant the exchange and the profound mixture of plant and animal
organisms - but also of objects and ideas - between the eastern and western hemispheres. It is
undoubtedly an ecological phenomenon of fundamental importance that takes its name from
Columbus, whose first expedition to the Americas in 1492 paved the way for an era increasing contacts
on a large scale between the Old and the New World. From a biological point of view, the most relevant
outcome of this exchange was the globalization of food: corn and potatoes traveled from America to
Europe, Asia and Africa, wheat and cane sugar instead went the opposite way. Same thing with regard
to the import by the New World of pets - horses, cows, goats and pigs. The end result was a radical
reorganization of the life on Earth, unprecedented from a geological point of view. The tragic
implication of this process was the genocide of the native population of the Americas: Lewis and
Maslin estimate that it has passed, due to disease, wars, enslavement and famines - all brought by
Europeans - from around 60 million in 1492 to around 6 million in 1650. The immediate consequences
of this genocide - almost complete disappearance of agriculture and semi-cessation in the use of fire
- involved the regeneration of about 50 million hectares of forests, wooded savannahs and grasslands,
which produced an enormous absorption of carbon dioxide through plants and soils, therefore
enacting an impressive lowering of emissions into the atmosphere.
16
MALM, Andreas; HORNBORG, Alf. A Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative.
The Anthropocene Review, 1, 1, 2014, pp. 62-69.
17
CRUTZEN, Paul. Albed Enhancement by Stratospheric Sulfur Injections: a Contribution to Resolve a
Policy Dilemma?. Climate Change, 77, 2006, pp. 211-220.
18
STEFFEN, Will; GRINEVALD, Jacques; CRUTZEN, Paul; McNEILL, John. The Anthropocene:
Conceptual and historical perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society, 369, 2011,
pp. 842-867.
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Each of these three positions has advantages and disadvantages, which
attract a good part of the interpretative efforts made in the debate. For the purposes
of this article, however, we would like to pose a different question: not so much when
the new era begins; rather, when it began to be seen as such. In fact, regardless of
the option chosen, there is unanimous agreement that the problematic conveyed by
the notion of Anthropocene emerged at the end of the 1980s 19, and subsequently
became more and more pressing – up to the absolute urgency it nowadays requires.
Let us ask this question having in mind, as methodological references, both the
centrality placed by Foucault on the relationship between power and visibility 20, and
the Marxian indication that it is the anatomy of man that explains that of the ape, not
vice versa21 - which in our reasoning means that it is neoliberal governmentality that
explains the Anthropocene, not vice versa. To grasp the regime of visibility that builds
the Anthropocene as a geological phenomenon which is also relevant for politics, it
is first of all necessary to point out its differences compared to the previous regime.
Since the ecological crisis is at stake, a materialist perspective should start from the
value-nature nexus, that is, from the relationship that political economy establishes
between the environment/biosphere on the one hand, and the accumulation of capital
in its historical development on the other. According to classical economists, the
relationship between nature and value is established as follows: the former acts as
an unaccounted for resource – infinite and free, in the Ricardo’s words – both at the
beginning of the process (raw materials for production) and at the end of the process
(disposal of waste). In this model, the environment is configured as abstract social
nature, to recall Moore’s apt wording, which is to say as a condition for valuecreation. Instead, the source of value is abstract social labor, i.e. human working
capacity as organized by capital through the wage-form. It is worth re-emphasizing
the need for this ecological visibility regime that the environment/biosphere is
transformed through abstraction into an infinite and free resource: it is on this the
basis, in fact, that the paradigm of production for production’s sake was able to
establish itself as a reasonable political goal, and that subsequently economic

19

CHAKRABARTY, Dipesh. The Climate of History: Four Theses. Critical Inquiry, 35, 2009, 197-222.
CATUCCI, Stefano. Potere e visibilità. Studi su Michel Foucault. Macerata: Quodlibet, 2019.
21
MARX, Karl. Introduzione alla critica dell’economia politica (1857), tr. it. Macerata: Quodlibet, 2010.
20
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growth could establish itself as panacea for all evil, regardless of its social
destination (Keynesian welfare up to the 1970s, corporate absolutism in recent
decades).
Similarly, it shouldn’t be difficult to see the direct link between the
expansionism of the productive sphere and the explosion of the ecological crisis
between the late 1960s and the early 1970s.22 It is clear that this frame of reference
has profoundly changed today. And it is not by chance that, although known since the
XIX Century, climate change has become a public problem, a politically visible
question only in the late 1980s, that is, when the neoliberal rationality has allowed us
to see a developmental strategy for capital within the ‘crisis of reproduction’ (i.e.:
ecological) created by capital itself. Since then – since the elites can claim that global
warming is a market failure (in that it was unable to internalize environmental costs)
which, however, can only be solved by another wave of marketization (carbon trading
and other forms of commodification of nature) – the Anthropocene could finally
become the horizon of ‘sustainable’ accumulation. This is a major political-epistemic
mutation, encapsulated in formulas such as sustainable development and green
economy, which we think can be explained on the basis of the transformation of the
value-nature nexus described above. In fact, it no longer occurs in the classic form of
the subordination of the reproductive sphere to the productive one (the former infinite
and free, the latter finite and paid for), but also in the new guise of cognitive
capitalism 23 . In this context some elements of social reproduction, mixed with
cognitive labor and therefore subjected to exploitation, end up becoming direct
elements of valorization. This is not surprising if we consider the fundamental role
played by digital computation in producing data and simulations concerning global
warming. As shown by historian Paul Edwards24, no one goes through a planetary
atmospheric experience without the support of climate science. In order for a link to
be established between a weather event – no matter how extreme – and global
warming, there is a need for large-scale mobilization of the general intellect in its
various forms (i.e. knowledge factories: universities, think tanks, counter-arguments
22

LEONARDI, Emanuele. Lavoro Natura Valore. André Gorz tra marxismo e decrescita. Napoli-Salerno:
Orthotes, 2017.
23
LEONARDI, Emanuele. Bringing Class Back In. Ecological Economics, 156: 83-90, 2019.
24
EDWARDS, Paul. A Vast Machine. Cambridge MA: MIT Press, 2010.
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by social movements, etc.). Obviously such a dependence on knowledge in no way
reduces the concrete materiality of climate change conditions, neither with regard to
the identification of their multiple causes, nor with reference to their destructive
effects. However, what should be emphasized is that, in Matteo Pasquinelli's words,
“the political perception of the Anthropocene is possible only due to a global network
(apparently neutral) of sensors, data centers, supercomputers and scientific
institutions”25.
But if the Anthropocene is a performativity that would not exist without the
cognitive work that (re)produces it, its symptomatic character pushes us even further
in the socio-historical and political analysis of its appearance. Going back to the
Foucaultian commitment to investigate knowledge as strictly cognate and
interconnected with power, one thus asks: what kind of power lays at the basis of the
emergence and proliferation of the Anthropocene narrative? Further, in a more
historical-materialist vein, how does this cor-respond to the specific forms that
relations of (value) production take in the present? As already hinted at above, both
the existence and the ‘success’ of the Anthropocene as discourse go hand in hand
with new emerging dynamics of capitalist valorization. These, in turn, are inseparable
from the neoliberal governmentality of nature and the processes of neoliberalization
that have invested the biosphere and the human communities inhabiting it since the
1970s26. One of their dogmas is that the so-called ‘free market’, once it subordinates
the entire production process to itself, is capable of self-regulating and thus produces
optimal effects for all stakeholders. This dogma is directly relevant to the ecological
crisis and its governance, since it promotes the elimination of all non-economic
barriers to the valorization of nature. The belief is that inclusion of so-called ‘natural
resources’ and biospheric reproductive capabilities within the formal economy may
salvage them from the over-exploitation that they suffer: by giving them a fair price,
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they are endowed with value, hence, they are no longer to be considered ‘free and
unlimited’. But this shift in the labor-nature-value nexus does not mitigate
environmental damage: it is functional to relaunching valorization processes partly
halted by the crisis of the 1970s. On the one hand, it de-regulates the space of
economic action on ‘nature’ by untying it from the social and political constraints of
collective deliberation; on the other hand, it opens up new frontiers of subsumption
of the biosphere under capital, as in the case of the ‘green economy’ 27.
A change in ontological and epistemological categories emerges at this
juncture, characterized by the blurring of boundaries between human and nonhuman, generative power of reason and of matter, etc. The move beyond the rigid
distinction between Humanity and Nature opens up the horizon of capitalist
valorization processes: it inaugurates a certain neoliberal post-humanism in which
‘nature’ no longer exists independently of human beings but, rather, opens to
technoscientific processes that inform and give shape to it 28. The narrative of the
Anthropocene and its symptomatic paradox are enablers and intensifiers of
neoliberal governmentality. In this context, saying that the human being is a
geological agent capable of changing the historical evolution of the planet reinforces
the con-fusion of nature and society and this justifies ever more daring experiments
and manipulations of human, more-than-human, trans-human assemblages. This is
the root of the ‘dark side’ of the Anthropocene: that post-humanism is bent to the
imperative

of

value

production

and

capitalist

accumulation.

New

onto-

epistemologies become part and parcel of the dominative project of capital, driven by
its ‘will to power’. So, despite post-humanism has the potential to de-centre the
human towards a newfound humility in front of the rest of nature 29, forces that negate
this opportunity surreptitiously re-emerge.
A key concept in neoliberal governmentality, responsibility, demonstrates this
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quite clearly 30 . In the Anthropocene narrative, in fact, responses to the ecological
crisis are framed in terms of (self)-control of the individual, of Humanity, of
technoscience. Since these subjects are invoked as responsible for environmental
degradation, there is an implicit assumption that they are also able to ‘fix’ this –
precisely by taking responsibility. They are to rationally evaluate actions, choose the
course of events, measure and predict so as to better direct them in desired ways.
Again, planetary destinies are left to the choices and actions of the same subjects
who produced the crisis, still represented as sovereign, capable of shaping naturein-becoming thanks to their power. This move promotes and justifies a specific
politics of nature and the body, where manipulation becomes functional to particular
projects of domination. Simultaneously, this process is quite literally ‘naturalized’:
since humans are part of nature, it is just normal that they mould it to their will. The
depoliticizing effects of the Anthropocene dispositive are thus evident. First, stating
that it is ‘natural’ for human beings to mould and assemble with non-humans leaves
aside the question of how this interaction happens, what are its underlying logics and
effects. Hence, capitalist ‘will to power’ is reinforced and justified as a mere
(post)human tendency.
Secondly, as a sovereign kind of responsibility is attributed to certain subjects
(individuals, scientists, Humanity as such), a de-contextualized freedom to choose
and act is assumed, which again underestimates the extent to which actions, beliefs,
choices, material cultures and intellectual debates themselves emerge within fields
of antagonistic and unequal forces. Human beings move in an environment that is
largely determined, whose semiotic-material assemblages are established, made of
30
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inter-dependencies in which science and technology are fully implicated

31

.

Attributing the responsibility for change to the individual means that such structuring
of the world is not questioned: the architecture of the choice environment, the social
construction of subjectivity and desire32. To attribute responsibility for the ecological
crisis to a generic Humanity, seen as a homogeneous entity, has the effect of hiding
how capitalism has bent the entire globe to the interests of a minority of white men,
through diverse forms of imperialism (including an ecological one) 33. The expansion
of Western industrial and consumerist organization of life, to which ecosystem
degradation is attributed, is thus constructed as a neutral and simply accepted
process, desired and happily embraced by the whole planet. On the contrary, it has
been a violent process which has annihilated sometimes very strong resistances –
but this remains hidden. Likewise, to talk about ‘responsible’ technoscientific
innovation promotes the illusion that this sphere might self-regulate independently
from economic-political agendas and from collective debate about its broader aims
and socio-ecological implications.
In sum, we might say that the Anthropocene paradox responds (at least in part)
to the neoliberal paradox. On the one hand, there is a tension towards a total
deregulation of the economic sphere, left free to infiltrate any life space and vital
process. This tends towards a posthumanist ‘dissolution’ of the rigid dichotomy
between society and nature, human work and biological processes. On the other
hand, and simultaneously, neoliberal politics of nature cannot do without the
exceptionalism of a dominative subject, holding a position of supremacy and control.
This would imply the dissolution of ‘capital’. In fact, despite its increasingly depersonalized character, capital needs the ‘territory’ of some kind of sovereignty that
embodies property, extracts surplus labour and value, accumulates profits. In so far
as the Anthropocene as dispositive of the crisis is not capable (or willing) of
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addressing the political economy/ecology of capitalism, its post-humanist
implications will remain open and prone to subsumption to projects of domination.
At this point, the question emerges: Is the Anthropocene a suitable narrative to face
the crisis we are experiencing? Or does it need to be dropped in favor of different,
more emancipatory discourses?
Conclusions. Re-thinking the Earth
We started from the observation that the Anthropocene, as a dispositif, shows
a paradoxical character: on the one hand, it makes the human being completely
immanent to the evolutionary processes of the biosphere, de-centering it within the
web of life, stressing its co-dependencies; on the other hand, the dominant narrative
re-establishes the centrality of the human, its power to control and transform the
biosphere. We have suggested that the Anthropocene, more than a given reality, is the
result of a performative narrative: it exists within a truth-discourse, which in turn
depends on particular devices, such as cognitive labor. As such, it is intimately linked
to apparatuses of power/knowledge and to the historical problematizations they
embody – specifically, those concerning the neoliberalization of nature. To this
embeddedness we have attributed the two-fold, apparently conflicting character of
the Anthropocene. On the one hand, the post-humanist (partial) adaptation to a
neoliberal politics of nature that tends to remove barriers to economic valorization.
So, for instance, just as ‘nature’ is internalized in the economy as a productive factor,
the neat nature-civilization dichotomy decays and/or becomes fluid. On the other
hand, the post-humanism thus inaugurated by neoliberal governmentality cannot
completely dismiss the human being (as white, male, owner) whose interests it bears.
For this reason, its discourse sees the re-emergence of a Humanity responsible for
planetary destinies: armed with the same techno-scientific tools that brought it to
the border of self-destruction, just at the moment in which it was under the illusion
of having ‘conquered the world’. That the Anthropocene uses the rhetoric of Humanity
or the human race as a whole, on its part, has the function of depoliticizing the crisis
and the ways to address it, perpetuating the neoliberal order as natural and essential.
Given the profoundly problematic character of the Anthropocene discourse,
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many authors have proposed to use, in its place, terms such as Capitalocene,
Plantatiocene, Chtulucene, Era of Gaia and so on34. However, perhaps the point is not
so much to dismiss this name as to politicize its narrative. Overcoming the Cartesian
dichotomy between Civilization/Humanity and Nature (and related: human and nonhuman, mind and body, thought and matter, etc.) can be conceived as a positive
moment of emancipation from the devices of power/knowledge that informed
domination on Earth throughout modernity. On the other hand, what we have called
neoliberal post-humanism, while (at least apparently) overcoming this dichotomy,
does not seem to have emancipatory effects: on the contrary, it intensifies the range
of action of the human being on the rest of the biosphere, releasing it more and more
from any kind of limit. The argument proposed in this article highlights a crucial
aspect of the post-Cartesian ontology that characterizes neoliberalism: it needs to
surreptitiously reintroduce a dominant subject who becomes vehicle for the
processes of capitalist accumulation.
Certainly, it is important to be wary of epistemological and ontological
approaches that embrace the post-human without problematizing its historical
contingent materialization; yet,

this does not mean that

post-humanist

epistemologies must be rejected tout court. Instead, starting from a critical
genealogy of the categories of the present, it might be productive to identify the nodes
where dynamics of domination, subjugation, exploitation are grafted. An ontoepistemology that deals with the inevitable co-emergence and co-constitutiveness
of human and non-human existence, if it is not to fall into the neoliberal trap of
unlimited valorization, should simultaneously critically interrogate the emergence of
more-than-human, concrete and contextual concatenations, and the political
economy/ecology of contemporary capitalism. The task is to bring humans and nonhumans together on the common ground of a liberated life, subtracted from the
imperatives of capitalist valorization, just as the forms of knowledge that interrogate
their co-beingness.

34

STENGERS, Isabelle. Autonomy and the Intrusion of Gaia, The South Atlantic Quarterly, 2017.

2. AS MOLÉCULAS DA LIBERDADE:
O NEGACIONISMO CLIMÁTICO COMO RESISTÊNCIA PARADOXAL 1
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Davide Scarso2
Introdução
Consideramos viver numa sociedade que se orienta pela racionalidade e o
conhecimento, uma sociedade que definimos com frequência como “moderna”.
Portanto, a manifestação de crenças que nos parecem francamente irracionais é
recebida sempre com alguma surpresa, senão inquietação. A convicção
“criacionista” de que o planeta terra existe há 6000 anos, por exemplo, e não há 4.5
bilhões de anos como nos diz a geologia, pode ser interpretada como expressão de
fé religiosa, atitude à qual reconhecemos um certo direito a prescindir das evidências
científicas. Muitas outras posições – o terraplanismo, como outro exemplo –
parecem-nos peculiaridades inexplicáveis e, no fim das contas, patológicas.
Remetemos, aqui, especialmente à difusão de discursos de natureza negacionista,
ou seja, que colocam em causa a realidade de fato tidos usualmente como
verdadeiros, despertando quase diariamente reações de incredulidade e tentativas
de desconstrução mais ou menos generosas.
Como dizíamos, é negacionista um discurso que nega uma posição que, via
de regra, é aceita pela maioria das pessoas, mas é necessário sublinhar que tal
posição, na maioria dos casos, trata-se de um consenso que se realiza em primeiro
lugar num grupo restrito de pessoas consideradas particularmente aptas para
1
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pronunciarem-se acerca da verdade ou não dos fatos em questão 3. Ainda um outro
exemplo: é improvável que possa existir negacionismo quanto ao fato de que, em
determinadas condições, a água muda de estado físico de líquido a sólido ou gasoso,
visto que é uma experiência facilmente acessível a todos. Já no que diz respeito à
idade do planeta terra ou à sua forma, para manter os exemplos citados, temos que
nos basear em formas de conhecimento mais articuladas e indiretas. Não é por
acaso que, entrevistado pelos autores do podcast Generation Anthropocene
(OSBORNE, 2012), o biólogo estadunidense Paul Ehrlich, mais conhecido como autor
do polêmico The Population Bomb (1968)4, atribui a falta de iniciativas mais firmes e
globais contra as alterações do clima ao fato de o CO2 ser transparente e, por
consequência, invisível. Se, pelo contrário, tivesse um tom vermelho e o céu, ao
acumular CO2, ficasse pouco a pouco mais avermelhado dia após dia, para Ehrlich
estaríamos todos mais prontos a mudar os nossos hábitos. Em outras palavras, é o
fato de não termos um acesso imediato à transformação da atmosfera – e de
precisarmos, então, recorrer a instrumentos sofisticados e aos relativamente poucos
experts que sabem lê-los – o que abre o espaço à dúvida e à desconfiança.
Ainda que seja possível delinear alguns caracteres formais comuns ao
negacionismo em geral, é claro que a gênese e as características funcionais de um
tipo determinado dependem sobremaneira da natureza daquilo que é negado. Para
uma primeira distinção geral, podemos lembrar que existem discursos que negam a
realidade de determinados fatos históricos, sendo o caso paradigmático a negação
dos extermínios nazistas, e discursos que negam a realidade de certos fatos
científicos. É o caso do negacionismo climático – ceticismo quando assume tons
menos peremptórios – que, contrastando as asserções de muitos especialistas, põe
em causa a existência de mudanças climáticas a nível global, seja objetando que
tenha havido qualquer alteração ou então atribuindo as eventuais alterações aos
3
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ciclos naturais do sistema climático terrestre negando, assim, que dependam de
qualquer tipo de ação humana5.
É evidente que os procedimentos que levam à definição de um fato, da sua
realidade ou da sua verdade, diferem profundamente caso se trate de
acontecimentos históricos ou de processos naturais. Mesmo no âmbito destes
últimos, as diferenças epistemológicas entre as várias práticas científicas são
consideráveis. Falamos constantemente da necessidade de seguir as indicações de
“a Ciência”, mas o significado e o papel que as evidências, a verificação e a
experimentação possuem em virologia, por exemplo, são bastante distintos dos que
estes mesmos elementos possuem nas ciências do clima. Para a nossa análise é
sobretudo relevante o fato de que os casos mais importantes de negacionismo
científico estão estritamente ligados a formas de oposição a iniciativas políticas
baseadas na ciência (science driven, na admirável economia da língua inglesa), coisa
que não acontece com o negacionismo histórico, relacionado de maneira muito mais
direta a posicionamentos ideológicos extremistas (neonazismo, nacionalismo
chauvinista etc.).
Em outras palavras, se a negação da existência dos campos de extermínios de
judeus e outros “inimigos da raça ariana” é o evidente corolário de uma adesão à
ideologia nazi, o negacionismo relativo ao HIV/SIDA, para mencionar um fenômeno
para o qual voltaremos, parece prescindir de qualquer colocação política
predeterminada e resultar, então, apenas de ignorância e manipulação. A hipótese
que aqui queremos explorar é que, se o negacionismo climático mantém uma certa
difusão, apesar de um constante trabalho de desmistificação por parte de
investigadores e jornalistas, não é apenas pela ignorância do cidadão comum e a
potência da propaganda da indústria fóssil, mas também – e talvez sobretudo –
porque é assumido como forma de resistência, de defesa da liberdade e da
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autonomia individual. Uma resistência equivocada e paradoxal, sem dúvida, mas que,
precisamente por isso, precisa ser avaliada com atenção.
As máquinas de desinformação e o negacionismo climático
As metanálises da literatura científica sobre mudanças climáticas que foram
conduzidas nas últimas duas décadas apontam para a existência de um amplo
consenso entre os especialistas quanto ao fato de que os processos que regulam o
clima do planeta estão mudando e que isso resulta de certas atividades humanas,
com consenso estimado na ordem de 91% (VERHEGGEN et al., 2014), a 97% (COOK
et al., 2013) e até a 100% (POWELL, 2017). Face a essa posição praticamente unânime
entre os cientistas, a difusão do discurso negacionista tanto em conversas informais
como em declarações de figuras destacadas continua a gerar perplexidade. A
interpretação clássica e talvez a mais frequente, a que alicerça mais ou menos
tacitamente o trabalho de desmistificação na imprensa mais “rigorosa”, é que os
temas cépticos ganham crédito e difusão porque a maioria das pessoas não conhece
o problema ou não o percebe de maneira adequada. Segundo essa abordagem, se os
cidadãos fossem mais bem informados, não só haveria mais confiança nos
argumentos da maioria dos cientistas do clima, mas também – presumivelmente –
mais mobilização e ações mais resolutas. O biólogo marinho e cineasta Randy Olson
(2011) usou a expressão “nerd loop”, uma conversa circular entre iniciados, para
denunciar o caráter autorreferencial e improdutivo da maioria das iniciativas de
comunicação científica na área das mudanças climáticas. Isto é, a prova da falta de
credibilidade das teorias céticas é relevante apenas para quem já está disposto a
avaliar a fiabilidade de um certo argumento, a solidez das suas bases empíricas e o
rigor da sua avaliação por uma comunidade de pares. Olson, então, convidava os
comunicadores de ciência a procurar meio mais criativos para “passar a mensagem”.
Contudo, a tendência a “apontar o dedo” para um déficit de informação ou para
uma dificuldade de comunicação, tida como chave das relações entre os
profissionais da tecnociência e a sociedade (o deficit model, precisamente), precede
a crise climática e, apesar de não ter perdido o seu poder de atração, tem sido posta
em causa com firmeza já há algum tempo (BUCCHI, 2009). Sabemos, por exemplo,
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que a correlação entre o nível de literacia científica de um indivíduo e as suas atitudes
perante as mudanças climáticas é na realidade bastante fraca, como mostrou uma
meta-análise de quase duas centenas de estudos realizados em 56 países diferentes
(HORNSEY et al., 2016). A correlação é, pelo contrário, bem mais consistente naquilo
que concerne aos posicionamentos ideológicos e religiosos, ou seja, àquilo que
chamamos habitualmente de “valores”. Em outras palavras, mais do que uma
questão de comunicação ou de compreensão, trata-se de argumentos que possuem
claras ramificações sociais e políticas (BUCCHI, 2009).
Deste ponto de vista, sabemos que o ceticismo climático tem uma expressão
menos marcada na Europa do que em outros países. A percentagem de pessoas que
consideram que “o clima não está mudando” ou que “o clima está mudando, mas a
responsabilidade não é das atividades humanas” vai de 7% a 10% na Europa
Ocidental (com um valor mínimo de 5% na Grécia), enquanto sobe para 17% nos EUA,
20% no Egito e estrondosos 30% na Arábia Saudita (YOUGOV, 2019). Nesse interim,
e difícil não pensar na influência da indústria do petróleo na difusão do discurso
negacionista e, indo além das ingenuidades do “modelo do déficit”, os trabalhos de
Naomi Oreskes (ORESKES; CONWAY, 2010; SUPRAN; ORESKES, 2017), entre outros,
têm mostrado claramente como a suposta ignorância e falta de informação resulta
também de um trabalho altamente sofisticado de desinformação que tem o evidente
objetivo de proteger os lucros das grandes empresas petrolíferas. Isto acontece com
apoios financeiros direto ou indiretos a cientistas negacionistas, cujas publicações
assumem um destaque na opinião pública que não corresponde minimamente à sua
efetiva posição na comunidade científica, geralmente bastante marginal (PETERSEN;
VINCENT; WESTERLING, 2019), dinâmica que opera de forma semelhante ao apoio a
figuras públicas que tenham algum destaque no mundo da política ou da
comunicação social de forma a criar canais de propaganda negacionista. São os
“comerciantes da dúvida” (“merchants of doubt”), para usar a expressão de Oreskes
(2010), ou seja, sofisticados agentes de contrainformação que entram em ação
sempre que os ganhos de grandes complexos industriais são postos em causa.
Concentrada por óbvias razões nos Estados Unidos, a máquina de
desinformação veio a ser constituída em primeiro lugar pela indústria do tabaco,
sendo mais tarde as suas estratégias aplicadas também no caso do amianto, dos

30 | Questões Ecológicas em Perspectiva Interdisciplinar

CFCs e, mais recentemente, das energias fósseis. O objetivo essencial nem é tanto
provar que não há uma relação causal entre a inalação do fumo de tabaco e o câncer
do pulmão, por exemplo, ou entre o aumento das emissões de CO2 e as alterações
climáticas, mas, antes, difundir a ideia de que essa relação não está provada, que os
cientistas estão divididos e que há boas razões para duvidar.
Vale a pena citar um caso que ilustra perfeitamente esse tipo de operações:
Em um anúncio publicado no New York Times em 1997, precisamente quando o
Congresso dos Estados Unidos debatia a ratificação do Protocolo de Kyoto, a
multinacional Exxon convidava a não tomar decisões apressada: “Vamos ser
sinceros: a ciência do clima é demasiadamente incerta para fundamentar um plano
de ação que poderia lançar as economias num caos […]. Os cientistas não podem
prever com certeza se as temperaturas irão subir, quanto irão subir e onde é que as
alterações irão acontecer” (apud SUPRAN; ORESKES, 2017). Um ano antes, porém,
em um documento interno de engenheiros da Mobil relativo ao projeto de exploração
de gás natural perto da Ilha Sable no Atlântico canadense em conjunto com a Shell e
a Imperial Oil (subsidiária canadense da Exxon) e cujas atividades deveriam começar
em 1999 e estenderem-se nos sucessivos 25 anos, escrevia-se: “Pode-se assumir
um aumento estimado de 0.5 metros no nível da água [ao longo de 25 anos], devido
ao aquecimento global” (JENNINGS; GRANDONI; RUST, 2015).
A análise de várias tipologias de documentos produzidos pela Exxon e pela
Mobil Oil – que, em 1999, fundiram-se para dar origem à atual ExxonMobil – levou
Geoffrey Supran e Naomi Oreskes (2017) a observarem como, depois de um inicial
empenho no avanço da pesquisa científica sobre a ligação entre emissões derivadas
dos combustíveis fósseis e as alterações climáticas, essas empresas mudaram
radicalmente de atitude. A partir de 1990, continuam a manter o envolvimento nas
ciências do clima só que limitado, porém, às publicações acadêmicas que circulam
essencialmente entre especialista, enquanto, ao nível da opinião pública, pelo
contrário, põem em ação uma poderosa máquina de propaganda dirigida à difusão
de dúvida e do ceticismo. Como se lê em um memorando interno de 1988, para evitar
os danos que uma regulação “drástica” das emissões de CO2 traria à indústria era
preciso fazer tudo para “[...] enfatizar a incerteza das conclusões científicas acerca
de um possível aumento do efeito estufa” (apud SUPRAN; ORESKES, 2017).
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Ao reforçar a incerteza e sugerir a falta de um claro consenso entre os
especialistas, a propaganda financiada pelas grandes indústrias da energia fóssil
podiam, assim, enfraquecer o apoio a políticas que limitassem as emissões e que
fomentassem a transição a sistemas de produção de energia com menor impacto
climático. Ainda no intuito de remediar as limitações do “modelo do déficit” e, em
geral, a ineficácia das iniciativas de comunicação dirigidas ao combate do ceticismo
climático, foram desenvolvidos estudos muito rigorosos que põem em evidências os
traços psicológicos, psicossociais ou cognitivos do indivíduo negacionista. Com
raras exceções, no entanto, esses estudos se apresentam essencialmente como uma
possível fundamentação “cientifica” para novas ações de sensibilização e de
modificação de comportamentos que não passam de uma forma de manipulação,
desta vez “benigna”, que fica muita aquém de qualquer assunção plena das
ramificações sociais e políticas do tema em questão. 6 O risco é o de continuar a ver
o negacionista e, em última instância, o cidadão “comum”, ou como mero objeto de
influências externas ou como prisioneiro dos seus próprios preconceitos ou
“valores”, passivizando um processo que, pelo contrário, é vivido em primeiro lugar
como forma de engajamento ativo, por quanto possamos discordar dele7.
Instâncias do negacionismo climático
Duas características notáveis do discurso negacionista são a sua constância
ao longo do tempo e a sua natureza modular. Quem já teve a oportunidade de travar
6

Veja-se, por exemplo, Stoll-Kleeman, O’riordan e Jaeger (2001), Gifford (2011), Hornsey et al. (2016),
Haltinner e Sarathchandra (2018). No livro Climate Change Denial (WASHINGTON; COOK, 2011)
encontramos, como proposta para combater o ceticismo climático nada menos do que um convite a
“aceitar a realidade”, realidade que, segundo um mantra bastante popular, teria sido posta em causa
pelos excessos críticos do pós-modernismo.
7
Uma das exceções, que justamente pretende colocar a questão no âmbito do debate político (e não
apenas da opinião política), é Rensburg e Head (2017). Não podemos deixar de nos referirmos à
intepretação do negacionismo climático apresentada recentemente por Deborah Danowski (2018).
Segundo a filósofa brasileira, este fenômeno poderá ser plenamente compreendido apenas na sua
relação com outros negacionismos, em particular, à negação do Holocausto e à negação das
crueldades causadas pela criação e abate de animais para a alimentação humana. O que todos esses
fenômenos teriam em comum seria então a ocultação de um “[...] desejo de morte e de extermínio” da
alteridade, desejo que representa “[...] a mola propulsora de todo fascismo” (DANOWSKI, 2018, p. 6).
Esta leitura, que poderíamos definir “metafísica”, consegue sem dúvida suscitar uma forte rejeição
moral do ceticismo climático, mas às custas de uma generalização que, em nosso ver, apaga qualquer
especificidade histórica e acaba impedindo desenvolvimentos politicamente produtivos.

32 | Questões Ecológicas em Perspectiva Interdisciplinar

conversas mais ou menos prolongadas com pessoas dadas ao negacionismo ou de
consultar a literatura correspondente, terá observado como é composto por uma
série de argumentações básicas repetidamente retomadas. Essas argumentações –
cuja maioria já circula há muitos anos – podem ser mais ou menos articuladas, indo
do “hoje está muito frio portanto o aquecimento global só pode ser mentira” até a
raciocínios mais sofisticados, como “algumas geleiras estão crescendo e isso vai
contra a ideia que a temperatura global esteja aumentando” 8.
Por trás das instâncias de negacionismo com as quais podemos cruzar tanto
nas conversas cotidianas ou nas redes sociais, quanto em algumas publicações de
grande circulação, há uma série de textos que, apresentando-se como resultantes de
rigorosas investigações científicas, pretendem fornecer evidências que põem em
causa as mudanças climáticas. Tais textos representam, por assim dizer, o núcleo
duro do discurso negacionista e são invariavelmente evocados quando os seus
partidários consideram necessário fornecer uma fundamentação mais rigorosa, ou
seja, “científica” às suas posições. Quem tiver a oportunidade de debater o assunto
com defensores do ceticismo climático poderá observar uma certa equivalência
funcional entre as várias referências: logo que a fiabilidade de uma delas esteja posta
em causa, surge outra relativa a um aspecto totalmente diferente, para substituir a
primeira. Pode acontecer, por exemplo, que alguém mencione um artigo científico
defendendo que as alterações da temperatura global dependem de variações na
atividade sísmica, e não do aumento das emissões de CO2 ligadas a certas ações
humanas.
Imaginemos, neste caso, que outro participante da conversa note que a
referência mobilizada, o artigo da autoria de Arthur Viterito (2016), um professor de
geografia reformado, foi publicado numa revista que ele próprio dirige e que é
apoiada pelo Heartland Institute, organização notoriamente financiada pela
ExxonMobil, de que o Viterito foi “policy advisor” até 20179. É muito provável, como
8

As frases entre aspas não são citações literais. No primeiro caso, a argumentação foi tornada celebre
num tweet do antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MEYER, 2019); para uma das
mais recentes encarnações do segundo raciocínio, que circula já há pelo menos uma década, ver
Frishberg (2020), e, para as relativas desmistificações, ver Buis (2019) e Kirk (2019b).
9
Além de ter retomado o mesmo argumento em várias publicações posteriores, Viterito publicou
também um artigo intitulado Climate Change: Is the Science Settled? (2017) (e, caso esteja com
curiosidade, a resposta de Viterito é que não). O site Desmog.com, que também trabalha na luta à
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nós mesmos pudemos verificar em várias ocasiões, que o primeiro interlocutor se
limite a deixar cair o argumento e passe simplesmente a mencionar outros textos
que chamam em causa, por exemplo, as variações na atividade solar ou no campo
eletromagnético da terra. A sensação produzida por estas conversas é a de que os
argumentos e os textos que procuram fundamentá-los não são utilizados pelo seu
valor intrínseco, mas apenas com o objetivo de abrir fendas no discurso adversário,
como armas de arremesso, por assim dizer. E, para esse fim, vale tudo. Ou quase.
Há muitos investigadores e ativistas empenhados em contrastar a produção
de argumentos que negam a realidade das alterações climáticas. Uma das iniciativas
mais estruturada gira em torno do website skepticalscience.org, que se apresenta,
numa espécie de duplo golpe, como defensor de uma abordagem cética ao ceticismo
climático. Skeptical Science pretende ser uma “caixa de ferramentas” útil para quem
desejar rebater com rigor as argumentações negacionistas ou para quem, afetado
por estas últimos, queira verificar a sua efetiva fundamentação. Para esse efeito, o
site apresenta, em ordem de frequência decrescente, uma lista dos discursos
negacionistas mais recorrentes, , oferecendo para cada um deles uma breve
reconstrução histórica e, sobretudo, as relativas contra-argumentações e todas as
necessárias referências fiáveis

10

. Dada a grande regularidade com que os

enunciados aparecem e reaparecem, essencialmente iguais a si mesmo nos mais
diferentes contextos, é quase garantido que qualquer conversa que envolva algum
ceticismo climático irá incluir um ou mais desses “memes” negacionistas. Por
conseguinte, o material recolhido no site skepticalscience.org, que inclui um prático
prontuário também em português (LEWANDOWSKY et al., 2020), é uma caixa de
ferramentas antinegacionistas bastante útil nos debates sobre o clima.
Foi precisamente conversando com alguns amigos negacionistas que
percebemos que este tipo de posição estava sendo experienciada como forma de
resistência

política,

uma

resistência

evidentemente

paradoxal

enquanto

integralmente funcional à proteção dos interesses da indústria fóssil. Numa das
numerosas e não sempre pacíficas conversas, ficou claro que um dos nossos

desinformação sobre o clima, faz uma análise detalhada das atividades de Viterito. Endereço
disponível em: https://www.desmog.com/arthur-viterito/. Acesso em: Maio 2021.
10
Disponível em: https://skepticalscince.com/argument.php Acesso em: Maio. 2021.
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interlocutores – professor em regime precário de trabalho com um passado de
militância nos movimentos antiglobalização – vivia a contraciência produzida pela
máquina de propaganda das multinacionais do petróleo como instrumento de luta
em favor da liberdade e da autonomia. E, com um acento vagamente gramsciano –
que, acredito, não terá sido casual – um dia disse-nos que “se queres combater o
poder, tens que começar combatendo as suas narrativas”. O poder em questão era o
das grandes organizações, nacionais e transnacionais (a União Europeia e a ONU,
sobretudo) e empresariais (como Microsoft ou Google) que, fontes de apoio de
instituições científicas, das novas indústrias “verdes” e de poderosas máquinas de
propaganda, pretendem reconfigurar o nosso modo de vida. E, como não bastasse,
pretendem fazê-lo “para o nosso bem”.
Que as corporações ligadas à extração, refinação e distribuição de energias
fósseis – e os núcleos de poder a elas associados – façam todo o possível para
proteger os seus lucros, contrastando qualquer tentativa de controlar e limitar o uso
dos hidrocarbonetos, não é propriamente surpreendente. Assim como não
surpreendem as resistências de quem vê nas mudanças climáticas o cavalo de Troia
da regulamentação do mercado por parte dos poderes públicos (em uma palavra, do
que os republicanos americanos consideram “socialismo”). O testemunho de um
negacionista arrependido mostra este aspecto com lucidez: “Isto é a maneira como
o governo queria induzir-nos a abrir mão dos nossos direitos e introduzir uma plena
regulamentação da economia para proteger o ambiente” (KIRK, 2019a, tradução
minha). Nesse sentido, a contradição entre a ação pública da Google, associada a
um claro apoio ao combate às alterações climáticas, e o contemporâneo
financiamento de influentes organizações negacionistas é apenas aparente. Os
grupos financiados são, na verdade, não apenas negacionistas, mas, sobretudo
ultraliberais, ou seja, contrários a qualquer tipo de regulação das atividades
econômicas e, como explica uma fonte próxima ao gigante digital, “[...] quando se
trata de regular a tecnologia, Google precisa encontrar amigos por tudo o que é lado”
(KIRCHGAESSNER, 2019, tradução minha).
Mas se os interesses e as batalhas ideológicas do capital fóssil e dos
apóstolos do mercado livre constituem o vértice prioritário da produção do discurso
negacionista, o seu sucesso não parece poder ser explicado apenas como efeito de

Davide Scarso | 35

um puro exercício de manipulação. Ou, melhor, para que uma manipulação seja
eficaz, é preciso que vá, de alguma forma, ao encontro da sensibilidade dos seus
alvos. Caso contrário, não se compreenderá porque indivíduos que não retiram
qualquer tipo de vantagem concreta das energias fósseis ou da desregulamentação
econômica – e que, pelo contrário, em muitos casos são os mais expostos aos
efeitos negativos de ambas – mostrariam tanta disponibilidade em apropriar-se e
difundir esse tipo de argumentos.
Como observa a investigadora Teresa Ashe (2019), um aspeto importante da
adesão às teorias negacionistas é o “medo da mudança”. Perante discursos que
colocam radicalmente em questão os equilíbrios sociais, econômicos e políticos
vigentes, sem oferecerem nenhuma garantia quanto à natureza do que virá a seguir,
a primeira reação, compreensivelmente, é a angústia e a conseguinte recusa. Porém,
se não articularmos de forma mais detalhada a natureza desta reação, corremos o
risco de fazer desta “aversão à mudança” um traço psicológico próprio a uma
determinada categoria de pessoas. Paralelamente, podemos acabar por reforçar a
ideia pela qual a mudança é uma característica inerente à sociedade moderna que
afeta de maneira uniforme todos os indivíduos que a compõem. E que, portanto,
quem lhe opõe está, no fundo, resistindo ao “progresso” e à “modernização”.
Nesse sentido, as observações feitas por Robert Castel (2003) quanto aos
movimentos de tipo “populista” podem constituir aqui uma analogia bastante útil.
Para o sociólogo, o crescimento do voto em favor de formações de direita por parte
de categorias sociais historicamente ligadas à esquerda não pode ser explicado
apenas em termos de “fascistização” das classes populares. O sucesso eleitoral da
extrema-direita, fenômeno extremamente perigoso do ponto de vista político, é o
resultado de um aproveitamento dos medos e dos ressentimentos de grupos sociais
cuja posição é posta em causa por profunda mudanças nas condições de trabalho e
de proteção social. Desse modo, Castel sublinha as analogias com o pujadismo, o
movimento liderado por Pierre Poujade que, nos anos 1950, defendia os interesses
dos pequenos comerciantes e artesãos ameaçados pela difusão das grandes
superfícies comerciais que consideravam não ser devidamente tuteladas pelos
representantes políticos no parlamento. Foi, portanto, uma reação – crua, ambígua e
essencialmente ineficaz – das categorias que mais viam a sua condição e as suas
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perspectivas a serem postas em causa face à radical reconfiguração das relações
sociais e econômicas que teve início no segundo pós-guerra. Nesse sentido, os
fenômenos populistas mais recentes mostram movimentações análogas, só que
com uma composição de classe significativamente diferente. Com a progressiva
desestruturação dos vínculos laborais e das formas de proteção social que lhes são
correlativas, são agora os trabalhadores manuais e os “colarinhos brancos” –
precisamente as categorias que tinham conseguido uma maior estabilidade no pósguerra graças aos avanços conquistado pelas lutas sindicais e à contratação
coletiva – que se veem presos a um processo de progressiva precarização.
O gradual desmantelamento daquela que, numa conhecida entrevista de 1981,
Margaret Thatcher definia como “sociedade coletivista”, ou seja (entre outras coisas)
o fim da estabilidade no emprego a médio e longo prazo, veio a ser apresentado,
como sabemos, em termos de flexibilidade e de novas oportunidades. Mas nem todo
mundo, uma vez libertado dos vínculos do Estado Providência e dos “excessos da
democracia”, poderia se transformar no novo indivíduo empreendedor de si mesmo
com a mesma facilidade. Não é difícil agora imaginar, por analogia, que a pressão
para uma transição para formas de produção mais verdes ou sustentáveis possa ser
encarada por algumas categorias como um sério desafio à sua capacidade de
adaptação e uma ameaça ao seu estatuto social e econômico.
É aqui bastante significativo o fato de que a impressionante mobilização dos
chamados “coletes amarelos”, na França, tenha nascido precisamente contra a
imposição de uma “taxa carbono”, mais concretamente contra o aumento dos
impostos sobre as emissões de CO2 pelas energias fósseis previsto para 2019. Temse, assim, que uma taxa supostamente destinada a estimular atitudes mais
“ecológicas” foi, na verdade, recebida como uma potencial armadilha por aqueles que
consideravam, e com razão, não terem alternativas viáveis ao deslocamento de carro
e ao aquecimento a gás (DE PERTHUIS; FAURE, 2018). Os protestos, também
referidos justamente como “a revolta dos esquecidos”, puseram em evidência a
necessidade de encontrar formas de articular uma imprescindível conversão
generalizada às energias renováveis com justiça social e econômica 11. Essas formas
11

A qualificação “revolta dos esquecidos” difundiu-se no final do ano 2018 e aparece no título de um
número da revista Le 1 (INÉGALITÉS: LA RÉVOLTE DES OUBLIÉS, 2018). Sobre os protestos dos
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de resistência, com todas as suas ambiguidades e diferenças internas, têm o mérito
de obrigar-nos a voltar a colocar em cima da mesa a questão da condução
democrática das transformações sociais e tecnológicas12.
O ceticismo climático reflete, então, não tanto uma recusa da mudança em
geral, quase como se fosse um traço próprio a um determinado “tipo” de indivíduos,
mas a recusa à mudança que ameaça as vidas de algumas pessoas e que põe em
causa a suas condições econômicas, a estabilidade do seu trabalho e a segurança
de seu futuro, sem que lhes seja dada margem de negociação alguma 13. Funcionando
um pouco como aqueles que, nas manifestações mais aguerridas, desenterram da
calçada as pedras que, depois, outros irão atirar em direção ao adversário, a máquina
de produção de dúvida climática fornece, então, armas que outros poderão
considerar úteis para os seus objetivos. Mais do que uma “manipulação” que, por
sua vez, um “cientificismo militante” pode combater recolocando a sociedade nos
eixos norteadores da racionalidade e do conhecimento, os argumentos
negacionistas funcionam porque oferecem – ou pelo menos parecem oferecer – uma
margem de ação e de resistência a quem se encontra confrontado com processos
que escapam completamente à sua esfera de agência.
As abordagens que, seguindo uma noção distintamente “moderna” das
ciências humanas e sociais, procuram desconstruir os “medos” ou as “dissonâncias
cognitivas” dos negacionistas não estão “erradas” por serem falsas ou ineficazes,
mas, sim, porque passivizam a massa dos governados despolitizando integralmente
o problema da conversão da infraestrutura energética 14. Quando, pelo contrário, a
coletes amarelos, acerca dos quais muito foi escrito, não podemos deixar de assinalar a intervenção
de Jacques Rancière (2019) e a conversa entre Nicolas Truong e Gérard Noiriel (2019).
12
Deste ponto de vista, há sem dúvida analogias produtivas a explorar entre ceticismo climático e
ludismo, nas suas várias formas, e agradeço aos colegas do CIUHCT Maria Paula Diogo e Jaume
Valentines-Álvarez por terem chamado a minha atenção para esse aspeto. A aproximação também é
mencionada nas últimas páginas da tese de doutoramento de Teresa Ashe (2012), hoje um projeto de
livro que, espero, possa em breve ser publicado.
13
Como este texto está a ser escrito em plena pandemia, é impossível deixar de ver possíveis
paralelismos com o as formas de negacionismo relativo à COVID19. Não há aqui o espaço para
expandir devidamente essa leitura, mas é claro que, mais uma vez, seria necessário proceder a toda
uma série de diferenciações, a começar pelo papel e o comportamento dos órgãos governamentais,
que são completamente distintos do que acontece no caso do negacionismo climático.
14
Para oferecer um exemplo ainda mais claro de despolitização tecnocrática, neste caso “de
esquerda”, não podemos evitar de citar uma recente intervenção de Gilberto Corbellini, professor de
Bioética e de História da Medicina na Universitá La Sapienza (Roma) e antigo diretor do Centro
Nazionale dele Ricerche (Centro Nacional de Pesquisa). Comentando os resultados de um estudo
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única resposta adequada seria criar instrumentos que permitam um alargamento
das esferas de debate, participação e a plena assunção do caráter eminentemente
político – ou seja, inerentemente conflitual e não resolúvel de forma meramente
técnica e racional – da questão climática.

O negacionismo climático e a memória do HIV
Uma breve passagem por um âmbito diferente permite aprofundar um pouco
de que forma o negacionismo “científico” pode ser um elemento de subjetivação
política. Nos primeiros anos de 2000, Didier Fassin realizou uma extensa
investigação em África do Sul com o intuito de delinear uma antropologia política da
epidemia de HIV/AIDS, colocando lado a lado debates políticos e histórias de vida
dos doentes. Entre os aspectos considerados por Fassin, que apresentou os
resultados do seu trabalho no livro When Bodies Remember (FASSIN, 2007), está
também o papel das teorias “dissidentes” acerca do vírus HIV, teorias abertamente
apoiadas pelo então presidente da África do Sul Thabo Mbeki. É preciso ter em conta
que a África do Sul é um dos países do mundo em que a epidemia de HIV se difundiu
da maneira mais intensa. Para termos uma ideia, em 1995, estimava-se que a
prevalência do HIV na população da África do Sul entre 15 e 49 anos era de 4,5%,
enquanto no Brasil, naquele mesmo ano, a estimativa era de 0,3%. Quatro anos
depois, em 1998, na África do Sul o valor estimado tinha subido para 9,7%, ou seja,
mais do que o dobro, enquanto no Brasil passou a 0,4%. Em 2000 no Brasil a
porcentagem de portadores de HIV mantinha-se inalterada, ao passo que no país
africano alcançou os 12,6%, com uma estimativa de 100 mil mortes atribuíveis ao
HIV/AIDS15. No mês de maio daquele ano, o Presidente Mbeki, que seguiu a Nelson

sobre os efeitos da administração de oxitocina, num artigo na revista Wired, Corbellini (2018) conclui
que, desde que acompanhada de uma pressão social favorável ao altruísmo, “a elevação dos níveis
de oxitocina poderia então promover a aceitação e a integração dos migrantes nas culturas
ocidentais”. Respondendo às críticas de quem recusava a ideia que administrar hormônios à
população possa ser uma opção aceitável, Corbellini acrescentou “[David] Cameron tinha pensado de
acabar com as riots nas periferias de Londres colocando oxitocina nos canos da água potável”
(GILBERTO, 2018). Não encontramos nenhuma referência que possa corroborar esta última afirmação,
mas veja-se Honigsbaum (2010).
15
Fontes: Data Bank (disponível em: http://data.worldbank.org), com base em estimativas da UNAIDS
e da Global Health Observatory da World Health Organization (disponível em: http://www.who.int). Os
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Mandela naquelas que foram as segundas eleições governamentais depois do fim
do apartheid, quis assumir a epidemia de HIV como uma das prioridades do seu
mandato e reuniu um “Painel Presidencial sobre AIDS” composto por 33
especialistas de nível internacional. Com grande surpresa de muitos observadores e
ativistas, tanto dentro como fora do seu país, Mbeki quis que, no painel, estivessem
também presentes defensores das posições “dissidentes” que negavam a existência
de uma relação entre o vírus do HIV e o síndrome de imunodeficiência adquirida, entre
os quais Peter Duesberg e Harvey Bialy16.
Em julho daquele ano, poucos dias depois da segunda reunião do painel
presidencial, teve lugar em Durban a 13º edição da Conferência Internacional sobre
AIDS. No seu discurso inaugural, Mbeki evitou qualquer referência à relação entre o
HIV e a AIDS, insistindo que o combate à pobreza e à subnutrição seria muito mais
eficaz do que a administração dos dispendiosos medicamentos ocidentais. Além
disso, e apesar de ter havido grandes resistências por parte da organização, insistiu
que Christine Maggiore – uma negacionista militante soropositiva muito conhecida
pelas suas campanhas contra as terapias antirretrovirais – fosse incluída como
oradora na conferência. Nesse interim, o que mais aqui interessa da análise de Fassin
(2007) é a forma como o autor vê nas teorias “dissidentes” tais como assumidas pelo
presidente Mbeki – e, como o próprio antropólogo observa, por muitos sul-africanos
– a componente de uma ação que é em primeiro lugar política, e não científica. Em
outras palavras, o discurso negacionista vale, nesse contexto, não pelo seu suposto
valor de verdade, mas, sim, pelos posicionamentos políticos que torna possíveis17.
Segundo Fassin (2007), seria decididamente insuficiente chamar em causa,
por um lado, a superstição e a iliteracia científica da população e, por outro, uma
vontade cínica de manipulação – se não até a paranoia – de Mbeki para compreender
(ou seja, para descrever de maneira adequada) o papel do discurso negacionista

dados atuais mostram que a epidemia em África não dá sinais de abrandamento, sendo que todos os
países com taxas percentuais de infecção de dois dígitos pertencem ao continente africano, ainda que
com uma clara diminuição da taxa de mortalidade. A África do Sul encontra-se atualmente no quarto
lugar dos países do mundo com maior incidência de infeções por HIV, com uma taxa estimada de
18.9%, precedida pelo Botswana com 20.7%, o Lesotho com 22.8 e o Eswatini com 27%.
16
Para uma notável reconstrução das dissidências sobre HIV do ponto de vista da sociologia da
ciência, com entrevistas a alguns dos protagonistas, ver Bucchi (1998).
17
Hristov (2019) sublinha este aspeto a propósito das teorias da conspiração.
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sobre HIV na África do Sul. Em outras palavras, como observado pelo antropólogo
francês, também a difusão de determinados discursos deveria ser analisada em
termos “epidemiológicos”: eles não avançam apenas pela força da sua suposta
lógica interna, mas precisam encontrar terrenos adequados para que possam
proliferar. Assim, vale a pena lembrar que as teorias negacionistas em torno do HIV,
depois de um breve momento de relativa notoriedade nas suas áreas de origem
(Europa e Estados Unidos), tinham sido essencialmente votadas ao esquecimento. É
com Thabo Mbeki e no âmbito do ambiente político, social e epidemiológico da nova
democracia sul-africana que tornam a ganhar expressividade. Remontando
novamente a Fassin (2007), não é possível compreender o papel dessas teorias
“heréticas”, a sua revalorização, sem ter em conta o fato que a epidemia de HIV em
África do Sul segue uma distribuição racial muito precisa (em 2008, 13.9% da
população negra tinha status sorológico positivo para o HIV contra o 0.3% dos
brancos 18 ) nos primeiros anos do governo democrático que seguiu a mais de
quarenta anos de apartheid e séculos de exploração colonial.
Impossível, portanto, entender o negacionismo de Mbeki – muitas vezes
interpretado como consequência da ignorância, senão de loucura – sem vê-lo como
parte da uma tentativa, por um lado, de resistir à redução do problema do HIV na
África do Sul à sua dimensão biomédica e a uma questão de responsabilização
individual e, por outro, de evidenciar as suas inextricáveis implicações históricas,
sociais e políticas. É possível que se diga que isso significa misturar indevidamente
dois elementos que devem ser mantidos bem separados: a ciência e a esfera das
relações sociais e políticas. Mas, porquanto bem-intencionada e dotada de um nobre
pedigree, esta posição parte do princípio de que ciência e sociedade sejam âmbitos
heterogêneos que é sempre fácil, ou pelo menos possível, manter distintos. Mas se
isto pode parecer claro quando se trata de estudar partículas subatômicas, torna-se
bem mais complicado quando intervenções tecnológicas e científicas têm impactos
relevantes e imediatos nas vidas de muitas pessoas. Um aspecto que Fassin (2007)
ajuda a tornar claro, e que é necessário sublinhar, é que os discursos negacionistas
e conspiratórios não são apenas o sintoma de um mal-estar social subjacente, mas,

18

Fonte dos dados: Shisana et al. (2009).
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sim, instrumentos de subjetivação política. Muito mais de que meros efeitos
secundários e passivos do racismo e da desigualdade que estruturam em
profundidade a sociedade sul-africana – aos quais precisaríamos olhar com
compreensão e em detalhe – as teorias heréticas ingressaram autênticos processos
de movimentação coletiva e de resistência política19. E todo esse processo se dá sem
nada tirar do que houve de cientificamente insustentável, ambíguo, contraditório
naquelas posições, nem minimizar as suas trágicas consequências20.

Conclusão
Acreditamos que também o negacionismo climático deve ser interpretado não
como resultado de ignorância, de um genérico medo da mudança ou de manipulação
– e tampouco apenas como sintoma ou efeito de um subjacente mal-estar social –
mas, sim, como exercício de subjetivação política. A passagem de uma heresia a
outra – aqui, da epidemia de HIV em África do Sul ao negacionismo climático – impõe
obviamente algumas distinções importantes, sendo que o fato de haver elementos
de negacionismo científico implicados em processos de subjetivação individual e
política em ambos os contextos não implica que estes não possam ser radicalmente
diferentes.
Em primeiro lugar, é flagrante que, no que concerne o negacionismo climático,
não há nada que se assemelhe nem de longe ao terrível sofrimento e à violência
estrutural que caracterizam a epidemia de HIV na África do Sul. Podemos considerar
a violência das migrações forçadas, da fome, pobreza e outros efeitos desastrosos
que as mudanças do clima estão produzindo, e irão produzir cada vez mais, mas não
é isto, claramente, o que motiva o discurso cético. Além disso, a indústria fóssil

19

Sobre a necessidade de ver os discursos conspiratórios não como resultado de ignorância e
manipulação, nem apenas como efeito de problemas sociais, mas como forma de ação política (com
considerações que podem ser ampliadas ao negacionismo), ver Hristov (2019).
20
Trata-se de um terreno particularmente espinhoso. Segundo Chigwedere (2008), a decisão mais
tarde tomada por Thabo Mbeki de não autorizar a administração de terapias retrovirais por parte do
sistema de saúde poderá ter causado centenas de milhares de mortes evitáveis. Mas o cerne da
questão está na possibilidade de distinguir compreensão e justificação, coisa que a crítica
conservadora do “sociologismo” considera impossível. A frase proferida em 2015 pelo então primeiroministro francês Manuel Valls, “explicar o Djihadismo é já querer um pouco justificá-lo”, provocou um
intenso debate sobre o tema, em parte reconstruído em Rebuschi e Voléry (2019).
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dedica meios na produção e difusão de teorias negacionistas, como vimos mais
acima, que não se comparam com o que aconteceu no caso das dissidências em
torno ao HIV21. No entanto, o que há em comum é o fato de haver discursos que
contradizem frontalmente as posições amplamente majoritárias da comunidade
científica e que essas teorias, mais do que pelo seu valor de verdade, que passa em
segundo plano, funcionam como formas de reação e de resistência que atuam ao
nível social e político e devem, por consequência, ser abordadas como tais.
Mas para que o discurso cético possa ter alguma efetividade é necessário que
encontre um terreno favorável, interceptando e capturando afetos, forças e
interesses diferentes. No fundo, poderíamos postular a existência de um nível
relativamente estável de produção de dissidências, contrateorias mais ou menos
extravagantes e denúncias de conspirações urdidas na sombra: algo que, há não
muito tempo, seria remetido para a gaveta das “lendas urbanas” 22. Se tivessem de se
valer apenas de sua força interna, porém, essas “narrativas” provavelmente não
ultrapassariam uma circulação marginal e essencialmente inofensiva. Apenas na
medida em que conseguem participar em conexões mais amplas, tais narrativas
podem conseguir uma maior visibilidade e ter efeitos mais concretos. É quando
começam a “fazer sentido”, ou seja, a produzir ao mesmo tempo significado e
direção, que se tornam processos mais relevantes e mais ativos do ponto de vista
político e social.
Até a primeira década dos anos 2000, as empresas petrolíferas figuravam
como as mais lucrativas, tendo sempre procurado garantir a estabilidade dos seus
avultados rendimentos mantendo um firme controle sobre a definição dos preços 23
e garantindo que nada impedisse o contínuo crescimento dos consumos. Face ao
risco de perder as grandes margens de rentabilidade garantida pelas extração,
refinamento e distribuição de combustíveis, há todo o interesse, como é evidente, em

21

Pode-se dizer que há uma espécie de inversão: o negacionismo climático tem do seu lado, mas de
forma implícita, os interesses do complexo industrial das energias fósseis; o negacionismo do HIV,
pelo contrário, pretende explicitamente ir contra o que considera ser os interesses das grandes
indústrias farmacêuticas.
22
A referência clássica é Brunvand (2002). Mais recentemente, veja-se o trabalho sobre “mitos a baixa
intensidade” do sociólogo italiano Peppino Ortoleva (2019).
23
Na reconstrução de Timothy Mitchell (2011) e, contrariamente ao que pareceria mais óbvio,
sobretudo através de uma persistente limitação da produção, numa espécie de “autossabotagem”.
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apoiar e reforçar o negacionismo climático. Mas, mesmo contando com o trabalho
de propaganda da indústria fóssil, estamos convencidos que a difusão do
negacionismo não é o resultado de uma manipulação das consciências. A ausência
de uma correlação entre nível de literacia científica e aceitação das teorias
negacionistas, mostra como o seu “valor de verdade” científico é muito menos
importante do que aquilo que os posicionamentos que permitem. Esses
posicionamentos devem ser acompanhados de perto, sem nada retirar de sua
ambiguidade e de suas contradições. Ler o cepticismo climático – como de resto
outras formas de recusa de práticas e discursos tecnocientíficos – apenas como
efeito de um genérico medo de mudança significa neutralizar o seu núcleo político,
por mais ambíguo e contraditório que possa ser, reduzindo-o a um traço
antropológico ou psicossocial uniforme e indecomponível. É por isso que as
abordagens que procuram identificar os traços psíquicos e os mecanismos
cognitivos que explicariam a adesão ao ceticismo climático estão, na maioria das
vezes, direcionadas à criação de formas de gestão da opinião pública mais eficazes,
“[...] porque os fatores psicológicos são mais suscetíveis de intervenções miradas do
que as estruturações demográficas” (HORNSEY et al., 2016).
Reconhecer o negacionismo climático como processo de subjetivação política
não significa admitir uma equivalência entre as posições de quem reconhece a
realidade das alterações climáticas e a sua origem antrópica e de quem considera
tudo

isso

uma

fraude.

Pelo

contrário,

implica

justamente

sublinhar

a

incomensurabilidade das duas perspectivas, mostrando como possível terreno de
discussão e conflito não é tanto a “realidade dos fatos”, mas, antes, a forma como
esses fatos configuram e legitimam uma intervenção política e uma possível
transformação social. Além disso, reconhecer as implicações políticas da discussão
sobre as mudanças climáticas também não significa que as posições adotadas
sejam determinadas por opções ideológicas prévias e quase fisiológicas, como se
houvesse “valores” que uma pessoa integra que se traduzissem, num segundo
momento, nesta ou aquela escolha. Apesar de haver, como vimos, categorias que
aderem ao ceticismo climático por interesses econômicos diretos e por oposição a
qualquer tipo de intervenção externa nas “leis do mercado”, acreditamos que grande
parte daqueles que adotam ou difundem as teses negacionistas não possuem esse
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perfil. Para estes, talvez a maioria, é o próprio negacionismo que funciona como
catalisador de um posicionamento político ou, talvez mais propriamente,
infrapolítico. O que os “mercadores da dúvida” fazem, portanto, não é tanto encher
cabeças vazias com ideias falsas ou convencer os mais influenciáveis, mas, antes,
difundir ideias que interceptam, aglomeram e dão forma a afetos que já circulavam24.
Dizendo de outro modo, acreditamos que apenas uma pequena minoria
(porquanto poderosa) adota e difunde o negacionismo climático para defender o livre
mercado, enquanto um grande número adere às teses que os primeiros lançam
limitando-se a dizer algo como mais próximo do “não se metam na minha vida,
deixem-me em paz”. Se não houvesse uma produção e difusão constante de ideias
negacionistas – e se as redes sociais não fossem tão significativas para a nossa
vida coletiva – talvez o fenómeno seria menos expressivo. No entanto, se não
houvesse um grande número de pessoas que encontram nessas ideias uma forma
de posicionamento e de resistência – ainda que bizarras e paradoxais – o fenômeno
seria apenas marginal. Se é importante entender e combater a maquinaria dos
ideólogos é mais essencial ainda entender e combater as condições que criam um
terreno favorável à difusão do discurso cético e negacionista. E tais condições não
têm a ver com a falta de informação e a iliteracia científica, mas com o fato de que
há partes consistentes da sociedade que se encontram completamente excluídas
dos circuitos da inovação, que sentem que uma transformação tecnológica radical
colocaria em causa a sua posição econômica e social – não sempre, mas muitas
vezes bastante precária – sem que haja mecanismos que possam oferecer margens
de negociação ou formas de proteção. A motivação política que está por trás das
posições céticas, pelo menos a que consideramos mais interessante e
potencialmente produtiva, é, então, a perda de qualquer forma de controle sobre
decisões relativas à vida de cada um, o que, de resto, vem acompanhado por uma
perda evidente de qualquer vestígio de legitimação democrática.
Trata-se, assim – ainda que não só – de uma resistência a um modo de
governo que assume de maneira cada vez mais explicita a forma de mera
administração declinada unicamente em termos de eficácia e racionalidade técnica,
24

No fundo, é um discurso análogo ao que pode ser feito em relação aos fenômenos contemporâneos
que é costume definir como “populistas”.

Davide Scarso | 45

mesmo quando assume uma direção progressista e “sustentável”. O “medo da
mudança”, mais do que negado, deve ser decomposto e desnaturalizado: se há medo
da mudança não é da mudança tout-court, mas de uma certa figura da mudança 25.
Isto não significa que, por ser adotado como forma de resistência, o discurso
negacionista seja justificado ou aceitável. É aqui que é preciso lembrar que a erosão
da soberania do Estado e a perda de controle democrático não começa com as
Conferências da ONU sobre o clima ou com a grupo de trabalho sobre Antropoceno
(ou a “taxe carbone” francesa), mas com a implementação do projeto neoliberal a
partir dos anos 1980 e a intervenção cada vez mais firme e direta de organismos
transnacionais como o FMI, o WTO, a World Bank, as agências de rating etc., ou seja,
precisamente os processos que estão ligados ao desmantelamento dos sistemas de
proteção social que hoje produzem exclusão, precariedade e ressentimento perante
perspectivas de mudança (CASTEL, 2002).
Com uma manobra de gênio, a estranha mistura de autoritarismo racista e
pulsões libertárias das novas direitas, o Frankenstein do neoliberalismo (BROWN,
2018), veio precisamente captar e mobilizar esse ressentimento e essas ansiedades.
Dessa forma, as “paixões tristes” que são o efeito da contrarrevolução neoliberal –
e, mais recentemente, das suas crises – são assim capturadas para proteger as
cadeias de acumulação do capitalismo fóssil ou, pelo menos, para fazer-lhes ganhar
algum tempo.
Em maio de 2019, o Departamento de Energia dos EUA autorizou um aumento
das exportações de gás natural liquefeito do Terminal Freeport LNG, localizado em
Quintana, Texas, no Golfo do México. Funcionários da administração Trump enquanto participavam, muito oportunamente, na “Cúpula Ministerial sobre Energia
Limpa” em Vancouver, no Canadá - celebraram a expansão da produção e
exportação de gás dos EUA com entusiasmo manifesto e um certo grau de “licença
poética”. “Com os EUA em mais um ano recorde na produção de gás natural”, disse
Steven Winberg, Secretário Adjunto para a Energia Fóssil, “Fico feliz que o
Departamento de Energia esteja fazendo o que pode para promover um sistema de
regulação eficiente permitindo que moléculas de liberdade dos EUA sejam

25

E retorna aqui a analogia com o ludismo (ver nota 10).
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exportadas para o mundo inteiro” (DEPARTMENT OF ENERGY, 2019. Tradução e
ênfase nossas). Na mesma ocasião, o subsecretário para a Energia, Mark W.
Menezes, acrescentou: “O aumento da capacidade de exportação do projeto Freeport
LNG é fundamental para espalhar o gás da liberdade em todo o mundo, dando aos
aliados da América uma fonte diversificada e acessível de energia limpa”
(DEPARTMENT OF ENERGY, 2019. Tradução e ênfase nossas)26. Embora os Estados
Unidos sejam conhecidos por associar a liberdade a vários substratos materiais
diferentes

27

, talvez haja mais para dizer sobre a relação entre liberdade e

combustíveis fósseis.
É possível traçar uma continuidade, ao mesmo tempo mais intensa e
subterrânea, entre neoliberalismo e o discurso negacionista seguindo quem
interpreta o neoliberalismo não apenas como conjunto de doutrinas econômicas,
mas, sim, como autêntico projeto de reconfiguração política e social que que utiliza
a economia, como dizia Margaret Thatcher, como método “para mudar o coração e a
alma” (apud BUTT, 1981)28. A resistência do negacionismo tem, pois, como um dos
seus vetores principais a reivindicação de uma liberdade que é declinada em termos
essencialmente individuais. A liberdade do negacionista climático é a do indivíduo
livre de tomar opções, de escolher, de expressar a sua vontade enquanto dotado,
mais por direito do que por natureza, de uma autonomia que precisa ser construída
e defendida a qualquer custo. A autonomia do sujeito promovido pelo neoliberalismo
tardio – mas que pode aqui ser vista como paroxismo de uma certa modernidade 29
– é, portanto, também uma autonomia articulada como negação das ligações de
interdependências que nos ligam aos outros e aos processos naturais que nos
envolvem e atravessam. Para utilizar as palavras do celebre documentário Home, de
Yann Arthus-Bertrand (2009): “essa reserva de luz solar libertou os humanos da

26

Reagindo com sarcasmo à tentativa de propaganda, involuntariamente cómica, do Departamento
de Energia, o cientista do clima Michael Mann propôs de rebatizar a energia solar “fotões de liberdade”
(UNWIN, 2019).
27
Principalmente comestíveis, como batata frita e repolho, e sempre numa ótica de propaganda
nacionalista se não abertamente xenófoba (ver MORGAN, 2018).
28
Entre os muitos trabalhos relevantes para esta abordagem, além do curso “precursor” de Michel
Foucault (2008), nos limitamos a reenviar a Dardot e Laval (2016) (em particular o cap. IX, “A fábrica
do sujeito liberal”), Wacquant (2012) e Pinzani (2019).
29
Segundo Castel (2002), podem ser lidos nesse sentido a naturalização acrítica da
“disembeddedness” moderna (Giddens) e, fenómeno mais recente, da noção de “risco” (Beck).
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labuta da terra, com o petróleo começou a era dos humanos, que se libertam das
amarras do tempo. Com o petróleo alguns de nós conheceram um bem-estar sem
precedentes”30.
A ligação entre liberdade e negacionismo alcança a sua máxima intensidade,
muito mais de que apenas “ideológica” ou de “interesse”, se considerarmos que,
como mostra o historiador Timothy Mitchell (2011), é o caráter aparentemente
inexaurível – e mais propriamente “incalculável” – das reservas de combustíveis
fósseis que fundamenta a possibilidade de mirar a um crescimento ilimitado. E é
precisamente a perspectiva de um crescimento ilimitado que constitui o “motor” de
uma construção das relações coletiva enquanto conjunto de interações entre
sujeitos livres e autônomos, e livres enquanto autônomos. O que o negacionismo
nega é, por conseguinte, também o fato de que a fonte de energia invisível e
aparentemente inexaurível possa estar agora a confrontar-nos com os limites dessa
forma de autonomia e dessa forma de liberdade, e está, sem dúvida, aqui o desafio
mais contundente.
Acreditamos que a tarefa mais urgente – e difícil – seja, pois, a de desfazer
este double bind, o abraço mortal entre liberdade e negacionismo que, como
tentamos mostrar, pode ser visto como figura do abraço mortal entre liberdade e
autonomia individual. E construirmos maneiras de pensar e viver a liberdade não já
como “liberdade de”, mas sim como possibilidade de uma liberdade “com”, uma
liberdade “em comum” com os outros e com os processos materiais em que
estamos, a vários títulos, implicados. Não é uma tarefa fácil nem é apenas teórica. O
entusiasmo para a ideia de incluir os cidadãos nos procedimentos deliberativos dos
experts (conferências de consenso, fóruns cidadãos etc.) tem diminuído na última
década, não sem um certo refluxo tecnocrático31. Por outro lado, perante a facilidade
30

Figura controversa de ambientalista “pop” que não desdenha o financiamento do grande capital,
apelidado de “helicologista” pelo uso intensivo do helicóptero na realização dos seus documentários,
Yann Arthus-Bertrand testemunha de uma abordagem moralizadora e francamente despolitizante,
que não vai muito além do nível das responsabilidades individuais (DIVRY, 2007; MITROFANOFF,
2005). Não tenho certeza, porém, que o discurso de Arthus-Bertrand, e de muitos outros como ele,
possa ser explicado apenas em termos de hipocrisia. De qualquer forma, tem pelo menos o mérito de
uma certa franqueza “terra a terra”, como quando, por exemplo, admite que “é difícil lutar contra uma
coisa que torna a nossa vida melhor” (apud LE COCGUEN, 2021).
31
Ver, p. ex., Boniolo (2012). Os trabalhos de Sheila Jasanoff (2012, 2016) tem desenvolvido uma
posição diametralmente oposta e bastante articulada. Philip Mirowski recentemente propôs uma
leitura da história recente dos estudos de ciências e tecnologia adotando como referência uma
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com que agências governamentais e grandes empresas produzem iniciativas de
inclusão de stakeholders em nome de uma governance mais distribuída, não é fácil
resistir à desconfiança

32

. Além do trabalho de desconstrução das teorias

negacionistas, é necessário que cientistas e mediadores participem na invenção de
novas formas institucionais que permitam discernir e discutir as implicações sociais,
políticas e ambientais – ao mesmo tempo, e tanto a montante e como a jusante –
d6as transformações científicas e tecnológicas, ampliando tanto quanto possível a
possibilidade confrontação e o acesso aos processos de decisão. Que a dehierarquização dos processos de decisão não se resolva apenas numa impostura
legitimadora das assimetrias de poder dependerá também do esforço e da vigilância
de cada um.
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3. CANCELAMENTOS E ECOLOGIA1
Cancellations and Ecology
https://doi.org/10.36592/9786587424811-3

Guilherme Reolon de Oliveira2
Resumo
Os “cancelamentos” nas redes sociais. São fortes os embates entre os que defendem a
liberdade de expressão como direito fundamental e os que elevam o “lugar de fala” à
categoria de superioridade, principalmente quando o assunto é relativo a questões
identitárias e minoritárias. A polarização das redes deu contornos extremados a esse
embate. A solução talvez passe pelo equilíbrio, pela temperança. Aristóteles, e mediedade, a
virtude moral. Sartre, a liberdade com responsabilidade. O fundamento da sustentabilidade,
cujo objetivo é a agregação, jamais qualquer tipo de exclusão. Já foi dito que as redes sociais
tribalizam a cultura partilhada. Formam-se “bolhas”. O “cancelamento”, ainda que motivado
por questões ético-políticas, destrói mais sujeitos que ideias e é oposto à democracia. No
lugar do “cancelamento”, o acolhimento, a responsabilidade pelo Outro (e o respeito à sua
singularidade), que não passa pela dimensão do dever, mas do reconhecimento do Rosto:
ecosofia.
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Abstract
The “cancellations” on social networks. There are strong clashes between those who defend
freedom of expression as a fundamental right and those who raise the “place of speech” to
the category of superiority, especially when the subject is related to identity and minority
issues. The polarization of the networks gave extreme contours to this clash. The solution
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may be balance, temperance. Aristotle, and mediation, the moral virtue. Sartre, freedom with
responsibility. Such is the foundation of sustainability, whose objective is aggregation, never
any kind of exclusion. It has already been said that social networks tribalize shared culture.
“Bubbles” form. “Cancellation”, although motivated by ethical-political issues, destroys more
subjects than ideas and is opposed to democracy. In place of “cancellation”, acceptance,
responsibility for the Other (and respect for their uniqueness), which does not involve the
dimension of duty, but the recognition of the Face: ecosophy.
Keywords: cancellation, social networks, ecology & ethics, recognition, hospitality, balance,
responsibility

Etimologicamente,

ecologia

é

palavra

que

deriva

das

gregas oikos e logos. Oikos designa casa, ambiente, o que amplia a significação da
ecologia: perpassa questões relativas à natureza. O filósofo e psicanalista Felix
Guattari, atento a isso, destacara que são três os registros ecológicos: o do meio
ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana.
Parece-me importante, neste momento pandêmico, refletir não somente sobre
o que fazemos com as árvores, as águas e os animais que nos cercam e convivem
conosco, mas sobre nossas relações. É evidente o debate sobre os “cancelamentos”
de pessoas – sim, porque, independentemente de suas ideias, são sujeitos – nas
redes sociais. Destroem-se reputações, carreiras e subjetividades. São fortes os
embates entre os que defendem a liberdade de expressão como direito fundamental
absoluto e os que elevam o “lugar de fala” à categoria de superioridade,
principalmente quando o assunto é relativo a questões identitárias e minoritárias.
Na polarização que foi exacerbada nos meios digitais, esse embate também
ganhou contornos extremados. A solução, me parece, sempre passa pelo equilíbrio,
pela temperança, o caminho do meio, como também nos legara Aristóteles, na Ética
a Nicômaco.
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1.Ecologia e ética
1.1 Da virtude moral: a mediedade como ápice
Ethica Nicomachea é um dos quatro tratados de ética de Aristóteles, ao lado
de Ethica Eudemia, Magna Moralia e De virtutibus et vitilis. É também a obra ética
mais conhecida do pensador e a mais comentada desde a Antiguidade. O livro fora
dedicado, com maior probabilidade, ao seu filho e, com menor probabilidade, ao seu
pai.
A ética aristotélica está associada à noção grega de felicidade (eudaimonia)
e, como tal, “certa atividade da alma segundo perfeita virtude”. As virtudes, por sua
vez, disposições dignas de elogios, se configuram em intelectuais (por ex. a
sabedoria, a perspicácia, a prudência), adquiridas pelo ensino (em termos de
experiência e tempo), e em morais (por ex. a generosidade e a temperança – que
inclui a indignação, ou seja, diferente do ‘acatamento’), adquiridas pelo hábito,
alcançadas na prática, via convivência com a alteridade: primeiramente o Outro
fundante do sujeito e, posterior à sua simbolização, o outro da socialização.
A virtude moral, ou a boa medida de nossas ações, por sua vez, é correlata à
mediedade e à disposição do sujeito em escolher por deliberação. Ligada à felicidade
e, também ao Bem (eis o objetivo da ação virtuosa), a ética aristotélica se contrapõe
à ética dos prazeres (dos gozos

3

), contemporaneamente designada como

utilitarismo, já que, antes, está associada à responsabilidade. Para Aristóteles, o
prazer não é um bem: ele provém de natureza perversa (o que, logo, poderíamos
traduzir, por gozo), seja de nascença, seja por efeito do hábito, como os “prazeres”
dos homens viciosos4.

3

Gozo difere de Prazer, segundo REOLON (2008), em sua leitura da psicanálise freudo-lacaniana.
Segundo a autora, o Gozo vincula-se à estrutura perverso-paranóica e ao instinto de morte. O Prazer,
à estrutura neurótica e suas manifestações (histeria e obsessão) e ligado ao instinto de vida.
4
“Como são três os objetos de busca e três os de fuga – o belo, o proveitoso e o agradável – e três
os contrários – o feio, o danoso e o penoso –, o homem bom é correto e o homem perverso é incorreto
a respeito de todos eles, mas sobretudo a respeito dos prazeres, pois este comum aos animais e
acompanha a tudo o que cai na rubrica busca, pois o belo e o proveitoso são manifestamente
prazerosos”. (ARISTÓTELES, 2008, p.45).
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Felicidade, portanto, é agir bem. Não raras vezes, implica buscar o que é
moralmente belo (o ethos) às custas do que não nos é vantajoso. O tratado
nicomaqueio da virtude moral gira em torno da responsabilidade moral e da liberdade
da ação – por isso é que, a seguir, o associarei à ética sartreana. A virtude moral,
nesse sentido, é a mediedade (o equilíbrio, a harmonia) entre a falta e o excesso –
lembremos do preceito délfico, “nada em excesso”.
Para compreendermos como se configura a virtude moral, associada à noção
de mediedade, e que é adquirida pelo hábito (logo por escolhas, e Aristóteles coloca
aqui a expressão “escolha deliberada”), necessário se faz o entendimento da noção
de deliberação. A virtude moral é uma disposição de escolher por deliberação, por
isso a escolha deliberada encontra-se no cerne da noção de virtude moral. A escolha
deliberada está, intimamente, ligada à responsabilidade do sujeito: não na adoção
dos fins, mas antes na escolha dos meios5. Enquanto disposição, neste sentido, a
deliberação está associada às tendências do caráter (também traduzível pela
estruturação psíquica do sujeito): as intenções, as motivações do agente, o
discernimento de reconhecer, nos particulares, o que é, de fato, bom.
A virtude aprimora o bom estado. Todo conhecedor, para Aristóteles, evita o
excesso e a falta, e busca o meio termo. Por essência e pela fórmula que exprime
equidade, a virtude é mediedade, mas segundo o melhor e o bem, é um ápice. É
também neste sentido que nem toda ação admite mediedade: há ações que são vis
por elas mesmas, não por seus excessos ou faltas. Para Aristóteles, entretanto,
ações e reações tendem sempre ao equilíbrio, devem estar atentas à harmonia, de
acordo com as circunstâncias: novamente, a moderação6.
Moderação implica, acrescento, uma ex-sistência e Olhar sobre o Outro de
forma existencial, qual seja a do respeito, se o que se recebe é da ordem de uma
límpida alteridade, e do limite, se há invasão, porque o Rosto, como muito sabiamente
Levinas afirmara, é o começo da inteligibilidade – e, acrescentaria, da subjetividade
5

Na interpretação de Walter Benjamin do imperativo categórico de Kant: a ética está atenta ao
humano sempre como fim, nunca como meio.
6
“Nem toda ação admite mediedade, tampouco toda emoção, pois algumas são denominadas em
imediata conjunção com a vileza, como a malevolência, a impudicícia, a inveja e, quanto às ações, o
adultério, o roubo, o assassinato. Com efeito, todas essas e as demais são censuradas por serem elas
próprias vis e não por serem vis os seus excessos ou faltas. Não há jamais como acertar a seu
respeito, mas sempre se erra”. (ARISTÓTELES, 2008, p.52).

Guilherme Reolon de Oliveira | 59

(a mascarada, no oposto é a da ordem da dessimbolização, do a-sujeito). Não há
sociedade na mascaração: há o espetáculo, que não passa de relação invertida,
desumanização, repetição, aniquilamento da alteridade, negação da diferença e,
consequentemente, da realidade que a sustenta.
O inter-humano propriamente dito está numa não-indiferença de uns para com
outros, numa responsabilidade de uns para com os outros, mas antes que a
reciprocidade desta responsabilidade, que se inscreverá nas leis impessoais,
venha sobrepor-se ao altruísmo puro desta responsabilidade inscrita na posição
ética do eu como eu; antes de todo contrato que significaria, precisamente, o
momento da reciprocidade onde pode, com certeza, continuar, mas onde pode
também atenuar-se ou extinguir-se o altruísmo e o des-interessamento.
(LEVINAS, 2005, p. 141).

Bem é diferente de Bem aparente (ou o que é agradável). Ao homem virtuoso
é objeto do querer o bem segundo a verdade. O virtuoso vê a verdade, esta se
manifesta a ele, em cada coisa. A verdade, no entanto, às vezes se apresenta
encoberta, “mascarada”, há na troca virtuosa o alcançar a verdade (alethéia,
desvelamento7, des-marcaramento).
Com efeito, o homem virtuoso julga corretamente cada coisa e em cada uma a
verdade se manifesta a ele, pois há coisas belas e agradáveis a cada disposição
e presumivelmente o homem virtuoso se distingue sobretudo pelo fato de ver o
verdadeiro em cada coisa, como se fosse um padrão e uma medida delas.
(ARISTÓTELES, 2008, p.70).

Está em nosso poder sermos bons ou maus, fazer ou não fazer. A maldade,
neste sentido, é voluntária. Uma vez que nos tornamos injustos, ou seja, pelo hábito,
não é mais possível não sê-lo. É por isso que são reprováveis os vícios que estão sob
o nosso poder. Vícios e virtudes são voluntários. Diante disso, as virtudes morais são
mediedades, são disposições por si mesmas (de distinguir entre o bem e o mal),
7

“[...] a verdade não é desvelamento que destrói o mistério, mas antes uma revelação que lhe faz
justiça” (BENJAMIN, 2013b, p.19).
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estão em nosso poder, são voluntárias (ou seja, seus princípios estão no agente e o
agente conhece as circunstâncias nas quais a ação ocorre) e são designadas tais
quais a reta razão ordena.
Não obstante, a ética aristotélica é também uma ética da liberdade, já que
fundada na possibilidade de dizer sim ou não em função da deliberação sobre os
meios para realizar bons e belos fins. Não se trata de dizer que um ato moralmente
bom é o que é feito por um agente moralmente bom: não se trata de agir conforme
um imperativo categórico, mas antes a um ethos fundamental – a moralia (ao íntimo
das deliberações familiares, de acordo com os preceitos ancestrais). O ato é
moralmente bom porque responde a propriedades que o caracterizam como um meio
termo em certas circunstâncias, apartado do excesso e da falta, que constituem
ambos o vício.
1.2 Do existencialismo: não há liberdade sem responsabilidade
Sartre, em O existencialismo é um humanismo (1987), inicia afirmando que o
existencialismo é uma "doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro
lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade
humana" (p.3), cujo cerne está calcado na afirmação "a existência precede a
essência, ou, se se preferir, que é necessário partir da subjetividade" (p.5).
Compactuo com o autor: é necessário que partamos da subjetividade, do homem em
si – e acrescentaria: não só do humano, mas de todo ser vivo –, para investigar
qualquer questão que possamos pensar social: a sociedade é um conjunto, uma
formação de seres individuais, portadores de subjetividades, logo existências
singulares, únicas, não replicáveis. Cada ser é permeado por uma dignidade
inviolável: o indivíduo, jamais replicável, é portador de um complexus, uma
sacralidade, jamais escrava de Outrem.
Se unos, não passíveis de cópia, cada ente, cada sujeito, é responsável por
suas ações. Sartre coloca que "quando dizemos que o homem é responsável por si
mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável por sua estrita
individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens" (p.6). Se nos
encaminhamos para uma nova condição subjetivo-social, há que se olhar (Olhar com
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escuta!) o Outro, esse que convive e vive conosco, esse que nos constitui e nos
abarca, há que se avistar a ética, o âmago do ser, do ser-agir no social. É o que Sartre
expõe como o sujeito legislador, que não escolheu apenas a si mesmo, mas,
simultaneamente, a humanidade inteira. Levinas acrescenta que Outrem é aquele por
quem sou responsável e que essa responsabilidade só acontece pelo encontro, que
é o inverso da aniquilação ou da contaminação de unicidades.
O encontro com Outrem é imediatamente minha responsabilidade com ele [...] é
sempre a partir do Rosto, a partir da responsabilidade por Outrem, que aparece a
justiça, que comporta julgamento e comparação, comparação daquilo que, em
princípio, é incomparável, pois cada ser é único; todo outrem é único. (LEVINAS,
2005, p. 143-144).

Esse ente "não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda
responsabilidade" (SARTRE, 1987, p.7), pois qualquer projeto (tal qual o da condição
que investigamos) "por mais individual que seja, tem um valor universal" (p.10).
Como nos lembra Levinas: minha liberdade começa quando começa a liberdade do
Outro. Ressaltemos, a sacralidade do indivíduo é anterior a qualquer social: a
dignidade humana, o valor humano consiste na subjetividade, no que cada sujeito
porta de singularidade e diferença: não há possibilidade de social sem a liberdade e ressaltamos, a responsabilidade - de cada qual.
Destaca o pensador que "não há determinismo, o homem é livre, o homem é
liberdade" (p.5), então somos o uno único, inscrito num âmago individual-social,
portanto que não pode conceber a não-liberdade da humanidade inteira. Se assim o
procedemos, não há como escapar da ética, filosofia primeira. Há uma imensidão
conosco, há um inteiro em cada um de nós, sempre faltante 8, sempre em busca de
algo, logo há uma impossibilidade da solidão, somos um feixe de relações, há uma
intersubjetividade. Se há, e há, não escapamos da responsabilidade integral por cada
escolha. Caso contrário, nasce a anti-sociedade, a anti-polis. Não há liberdade

8

“Se a ação de cada um não está mais referida ao que a ultrapassa e a garante, não há mais diferença
entre o direito à liberdade de que cada um dispõe doravante incondicionalmente e o abuso do direito
à liberdade” (DUFOUR, 2005, p.97).
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quando um único ser é escravo - ou mesmo senhor. O humano é livre quando inscrito
em um ethos digno de existência: o ethos da responsabilidade. Não concebemos
social sem a existência livre de cada ser, sem a total liberdade - de escolha, de
opinião e de existência - de cada indivíduo: "[...] nós nos apreendemos a nós mesmos
perante o outro, e o outro é tão verdadeiro para nós quanto nós mesmos [...] Para que
eu obtenha qualquer verdade sobre mim, é necessário que eu considere o outro"
(p.16).
2 Contra o cancelamento: acolhimento e hospitalidade
A responsabilidade pelo Outro e o equilíbrio (no que se refere à moralidade)
são os fundamentos da sustentabilidade, cujo objetivo é a agregação, jamais
qualquer tipo de exclusão. Pensar a ecologia na atualidade, obviamente passa pela
preocupação com o que acontece na Amazônia e no Pantanal, mas não só. Com a
mineração em terras indígenas, mas não só. Com as podas e derrubadas de nossas
árvores, nas cidades, mas não só. Lembro-me de um desenho de minha infância,
Capitão Planeta, em que o herói era constituído pela união dos elementos naturais
(materiais) com os emocionais (as relações, os sujeitos). Isso é comunidade!
Já foi dito que as redes sociais tribalizam a cultura partilhada, ou seja,
juntamo-nos cada vez mais, aos nossos semelhantes 9 (nem tanto!), não àqueles
diferentes. Formam-se gangues10, bolhas.

9

“Do mesmo modo que Narciso, o personagem da mitologia grega, apaixonou-se por sua própria
imagem numa lagoa, os indivíduos do capitalismo contemporâneo também precisam de um espelho
em que possam recobrar o amor por sua própria imagem, tão comprometido pelo esforço de continuar
a gerar valores financeiros. É por causa disso que Adorno diz que a cultura de massa como um todo
é narcisista, pois ela vende a seus consumidores a satisfação manipulada de se sentirem
representados nas telas do cinema e da televisão, nas músicas e nos vários espetáculos” (FREITAS,
2003, p.19).
10
Segundo Mike Featherstone (1995), o pós-modernismo é caracterizado pela transformação da
realidade em imagens e pela fragmentação do tempo numa série de presentes perpétuos. Esta
segunda característica tem como paradigma a esquizofrenia, considerada um colapso da relação
entre os significantes, o colapso da temporalidade, memória, senso de história. A experiência imediata
e indiferenciada da presencialidade do mundo, para o esquizofrênico, conduz a uma noção de
“intensidades”.
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A mídia, de fato, é uma das forças subentendidas na formidável dinâmica de
individualização dos modos de vida e dos comportamentos da nossa época. A
imprensa, o cinema, a publicidade e a televisão disseminaram no corpo social as
normas da felicidade e do consumo privados, da liberdade individual, do lazer e
das viagens e do prazer erótico: a realização íntima e a satisfação individual
tornaram-se ideais de massa exaustivamente valorizados. (LIPOVETSKY, 2004,
p. 70)

Mas as pesquisas indicam que elas, as redes sociais, estão em declínio.
O “cancelamento” ainda que motivado por questões ético-políticas destrói mais
sujeitos que ideias e é o oposto à democracia. Respeitar o outro em sua
singularidade, independentemente de suas características (ou por elas e apesar
delas), demonstra que o politicamente correto é a pior censura.
Entendemos, com Levinas, que ética é a própria relação com a alteridade de
Outrem, que só se efetiva na cultura (a responsabilidade por Outrem), e na
valorização do Rosto (semblante), a linguagem antes das palavras. Antes do Rosto,
o Olhar que deseja e constitui Desejo, Sujeito, dá base para que a lei seja inscrita. É
por meio do Olhar, no Olhar – no entre-Olhares – que há o reconhecimento do Outro.
O Mesmo acontece pelo Olhar, e o Olhar é que permite mais que o ver, o Reconhecer
– princípio primeiro da Ética.
O Mesmo, sua identidade e sua diferença, revelado no Olhar e no Rosto que
porta, também está inscrito numa marca, num traço, no nome próprio, advindo,
inclusive, do Outro. “Um nome próprio não é nunca puramente individual”, afirmara
Jacques Derrida (2003, p.23), já que nele o sujeito carrega sua estrutura, sua
unicidade e sua multiplicidade, que, tal qual o nome (inviolável e intransferível), só a
história do sujeito comporta e alicerça – seu passado, seu presente e mesmo seu
futuro.
O filósofo da desconstrução (que nunca é o que alguns associam à destruição
mas, pelo contrário, à absoluta construção de algo, “destrinchamento”) destaca que,
no acolhimento, a ética interrompe a tradição filosófica do parto e desfaz a astúcia
do mestre quando este finge desaparecer atrás da figura da parteira. Uma política de
hospitalidade é uma política do poder quanto ao hóspede, quer seja ele o que acolhe
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ou o acolhido. Para Levinas, o acolhimento dá e recebe outra coisa, mais do que eu
e mais que outra coisa:
Desde as primeiras páginas de Totalidade e infinito, lê-se que abordar o Outro no
discurso é acolher sua expressão em que ele ultrapassa a todo instante a ideia
que se poderia ter dele. É então receber do Outro para além da capacidade do eu;
o que significa exatamente: ter a ideia do infinito. Porém isso significa também
ser ensinado. A relação com o Outro ou o Discurso é uma relação não-alérgica,
uma relação ética, porém esse discurso acolhido é um ensinamento. Porém o
ensinamento não retorna à maiêutica. Ele vem do exterior e me traz mais do que
eu contenho. (DERRIDA, 2004, p. 35-35).

Esse receber, proposto como sinônimo de acolher por Derrida, só recebe na
medida – uma medida desmedida – em que ele recebe para além da capacidade do
eu. Essa desproporção dissimétrica marca a lei da hospitalidade. A palavra “acolher”
designa, com a noção de Rosto, a abertura do eu, e a anterioridade filosófica do sendo
sobre o ser. O Discurso, assim, se apresenta como Justiça “na retidão do
acolhimento dado ao rosto” (DERRIDA, 2004, p.46).
A hospitalidade, para Derrida (2004), é a essância (diferente de essência) do
que é ou, antes, do que se abre assim para além do ser. Numa continuidade do
pensamento levinasiano, a hospitalidade é infinita ou ela não é; ela é acordada ao
acolhimento da ideia do infinito, portanto do incondicional, e é a partir de sua abertura
que se pode dizer, como o fará Levinas, que a ética não é uma disciplina da filosofia,
mas a “filosofia primeira”.
Já nos aconteceu de perguntarmo-nos se a hospitalidade absoluta, hiperbólica,
incondicional, não consistiria em suspender a linguagem, uma certa linguagem
determinada, e mesmo o endereçamento ao outro. Sendo assim, não seria
preciso submeter a uma espécie de contenção essa tentação de perguntar ao
outro quem ele é, qual é o seu nome, de onde ele vem, etc? Não seria preciso
abster-se de colocar essas questões que anunciam um tal número de condições
requeridas, portanto limites a uma hospitalidade assim constrangida e confinada
num direito e num dever? (DERRIDA, 2003, p.117).
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No lugar do “cancelamento”, o acolhimento, a responsabilidade pelo outro, que
não passa pela dimensão do dever, da obrigação, mas do reconhecimento, do
respeito de si. O respeito ao outro indica respeito e ética consigo mesmo e com os
seus (verdadeiro sentido da ética mesma).
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4. O MARXISMO E A ATUAL CRISE ECOLÓGICA1

Marxism and the Current Ecological Crisis
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Matheus Hein Souza2
Resumo
O presente artigo tem por objetivo examinar as possibilidades de uma análise marxista da
atual crise ecológica global. Para tal, o trabalho utilizar-se-á do referencial teórico
desenvolvido por diferentes autores da corrente “ecossocialista” da tradição marxista, assim
como o conjunto de obras produzidas pelo filósofo marxista húngaro István Mészaros. De
tal maneira, a intenção é compreender as características próprias do regime
sociometabólico do capital, relacionando-o com as condições que originam a situação
ecológica que se presencia.
Palavras-chave: Metabolismo Social. Ecologia. Ecossocialismo.
Abstract
This article aims to examine the possibilities for a Marxist analysis of the current global
ecological crisis. To this end, the work will use the theoretical framework developed by
different authors of the “eco-socialist” current of the Marxist tradition, as well as the set of
works produced by the Hungarian Marxist philosopher István Mészaros. In such a way, the
intention is to understand the characteristics of the sociometabolic regime of capital, relating
it with the conditions that originate the ecological situation that is witnessed.
Keywords: Social Metabolism. Ecology. Eco-socialism.

Introdução
É possível elencar um conjunto de elementos que apontam a necessidade e
1

Este artigo foi previamente publicado em Opinião Filosófica, v. 11 n. 3 (2020): Natureza e Sociedade
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https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/issue/view/26
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urgência de se tratar das questões referentes à destruição da natureza: crise
climática, escassez de alimentos, crises hídricas, aumento da poluição, pandemias.
Um emaranhando de crises parece ter como ponto de partida a relação entre
sociedade e natureza, relação esta que se demonstra cada vez mais insustentável.
Como resultado disso, cresce o número de pesquisadores — de áreas múltiplas, que
vão desde a biologia até a filosofia — que dedicam suas carreiras a compreender as
razões de tal situação, assim como apontar possíveis saídas deste ciclo destrutivo.
Uma constatação comum que diferentes pesquisadores parecem chegar é a de que
a forma que se produz, distribui e consome na nossa sociedade está diretamente
relacionada com a predação problemática dos recursos naturais. As soluções para
isso variam, não havendo consenso sobre como proceder.
A crise ecológica, é claro, não se dá em um vácuo, separada do restante da
sociedade. Entre constantes crises econômicas e de legitimidade política em vários
países, é possível afirmar que o tempo atual é marcado pelo signo da crise. Tal
situação evoca a memória de Marx, um dos — se não o maior — críticos do atual
modelo societário. De todo modo, uma série de características foram atribuídas à
Marx, seu pensamento e os herdeiros de seu legado teórico, muitas vezes o taxando
como positivista e determinista, desenvolvimentista e produtivista. Em grande parte,
é possível afirmar que a compreensão do marxismo como algo não apenas não
relacionável com o pensamento ecológico, mas diametralmente hostil a tais noções,
se deve pela experiência do socialismo soviético. John Bellamy Foster afirma que a
URSS foi pioneira em medidas protetivas ao meio ambiente, mas
com a ascensão da burocracia stalinista na década de 1930, tudo isso foi
desconsiderado frente do objetivo único de expandir a produção. Apesar do país
ter aprovado algumas das mais avançadas leis de proteção ambiental do mundo,
elas eram na prática desconsideradas e não reforçadas (FOSTER, 1999, p. 98)3

Todos os métodos que hoje podem ser apontados como nefastos e
prejudiciais na civilização capitalista, também podem ser identificados na trajetória

3

Todas as citações referentes a este livro foram traduzidas livremente da versão original em inglês
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da União Soviética. Foster detalha, por exemplo, a cultura catastrófica da agricultura
russa durante os anos de domínio soviético:
A agricultura soviética dependia muito de produtos químicos, muitas vezes
contra a lei. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a tonelagem de
pesticidas usados na agricultura soviética aumentaram. Embora banido dois
anos antes do que nos Estados Unidos, o DDT foi aplicado em certas regiões com
a permissão secreta dos ministérios de Agricultura e Florestamento (FOSTER,
1999, p. 99).

Os exemplos podem continuar em outras áreas, mas o que cabe constatar é
que a busca por um aumento da produtividade na Rússia — dentro do contexto de
Guerra Fria e enfrentamento com os Estados Unidos da América, maior potência
econômica e militar naquele momento, é bom lembrar — impeliu os governantes a
garantir o desenvolvimento das forças produtivas do país às custas da natureza
compreendida nos limites do seu território, que se expandia por uma larga região do
Leste Europeu. De todo modo, atribuir os descaminhos da URSS à Marx é uma
conclusão demasiadamente apressada.
Do mesmo modo que é verdadeiro afirmar que as experiências do socialismo
dito real desconsideram por completo a natureza, também é absolutamente
verdadeiro afirmar que Marx levou em conta em toda a sua obra a natureza. Quando
era jornalista da Gazeta Renana, Marx escreve sobre a condenação, por ele
considerada absurda, de camponeses que “furtavam” galhos secos. O, então, jovem
filósofo, afirma algo que é carregado de uma “sensibilidade ecológica”: “Para
aproriar-se de madeira verde é preciso separá-la com violência de sua ligação
orgânica. Assim como isso representa um atentado evidente contra a árvore,
representa um atentado evidente contra o proprietário da árvore” (MARX, 2017a
[1842], p. 80). É claro, a partir de uma simples “sensibilidade ecológica” como essa
não é razoável inferir que a obra de Marx carrega uma noção importante da natureza.
De todo modo, considerações sobre o mundo natural são feitas constantemente na
obra de Marx. Poucos anos depois de denunciar a injusta lei que penalizava aqueles
que colhiam galhos, Marx afirma, nos seus Manuscritos Econômico-Filosóficos, que
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“como a natureza oferece os meios de vida, no sentido de que o trabalho não pode
viver sem objetos nos quais se exerça, assim também oferece, por outro lado, os
meios de vida no sentido mais estrito, isto é, o meio de subsistência física do
trabalhador mesmo” (MARX, 2010 [1844], p. 81). Entretanto, ele aprofunda sua
concepção, asserindo que “a vida física e mental do homem está interconectada com
a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo
mesma, pois o homem é uma parte da natureza” (MARX, 2010 [1844], p.82). Isto é,
Marx leva em conta que sem natureza não há possibilidade de trabalho, assim como
não há possibilidade de existência humana — logo, é possível inferir que seria
temerário destruir aquilo que possibilita as condições de existência da humanidade.
Ainda assim, Marx vai mais longe e afirma claramente que o homem, apesar de todo
contexto industrial e desenvolvido, é ainda parte da natureza. Estas considerações
não existem apenas no “jovem Marx”, mas é possível encontrar constatações como
a de que a natureza, junto com o trabalho, é a origem da riqueza (MARX, 2012 [1875],
p. 17) e chega até mesmo ao Capital, como será abordado posteriormente. Sendo
assim, não é correto afirmar que do pensamento de Marx decorrem as mazelas da
experiência soviética no que diz respeito aos desastres ecológicos daquela nação.
De todo modo, também não é possível encontrar em Marx as respostas necessárias
para as crises ecológicas do nosso tempo.
Assim sendo, pode-se asserir que o método marxiano é sim habilitado a dar
respostas quanto a questão ambiental. A análise materialista e dialética da realidade
não é, a priori, anti-ecológica, ou uma que leve necessariamente a resultados
produtivistas e destrutivos. Por esta razão, o presente artigo utiliza a produção
teórica de autores ecossocialistas, como o supracitado Foster, e também do
marxista húngaro István Mészáros, de modo a se inserir na esteira de análises que
visam compreender a atual condição ecológica que o mundo se encontra — e
também encontrar as respostas para os desafios atuais.
1 Os imperativos e a incontrolabilidade do capital
O filósofo húngaro István Mészáros se debruça na sua obra na tentativa de
revitalizar a crítica marxista ao sistema do capital. Nesse sentido, sua produção
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teórica vai no caminho de dissipar incompreensões e distorções que ocorrem no
decorrer do século XX em relação ao método de Marx, assim como as conclusões
alcançadas na sua aplicação. Um dos pontos cruciais para Mészáros é demonstrar
que o “objeto da crítica de Marx não era o capitalismo, mas o capital” (MÉSZÁROS,
2002, p. 721, grifos do autor). Isto é, Marx — e Mészáros, enquanto continuador da
crítica — não está interessado em criticar o modo de produção capitalista
unicamente, mas interpretar o funcionamento do capital em si, nas suas variadas
formações e nas distintas configurações históricas que lhe são possíveis. É nesse
sentido que “o capital pode ser identificado em formações sociais anteriores, mas
apenas sob a forma de capital-comercial ou capital-dinheiro” (MELO, 2018, p. 1819), sendo assim identificável em outras formações sociais que não a capitalista. Do
mesmo modo, é possível identificar a permanência do capital em Estados póscapitalistas, como o de tipo soviético (MÉSZÁROS, 2002). A grande questão que
Mészáros se coloca e visa analisar é o que são as características e imperativos
próprios do capital, aquilo que dota o capital de uma natureza única e que permanece
mesmo em configurações não capitalistas.
O filósofo define o sistema do capital como
um sistema orgânico de reprodução sociometabólica, dotado de lógica própria e
de um conjunto objetivo de imperativos, que subordina a si (...) todas as áreas da
atividade humana, desde os processos econômicos mais básicos até os
domínios intelectuais e culturais mais mediados e sofisticados. (MÉSZAROS,
2004, p. 16)

Nesse sentido o regime sociometabólico do capital é
uma poderosa (...) estrutura totalizadora (...) que sujeita cegamente aos mesmos
imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a
arte e a indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus
próprios critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu
“microcosmo” até as mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais
íntimas relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de decisão
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dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e contra os fracos.
(MÉSZÁROS, 2002, p. 96)

Tal é o potencial totalizador do capital que faz até mesmo com que os
trabalhadores, sujeitos antagônicos às necessidades do capital, internalizem “os
imperativos do capital como seus próprios” (MÉSZÁROS, 2002. p. 628). Assim, o
regime sociometabólico do capital é um modo de controle que se estende à
totalidade da sociedade, carregando consigo os seus imperativos para todos os
terrenos, sejam eles econômicos ou não. Enquanto estrutura totalizadora, o capital
subordina aos seus imperativos a tudo e todos.
Estabelecido do que se trata o regime do capital, é preciso compreender suas
condições de existência e imperativos, ou necessidades. Primeiro no tocante às
condições, Mészáros afirma que
Em todas as formas concebíveis da relação-capital desenvolvida – incluindo as
formas pós-capitalistas – as condições necessárias são: (1) a separação e a
alienação das condições objetivas do processo de trabalho do próprio trabalho;
(2) a imposição de tais condições objetivadas e alienadas sobre os trabalhadores
como um poder separado que exerce comando sobre o trabalho; (3) a
personificação do capital como “valor egoísta” – com sua subjetividade
usurpada e sua pseudopersonalidade – que persegue sua própria autoexpansão,
com uma vontade própria (sem a qual não poderia ser “capital-para-si” como
controlador do sociometabolismo); (...); e (4) a equivalente personificação do
trabalho (isto é, a personificação dos trabalhadores como “trabalho” destinado a
entrar numa relação de dependência ou contratual/econômica ou politicamente
regulada com o tipo historicamente prevalecente de capital). (MÉSZÁROS, 2002,
p. 720-721, grifos do autor).

De acordo com Maria Cristina Soares Paniago, “esses pressupostos devem
vigorar simultaneamente, pois, de outra forma, inviabilizariam o próprio
sociometabolismo como hoje é constituído. Sua dinâmica expansiva que é a ‘real
força motriz’ do sistema” (PANIAGO, 2012, p. 32-33). A exposição das condições feita
por Mészáros, assim como o comentário de Paniago, já indicam um fator de
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necessidade central para o capital: a expansão. Mészáros assere que “o sistema do
capital é um modo de controle sociometabólico incontrolavelmente voltado para a
expansão” (MÉSZÁROS, 2002, p. 131), isto é, “é por sua natureza mais íntima
orientado para a expansão e impulsionado pela acumulação” (MÉSZÁROS, 2013, p.
103). Estas duas dimensões — expansão e acumulação — estão intimamente ligadas,
fazem parte de um circuito vital para a garantia de existência e reprodução do capital.
O capital necessita de um constante processo de acumulação para garantir sua
viabilidade reprodutiva, isto é, o capital precisa constantemente apoderar-se do
excedente produtivo para garantir suas possibilidades de reprodução. Em uma
analogia que representa perfeitamente a relação entre capital e trabalho, Marx o
compara com um vampiro que vive de sugar o trabalho (MARX, 2013 [1867], p. 307).
O “sangue” extraído do trabalho pelo capital é o excedente que ele se apodera e
necessita para existir.
De todo modo, para garantir as condições de acumulação, o capital também
necessita de um irrefreável movimento de expansão. Esta expansão se dá
geograficamente, como constatado no decorrer da história e, por exemplo, na
expansão colonialista do século XVI. Marx e Engels apontam já no Manifesto do
Partido Comunista a relação estreita entre a expansão colonial e o momento de
nascimento do capitalismo europeu
A descoberta da América e a circunavegação da África abriram um novo campo
de ação para a burguesia nascente. Os mercados da Índia e da China, a
colonização da América, o comércio com as colônias, o aumento dos meios de
troca e do volume das mercadorias em geral trouxeram uma prosperidade até
então desconhecida para o comércio, a navegação e a indústria e, com isso,
desenvolveram o elemento revolucionário dentro da sociedade feudal em
desintegração. (ENGELS; MARX, 2008 [1848], p. 11-12)

Osvaldo Coggiola liga o processo de colonização com o processo de
acumulação primitiva do capital (2011) e Fábio Mascaro Querido aponta a
“acumulação e espoliação ‘primitivas’ que, na periferia do sistema (...), são
permanentes” (2013, p. 89). Antes destes, Enrique Dussel já associava a invasão das
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Américas com o processo fundante da modernidade burguesa (1994). De todo modo,
em tempos de consolidada globalização, parece não haver mais recantos no mundo
que não foram tomados pela lógica totalizadora do capital. Compreendendo isto,
Mészáros faz a distinção entre “totalidade extensiva” e “totalidade intensiva” do
capital. Ao fazê-lo, Mészáros pontua que “até onde dizia respeito à ‘totalidade
intensiva’ dos vastos territórios já descobertos e anexados, o sistema do capital
estava muito longe de alcançar os limites de sua expansão e acumulação produtiva”
(MÉSZÁROS, 2002, p. 90). Isto é, a expansão do capital não se limita ao aspecto
geográfico ou territorial, mas abrange os ritmos, padrões e intensidades de
exploração e extração de mais-valia — e aqui seria justo acrescentar a exploração e
extração da natureza, que será melhor abordado posteriormente. Para o filósofo
húngaro, a importância da “totalidade intensiva” é tanta que “nesse sentido, o
tamanho do ‘mundo redondo’ poderá muito bem ser dobrado, ou multiplicado por
dez, dependendo de uma série de outras condições e circunstâncias — inclusive
políticas” (MÉSZÁROS, 2002, p. 591).
Uma última pontuação em relação ao circuito de expansão-acumulação é de
que a expansão tem no regime do capital funções para além da abertura de novos
territórios para acumulação. A expansão nesse regime sociometabólico também
desempenha o papel de deslocamento das contradições do capital. O metabolismo
social do capital, como qualquer sistema, é repleto de contradições e algumas destas
contradições emergem como consequências secundárias das suas dinâmicas.
Outras, entretanto, são fruto de imperfeições estruturais, ou dito de outra maneira,
são contradições inerentes ao sistema do capital. Ao se tratar destas contradições,
“o capital deve procurar soluções para todos os problemas e contradições gerados
em sua estrutura por meio de ajustes feitos estritamente nos efeitos e nas
consequências” (MÉSZÁROS, 2002, p. 175, grifos do autor). Sua atuação se dá
apenas nos efeitos e nas consequências, pois a causa para elas é o próprio regime
do capital, dada as origens das contradições localizadas na própria estrutura. É neste
referencial que a expansão possui papel vital, sendo “uma maneira absolutamente
necessária de deslocar os problemas e contradições que emergem no sistema do
capital, de acordo com o imperativo de evitar, como praga, as causas subjacentes”
(MÉSZÁROS, 2002, p. 176, grifos do autor). Seja deslocando as contradições para
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outra parte do mundo ou para outros setores da economia, é o movimento expansivo
do capital que garante o adiamento da eclosão de crises resultantes das lógicas
contraditórias emergentes dos defeitos estruturais do capital.
1.1 Um regime incontrolável
Tendo em vista a configuração do regime do capital como um regime de
permanente expansão e acumulação, se torna evidente que se trata de um regime
que não pode conhecer limitações a esses processos. A sua dimensão totalizadora
e expansão-acumulação irrefreáveis, tornam o capital incontrolável. Por um lado,
está na sua própria raiz, nas condições necessárias supracitadas, a natureza
alienante da qual o capital é gerador e gerado, alienação esta que recai sobre a
relação do trabalhador com sua atividade produtiva. É imprescindível para o capital
o estabelecimento de uma ordem produtiva que se apoie na divisão hierárquica do
trabalho e tenha como base a alienação. Isto se deve ao fato de que para organizar
a produção de modo a otimizar a extração da mais-valia necessária para a
acumulação, o produtor deve ser um sujeito alienado do seu produto e, mais
profundamente, essa configuração se dá já que “as funções de produção e de
controle do processo de trabalho devem estar radicalmente separadas uma da outra
e atribuídas a diferentes classes de indivíduos” (MÉSZÁROS, 2002, p. 99, grifos do
autor). Não pode caber ao produtor as funções de controle, já que ao possuir tal
domínio os trabalhadores estariam aptos a inverter as prioridades, isto é, a retirar o
capital como centro da configuração do metabolismo social. De todo modo, ressalta
Mészáros, o controle de fato sobre o capital foge inclusive daqueles que o filósofo
denomina personificações do capital — que no capitalismo, são os capitalistas.
Conforme explica Mészaros,
os próprios atores humanos como “controladores” do sistema estão sendo de
modo geral controlados e, portanto, em última análise, não se pode afirmar a
existência de qualquer representante humano autodeterminante no controle do
sistema. Esse modo peculiar de controle sem sujeito, em que o controlador é na
verdade controlado pelas exigências fetichistas do próprio sistema do capital, é
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inevitável, devido à separação radical entre produção e controle no âmago deste
sistema (MÉSZÁROS, 2002, p. 126, grifos do autor)

É certo que um sistema incontrolável, que é ao mesmo tempo um sistema que
opera dentro de uma lógica de expansão irrefreável, é um sistema perigoso. A
característica do capital em ignorar limites para a sua expansão não significa que
não existam limites objetivos para tal. De todo modo, a ativação dos limites
absolutos do capital será examinada a seguir. O que é preciso ter claro no presente
momento é que o capital necessita da expansão, não por mero efeito contingente,
mas porque o freamento da expansão e acumulação, por qualquer motivo que seja,
tem efeitos catastróficos. A imposição de limitações — seja por tentativa de controle
humano, seja por limitações naturais e objetivas — abre as avenidas das crises do
capital. Mészáros ressalta a atualidade como um período de crise estrutural do
capital, no qual “seus constituintes destrutivos avançam com força extrema,
ativando o espectro da incontrolabilidade total numa forma que faz prever a
autodestruição, tanto para este sistema reprodutivo social excepcional, em si, como
para a humanidade em geral” (MÉSZÁROS, 2002, p. 100). Portanto, o capital — e seu
imperativo de expansão e acumulação — não pode ser controlado nem por indivíduos
e nem por Estados, ao mesmo tempo limitações naturais ao seu movimento são
barreiras impostas contra as quais o capital se choca violentamente. Os efeitos das
tentativas do capital em superar estas barreiras são catastróficos para as próprias
condições de permanência do regime, mas também para as condições de existência
da humanidade.
2 A falha metabólica

Sobre a relação entre capital e trabalho, Marx usa a analogia do vampiro. Já
para tratar da relação entre o ser humano e a natureza, Marx vai muito além da
analogia, transpondo o conceito de metabolismo — oriundo das ciências naturais —
para a sua análise social. Ao compreender a sociedade humana como imbuída de um
metabolismo social, Marx leva para sua análise a compreensão de troca metabólica,
processo bioquímico no qual “um organismo (ou uma determinada célula) extrai
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materiais e energia de seu meio ambiente e os converte, por meio de diversas
relações metabólicas, nos ingredientes de seu crescimento” (CLARK; FOSTER, 2011,
p. 118). É nestes termos que Marx caracteriza o trabalho, afirmando que “é, antes de
tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por
sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza” (MARX,
2013 [1867], p. 273). Como já mencionado na introdução, esta concepção é
trabalhada por Marx desde seus primeiros escritos e o autor concede, portanto,
grande relevância para a natureza, já que o trabalho é precisamente, antes de
qualquer coisa, uma relação metabólica entre o homem e a natureza. Levando em
conta a dimensão ontológica do trabalho (LUKÁCKS, 2013), se torna clara a relação
indivisível, mas complexa, entre homem e natureza.
O autor que se destaca por resgatar o conceito de metabolismo em Marx
dentro de uma perspectiva ecológica é o sociólogo marxista John Bellamy Foster. Na
sua obra mais conhecida, denominada Marx’s Ecology, o autor constata que Marx
empregou o conceito [de metabolismo] tanto para se referir à interação
metabólica real entre a natureza e a sociedade por meio do trabalho humano (o
contexto usual em que o termo foi usado em suas obras), quanto em um sentido
mais amplo (particularmente nos Grundrisse) para descrever o conjunto
complexo, dinâmico e interdependente de necessidades e relações trazidas à luz
e constantemente reproduzidas de forma alienada sob o capitalismo, e a questão
da liberdade humana que isto levantou — todas as quais poderiam ser vistas
como estando conectadas à forma como o metabolismo humano com a natureza
se expressa através da organização concreta do trabalho humano. O conceito de
metabolismo, portanto, assumiu tanto um significado ecológico específico
quanto um significado social mais amplo (FOSTER, 2000, p. 158)4

Foster resgata uma análise que Marx faz no Capital e que diz respeito à
agricultura industrial e a relação com o solo. São passagens curtas, mas que para
Foster revelam uma compreensão ecológica avant la lettre no pensamento do
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fundador do socialismo científico. Para compreender as colocações de Marx
referente ao tema, é preciso lembrar que
durante o século dezenove, o esgotamento da fertilidade do solo foi a principal
preocupação ambiental da sociedade capitalista em toda a Europa e América do
Norte (...) nas décadas de 1820 e 1830 na Grã-Bretanha, e logo depois nas outras
economias capitalistas em desenvolvimento da Europa e América do Norte, as
preocupações generalizadas sobre o "esgotamento do solo" levaram ao pânico e
a um aumento fenomenal na demanda por fertilizantes (FOSTER, 2000, p. 149150)

Este era um momento no qual as ciências naturais ainda não possuíam uma
compreensão tão profunda sobre a dinâmica de nutrientes e produção de vegetais,
com o estudo da química do solo ainda em estágio inicial. Igualmente, as técnicas
para aumento na fertilidade do solo eram muito rudimentares, constituindo em
grande parte na busca de fontes naturais para fertilização — era muito comum no
período a utilização massiva de ossos nas plantações, para a absorção de fosfato, e
nesse período começa a extração de guano na América Latina, tendo em vista os
mesmos fins. Apenas na década de 1840 será produzido o primeiro fertilizante
industrial, o “superfosfato” de J. B. Lawes (FOSTER, 2000, p. 150), que será difundido
gradualmente pelo mundo. Esta crise de fertilidade do solo é o que impulsiona o
investimento em pesquisa na área, intentando compreender e solucionar a questão
que está afetando a produtividade agrícola europeia e norte-americana no período.
“A figura central nesta crise de fertilidade do solo foi o químico alemão Justus von
Liebig” (FOSTER, 2002, p. 155)5, um químico que desempenhou um trabalho pioneiro
em compreender o ciclo de nutrientes do solo, assim como os processos que levam
ao esgotamento dos mesmos — processo que em obras mais maduras ele denomina
de “roubo completo (...) seguido pelo completo esgotamento do solo. (...) É
espoliação” (LIEBIG, 1859, p. 145,148)6. Marx não apenas conheceu os trabalhos de
Liebig, mas os estudou metodicamente e fundamentou sua compreensão sobre a
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agricultura industrial a partir da obra do químico alemão. “Marx, estudando o
trabalho dos químicos do solo, reconheceu que a crítica de Liebig sobre a agricultura
moderna complementou e paralelizou sua própria crítica da economia política”
(CLARK; YORK, 2005, p. 398)7. Liebig também se utilizou amplamente do conceito de
metabolismo, o desenvolvendo ao longo da sua obra, que desempenhou um papel
fundamental nos seus estudos sobre o solo. Foster detecta que a própria forma que
Marx utiliza o termo metabolismo captou nuances dos debates científicos ao longo
do tempo e jamais se apartou das concepções químicas e biológicos do uso do
conceito (FOSTER, 2000, p. 160).
Tomando os acúmulos científicos elaborados por Liebig e a nascente química
do solo, assim como a madura concepção de metabolismo, Marx avançou na sua
caracterização da agricultura moderna e elabora a concepção de uma “falha” na
“relação metabólica entre os seres humanos e a terra para capturar o estranhamento
material dos seres humanos na sociedade capitalista das condições naturais que
formaram a base de sua existência” (FOSTER, 2000, p. 163). Em confluência com a
noção de roubo e espoliação exposta por Liebig, Marx afirma que o progresso
adquirido na agricultura industrial, ou seja, a sua otimização produtiva, acaba por ser
contraditório, e “é um progresso na arte de saquear não só o trabalhador, mas
também o solo, pois cada progresso alcançado no aumento da fertilidade do solo por
certo período é ao mesmo tempo um progresso no esgotamento das fontes
duradouras dessa fertilidade” (MARX, 2013 [1867], p. 465). Marx identifica assim uma
falha metabólica na relação entre a sociedade capitalista e a natureza, já que
com a predominância sempre crescente da população urbana, amontoada em
grandes centros pela produção capitalista, esta, por um lado, acumula a força
motriz histórica da sociedade e, por outro lado, desvirtua o metabolismo entre o
homem e a terra, isto é, o retorno ao solo daqueles elementos que lhe são
constitutivos e foram consumidos pelo homem sob forma de alimentos e
vestimentas, retorno que é a eterna condição natural da fertilidade permanente
do solo (MARX, 2013 [1867], p. 464-465).
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Foster destaca que
Marx observou que o ciclo de nutrientes do solo necessitava da constante
reciclagem de nitrogênio, fósforo e potássio, uma vez que as plantas os
absorvem conforme crescem. Os resíduos gerados por plantas e humanos nas
primeiras sociedades agrícolas não capitalistas costumavam retornar ao solo na
forma de fertilizante, ajudando a repor os nutrientes perdidos. Porém, o
movimento de cercamento e a privatização da terra que acompanharam o
advento do capitalismo criaram uma divisão entre cidade e campo, desalojando
grade parte da população rural e expandindo a urbana (CLARK; FOSTER, 2011, p.
119).

Marx, apoiado nos trabalhos de Liebig, identifica uma crise ecológica —
ressaltando, novamente, avant la lettre — causada diretamente pela lógica do próprio
capital. Os imperativos deste regime sociometabólico demandam a concentração
urbana em decorrência da necessidade de uma maior produção, assim como a
alocação do seu exército de reserva. De tal modo, a ruptura exercida na sociedade,
originando a separação radical entre campo e cidade, opera consequências
profundas na cadeia de produção de alimentos. Como é possível afirmar a partir das
reflexões de Marx, o aumento da exploração do trabalhador urbano e do trabalhador
rural se refletem em mesmo nível na exploração da própria natureza, aqui
representada pela espoliação — como aponta Liebig — e saque — como afirma Marx
— do solo. Por óbvio, as consequências não se limitam ao ciclo natural de
restauração de nutrientes da terra, mas afeta toda a cadeia de relações entre
humanos, enquanto sociedade, e entre humanos e natureza. Por exemplo, “ a
degradação do solo levou a uma maior concentração de terras agrícolas entre um
pequeno número de proprietários que adotaram métodos ainda mais intensivos de
produção, incluindo a aplicação de fertilizantes artificiais” (CLARK; YORK, 2005, p.
398). Isto é, a degradação do solo está conectada com a expropriação das terras de
camponeses, adquiridas ou roubadas por grandes proprietários, que por sua vez
intensificam o uso de métodos artificiais para “recuperar” a produtividade do solo —
que como Marx aponta, resulta em um ciclo ainda maior de degradação a longo

Matheus Hein Souza | 81

prazo. Assim, a crise do solo é uma crise da sociedade como um todo, já que seus
impactos sociais imediatos — como a falta de alimentos, por exemplo — se articulam
a impactos sociais mais amplos, mais estruturais e de maior prazo. É claro, um dos
efeitos de Marx conceitualizar e analisar essa situação antes de existir uma teoria
ecológica de fato, é de que existem lacunas na sua análise e, por mais que haja uma
articulação clara entre a preservação e boa relação com os ciclos da natureza, não
há ainda uma teoria mais profunda sobre a relação entre o regime sociometabólico
do capital e a degradação do mundo natural. De todo modo, fica claro que para Marx
a destruição da natureza está intimamente ligada com o desenvolvimento do capital
e que suas demandas são inconciliáveis com as necessidades da natureza. Portanto,
se no tempo de Marx já era identificável a falha metabólica gerada pelo avanço do
capital, é possível afirmar que na atualidade essa falha se generaliza, aprofunda e
toma contornos cada vez mais críticos.
3 Os limites absolutos do capital e a crise ecológica

John Bellamy Foster, Brett Clark e Richard York —

três dos maiores

representantes do “marxismo ecológico”, ou “ecossocialismo” — visam trazer a ideia
de “falha metabólica” para os dias atuais na obra The Ecological Rift (2010).
Apoiados por pesquisas coordenadas por cientistas e agências internacionais, os
autores tratam de nove limites planetários, sendo eles: “acidificação do oceano,
destruição estratosférica da camada de ozônio, os ciclos de nitrogênio e fósforo, uso
global da água doce potável, mudança no uso da terra, perda de biodiversidade,
carregamento atmosférico de aerossol e poluição química” (CLARK; FOSTER; YORK,
2010, p. 14)8, além do aquecimento global. Em um ponto no qual as catástrofes, que
emergem como consequência destes limites serem ignorados, se multiplicam, os
representantes do capital —

tanto os que ocupam as cadeiras dos conselhos

empresariais, quanto os que ocupam as cadeiras dos parlamentos — visam mitigar
os efeitos que se apresentam. De todo modo, a realidade é que todas as ações que

8

Todas as citações referentes a este livro foram traduzidas livremente do original em inglês.
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vão nessa direção operam estritamente dentro dos limites estipulados pelo regime
do capital. Um exemplo da forma pela qual
o capital se desloca em torno dos problemas ecológicos é por meio do simples
deslocamento geográfico - uma vez que os recursos se esgotam em uma região,
os capitalistas procuram em toda parte para tomar o controle de recursos em
outras partes do mundo, seja pela força militar ou pelos mercados (CLARK;
FOSTER; YORK, 2010, p. 74).

Isto é, se trata da função de deslocamento das contradições através da
expansão. Um caso, para dar maior concretude à análise, é o da Noruega. País
exaltado por sua atuação na conservação da natureza — estritamente dentro do seu
território nacional, é claro, como no caso no qual o governo se recusou a perfurar um
poço de petróleo que renderia milhões em receita (COCKBURN, 2019) —, mas que em
países da América Latina está ligado à mineração com altos resultados destrutivos
(SENRA, 2018).
O trio de sociólogos eco-marxistas destaca que
o desenvolvimento do capitalismo, seja através do colonialismo, imperialismo,
ou forças de mercado, expandiram a falha metabólica para o nível global, à
medida que regiões distantes através dos oceanos foram colocadas em
produção para servir aos interesses dos capitalistas nas nações centrais
(CLARK; FOSTER; YORK, 2010, p. 75).

Com a totalidade extensiva tendo seus limites esgotados, o capital radicaliza
sua totalidade intensiva. Assim a sociedade se defronta com outra contradição
básica do sistema do capital, isto é, “que ele não pode separar ‘avanço’ de destruição,
nem “progresso” de desperdício — ainda que as resultantes sejam catastróficas”
(MÉSZÁROS, 2011, p. 73, grifos do autor). “O fato do capitalismo lidar dessa forma —
ou seja, a seu modo — com a ecologia não deveria provocar a mínima surpresa: seria
quase um milagre se não fosse assim” (MÉSZÁROS, 2011, p. 52), já que, como
demonstrado por Mészáros, o capital é movido por um imperativo de expansão e
“para esse imperativo, não pode haver isenção. Nem mesmo quando as
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consequências devastadoras já são flagrantemente evidentes tanto no campo da
produção quanto no campo da ecologia” (MÉSZÁROS, 2008, p. 22)9. Por razões como
estas, a questão ecológica é uma das questões não integráveis (MÉSZÁROS, 2002,
p. 95) do capital. Isto é, os problemas concernentes à destruição ecológica não
podem ser solucionados dentro do regime do capital, já que a causa dos problemas
ambientais está ligada a imperativos fundamentais do capital. É nestes termos que
a questão ecológica se apresenta como um limite absoluto do capital. Mészáros faz
a distinção entre os limites relativos e os limites absolutos do capital:
Os limites relativos do sistema são os que podem ser superados quando se
expande progressivamente a margem e a eficiência produtiva – dentro da
estrutura viável e do tipo buscado – da ação socioeconômica, minimizando por
algum tempo os efeitos danosos que surgem e podem ser contidos pela estrutura
causal fundamental do capital. Em contraste, a abordagem dos limites absolutos
do capital inevitavelmente coloca em ação a própria estrutura causal.
Consequentemente, ultrapassá-los exigiria a adoção de estratégias reprodutivas
que, mais cedo ou mais tarde, enfraqueceriam inteiramente a viabilidade do
sistema do capital em si (MÉSZÁROS, 2002, p. 175).

Como o regime do capital não permite restrições, sendo incontrolável, e a
questão ecológica inevitavelmente imporia limitações ao capital — especialmente ao
seu vital imperativo de expansão —, o capital necessariamente precisa buscar
ultrapassar os limites naturais do planeta.
Foi apenas uma questão de tempo para que o capital — em seu irrefreável
impulso para ir além dos limites encontrados – tivesse de se superar,
contradizendo sua lógica interna e entrando em colisão com os limites
estruturais insuperáveis de seu próprio modo de controle sociometabólico. (...) É
impossível pensar em qualquer coisa associada às condições elementares da
reprodução sociometabólica que não esteja letalmente ameaçada pela forma
como o capital se relaciona com elas: a única que ele conhece. Isto não vale
apenas para as exigências de energia da humanidade ou para a administração
9

Todas as citações referentes a este livro foram traduzidas da versão venezuelana.
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dos recursos naturais e dos potenciais químicos do planeta, mas para todas as
facetas da agricultura global, inclusive a devastação em grande escala das
florestas e a maneira irresponsável de tratar o elemento sem o qual nenhum ser
vivo pode sobreviver: a água. (MÉSZÁROS, 2002, p. 253).

Ao sistema do capital é impensável conceber qualquer tipo de ação
responsável para a “reprodução da natureza, que pode incluir escalas de tempo de
cem anos ou mais, para não mencionar a manutenção dos particularmente
integrados ciclos naturais que ajudam a manter as condições de vida” (CLARK;
FOSTER; YORK, 2010, p. 85). Estas são razões que devem preocupar a humanidade
como um todo, pois a extinção das condições de reprodução do regime
sociometabólico do capital não significa apenas o fim deste sistema, mas a própria
extinção da humanidade. Se superar a crise ecológica significa superar o capital, a
necessidade de permanência da espécie humana parece ser, logicamente, a missão
de encontrar outro elemento que possa ser o centro do metabolismo social da
sociedade. A forma de fazê-lo, ou como deveria se configurar, ainda está em debate,
mas um comentário de Marx talvez deixe indicativos de como deve soar essa nova
configuração social:
Do ponto de vista de uma formação econômica superior da sociedade, a
propriedade privada do globo terrestre nas mãos de indivíduos isolados parecerá
tão absurda quanto a propriedade privada de um ser humano sobre outro ser
humano. Mesmo uma sociedade inteira, uma nação, ou, ainda mais, todas as
sociedades contemporâneas reunidas não são proprietárias da Terra. São
apenas possuidoras, usufrutuárias dela, e, como boni patres familias, devem
legá-la melhorada às gerações seguintes (MARX, 2017b, p. 836, grifos do autor).

Conclusão
É possível identificar a relação entre as crises ecológicas — ou falhas
metabólicas — com o mecanismo próprio de funcionamento do regime
sociometabólico do capital. Isto é, os elementos fundamentais da estrutura do
capital, seus imperativos e necessidades, entram em conflito direito com as
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necessidades metabólicas da Terra. O esgotamento das possibilidades de expansão
territorial — mecanismo vital para a acumulação de capital, mas também de
deslocamento de contradições — impele o sistema a aprofundar a modalidade
intensiva da sua totalidade. De tal modo, humanidade e natureza sofrem as
consequências de um modelo cada vez mais orientado para extração bárbara de
riqueza — seja a mais-valia dos trabalhadores, seja as riquezas do solo. A
compreensão dessa dinâmica vem desde Marx, apesar da negação de muitos
críticos. Como um autor sensível aos avanços científicos de todas as áreas, Marx de
modo muito competente integrou os desenvolvimentos das ciências do solo à sua
produção teórica, mas não limitando suas reflexões à produtividade da propriedade
agrícola e sim compondo uma visão mais geral das dinâmicas dissonantes entre o
aumento da produção e expansão do capital — cada vez mais aceleradas —, e os
ciclos de regeneração da natureza, que são longos.
De todo modo, uma teoria socialista da ecologia depende de teorizações mais
profundas do que as deixadas por Marx. As falhas metabólicas oriundas do regime
do capital apenas se agravaram e se multiplicaram no decorrer dos séculos. Tanto
os autores marxistas identificados com o ecossocialismo — como Foster, Clark e
York —, quanto autores como Mészáros, que não se inclui nessa tradição, observam
a crescente necessidade de teorizar uma transição ao socialismo que leve em conta
as condições naturais do planeta. Pensar com Marx a transformação da sociedade é
refletir uma transição sustentável para o conjunto da humanidade.
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5. PARA LER AS RUÍNAS DO ANTROPOCENO MINEIRO:
CATÁSTROFE-CRIME E TRAUMA CULTURAL EM MARIANA1

Reading Anthropocene’s ruins in Minas Gerais:
crime/catastrophe and cultural trauma in Mariana

https://doi.org/10.36592/9786587424811-5

Natanael de Alencar Santos2
Natasha Karenina de Sousa Rego3
Resumo
O artigo busca fornecer algumas indicações sobre como situar o Brasil no Antropoceno.
Pergunta-se: como ler as ruínas do Antropoceno brasileiro a partir de desastres recentes? O
objetivo geral é aferir a dimensão traumática do Antropoceno Mineiro a partir da catástrofecrime de Mariana. Os objetivos específicos são, portanto, delinear os contornos do
Antropoceno Mineiro, conectando-os com a teoria do trauma cultural de Alexander (2012) e
a dinâmica entre valores e sofrimento em Joas (2013). Investigou-se dois documentos –
"Estudo e sistematização dos danos morais individuais e coletivos para processo de
indenização/reparação dos atingidos e atingidas pela barragem de rejeitos da Samarco
Mineração S.A. (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG" e o livro-reportagem “Vozes e
silenciamentos em Mariana: crime ou desastre ambiental?”, que foram lidos com as lentes
da teoria do trauma cultural, das interpretações do Antropoceno e suas vozes no interior das
ciências humanas e de contribuições, especialmente decoloniais, que desconstroem
entendimentos hegemônicos sobre a relação sociedade-natureza na modernidade. Propõese a indissociabilidade entre Antropoceno e as catástrofes; destaca-se a relevância do
trauma cultural como um elemento importante na compreensão dos impactos catastróficos;
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habilita-se uma "leitura de ruínas" para mensurar impactos em tragédias. A importância
desta pesquisa reside em explorar esta camada pouco aferida no dimensionamento das
catástrofes tecnológicas contemporâneas. A partir dos documentos, conclui-se que existe
um processo ativo em curso para estabelecer a catástrofe-crime de Mariana como um
trauma cultural – sobretudo no que diz respeito ao descentramento moral, expansão de
sensibilidade e na solidificação do evento na memória pública. Além disso, a análise dos
documentos demonstra ser viável a leitura das ruínas do Antropoceno brasileiro a partir da
centralidade do trauma cultural.
Palavras-chave: Antropoceno. Catástrofe. Trauma Cultural. Mariana. Ruínas.
Abstract
The article seeks to provide some indications on how to situate Brazil in the Anthropocene.
To achieve this goal, the question raised is: how to read the ruins of the Brazilian
Anthropocene stemmed from recent disasters? The main objective is to assess the traumatic
dimension of the Anthropocene in Minas Grais, specifically through Mariana's
crime/catastrophe analysis. The purpose is, therefore, to delineate the contours of the
Anthropocene in Minas Gerais, connecting them with the Alexander’s (2012) theory of
cultural trauma and the dynamics between values and suffering, as argued by Joas (2013).
Two documents were investigated - "Study and systematization of individual and collective
moral damages for the indemnity / research process of those affected and affected by the
tailings dam of Samarco Mineração SA (Vale and BHP Billiton) in Mariana-MG" and the bookreport “Voices and silences in Mariana: crime or environmental disaster? ”, which were read
through the lens of the theory of cultural trauma, of the interpretations of the Anthropocene
within the human sciences and contributions, especially decolonial, that deconstruct
hegemonic understandings about the society-nature relationship in modernity. It proposes
the inseparability between the Anthropocene and catastrophes; cultural trauma is
highlighted as an important element in understanding catastrophic impacts; a "ruin reading"
is enabled to measure the impacts of tragedies. The importance of this research lies in
exploring this small layer linked to the non-dimensioning of contemporary technological
catastrophes. From two documents, it concludes that there is an active process underway to
characterize Mariana's crime-catastrophe as a cultural trauma - mainly not that it says it
respects moral decency, the expansion of sensitivity and the solidification of the event in
public memory. In addition, the analysis of two documents shows that they are valid for
reading the ruins of the Brazilian Anthropocene from the centrality of cultural trauma.
Keywords: Anthopocene. Catastrophe. Cultural Trauma. Mariana. Ruins.
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Introdução

No contexto de crise ecológica, de solidariedade, política e econômica atuais
– os contornos nos inspiram a perceber uma crise que é, portanto, civilizatória
(LANDER, 2005) – a questão dos desastres e das catástrofes é generalizada, extensa
e potente. A amplitude e intensidade da destruição ambiental causada pelas
atividades humanas em diferentes âmbitos atingiram, na interpretação relativamente
bem difundida e consolidada de cientistas das ciências naturais, a partir de
publicação de Paul Crutzen e Eugene Stoermer em 2000, o status de força geológica
e a alteração biosférica antrópica é de tal magnitude que a continuidade da própria
espécie humana é posta em dúvida – argumento baseado na radicalização da
exploração dos recursos da Terra e no impacto ambiental negativo causado pelo
aumento populacional, aumento de pastos, acentuação da urbanização, exaustão de
combustíveis fósseis, emissão crescente de gases tóxicos na atmosfera,
acidificação dos oceanos, extinção em massa, entre outros fenômenos degradantes.
Genericamente, esta é a situação básica de “fim do mundo” (KRENAK, 2019;
MENEGAT, 2003) ou de incerteza de futuro que o Antropoceno busca nomear.
Contudo, ao extravasar para o território investigativo das ciências humanas, a
abordagem sobre Antropoceno se torna mais complexa, ou ainda, revela limitações
explicativas. Complexidades que segundo Rita Segato (2011), partindo de uma crítica
à relação homem/natureza e tendo por base uma perspectiva decolonial, envolvem
limitações na forma que o mundo moderno se constitui ou pensa a si mesmo, não
existindo nele dualidade - como relação de complementaridade - e sim binarismo,
em que um suplementa o outro. Na mesma esteira, a racionalidade colonial,
moderna, cartesiana é fundada em binarismos dicotômicos: homem/natureza,
mente/corpo, civilizados/não civilizados e nas ideias de “raça” e “gênero” como
instrumentos de classificação hierárquica e padrões de poder (WALSH, 2013).
Epistemologicamente, como já bem estabelecido por Bruno Latour (1994), as
fronteiras entre fenômenos da natureza e da cultura/sociedade/política –
justamente as bases do dualismo clássico humanista cartesiano – são borradas.
Isso inspira entendimentos de que
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[...] no Antropoceno, ao contrário, é a natureza que se torna efeito do humano.
Por onde vagueie, da estratosfera ao mar profundo, o homem encontra doravante
– objetivamente, e não mais apenas como projeção de sua consciência – os
efeitos de si próprio, de sua ação e poluição industrial. [...] Mais que nunca somos
hoje existencialmente vulneráveis ao que se tornou vulnerável a nós. O
Antropoceno é, em suma, a revelação da impotência de nossa potência.
(MARQUES, 2015, p. 402)

Em nosso juízo, se nas ciências naturais o Antropoceno nomeia toda uma
época geológica, nas ciências humanas é preciso refletir, por exemplo, sobre sua
suposta potência de universalidade, visto que esta ideia expressa permanências
coloniais e modernas, favorecedora da apreensão de grupos humanos e suas
vivências complexas e diversas como se homogêneas fossem (SEGATO, 2011). Uma
depuração do conceito (que não inaugura o tipo de preocupação que remete, mas
reflete uma intensificação contemporânea delas) precisa ser operacionalizada ao
focarmos em manifestações particulares, de escalas regionais, em regiões de países
em desenvolvimento, bem como para melhor verificar seus efeitos e consequências,
na pretensão de contornarmos uma série de ocultações e apagamentos. Assim, nos
habilitamos a propor a questão de como situar o Brasil no interior do Antropoceno –
qual seria sua contribuição particular? Ou, mais especificamente, como ler as ruínas
do Antropoceno brasileiro a partir de desastres recentes?
Para tal, o objetivo geral é aferir o trauma cultural no Antropoceno Mineiro a
partir

da

catástrofe-crime

de

Mariana.

Os

objetivos

específicos

envolvem funcionalizar o conceito de Antropoceno para situar a relação da
catástrofe-crime da cidade de Mariana, em Minas Gerais, no contexto de
Antropoceno Mineiro; conectar a teoria do trauma cultural de Jeffrey Alexander
(2012) e a dinâmica entre valores e sofrimento em Hans Joas (2013) desencadeada
pelo Antropoceno, com foco nas experiências traumáticas, e danos causados pelo
desastre tecnológico nos e nas atingidas direta e indiretamente por ele. Investigamos
dois documentos, lidos com as lentes da teoria do trauma cultural, das
interpretações do Antropoceno e de contribuições decoloniais. Propomos então a
indissociabilidade entre Antropoceno e as catástrofes; o trauma cultural como um
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elemento importante na compreensão do impacto. A discussão habilita a perceber a
"leitura de ruínas", elemento interessante na mensuração de impactos em tragédias
e para pensar pedagogias e resistências.
O primeiro documento analisado, o “Estudo e sistematização dos danos
morais individuais e coletivos para processo de indenização/reparação dos
atingidos e atingidas pela barragem de rejeitos da Samarco Mineração S.A. (Vale e
BHP Billiton) em Mariana-MG” foi realizado pela Associação de Advogados de
Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, encomendado pela Caritas Brasileira –
Regional Minas Gerais e concluído em 2018 4 . São apresentados casos, relatos,
produtos de entrevistas individuais, de grupos focais e oficinas temáticas. Os dados
foram obtidos a partir de observação direta por 4 meses, em 2017, com base na
participação dos autores em reuniões, audiências públicas, oficinas, visitas técnicas
de campo, celebrações religiosas, atos públicos, dentre outros momentos em que as
pessoas atingidas pela catástrofe tecnológica estiveram presentes, valorizando o
relato, a lembrança, as avaliações dos próprios atingidos. O objetivo do estudo foi
apresentar o conteúdo da experiência daqueles que vivenciaram a tragédia e, a partir
dele, argumentar juridicamente pela dimensão do dano moral coletivo. Na conclusão,
o documento apresenta uma sistematização e revisão literária sobre a jurisprudência
do dano moral coletivo, recomendando estratégias civis de restituição.
O segundo documento que compõe nosso corpus é o livro-reportagem “Vozes
e silenciamentos em Mariana: crime ou desastre ambiental?”, organizado pela
Doutora Graça Caldas, realizado no âmbito da disciplina Linguagem: Jornalismo,
Ciência e Tecnologia, do Programa de Mestrado em Divulgação Científica e Cultural
do Labjor/IEL/Unicamp e lançado em 2017. São sete capítulos de autoria dos alunos
da referida disciplina, mestrandos do referido programa, com diferentes enfoques.
Priorizamos, na presente análise, os capítulos que são realizados em torno dos
relatos dos atingidos direta e indiretamente e os relatos em si, embora existam
outros trechos que se remetem ao desastre tecnológico e tentem situá-lo num
quadro maior, seja de ênfase econômica, histórica, política ou de análise midiática,
4

O documento ainda não foi publicado. Ele é resultado de uma construção feita pela Comissão de
Atingidos através de sua Assessoria Técnica que idealizou e contratou o estudo levado a cabo pela
AATR. A Caritas/MG foi contatada pelos autores e autorizou a utilização do documento para os fins
desta pesquisa.
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contando com contribuições de peritos, dados de notas técnicas e outras fontes –
nisso também contribuem para o dimensionamento e apreensão do processo de
trauma cultural.
Criado em 1995, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor),
da Universidade de Campinas (UNICAMP/SP), desempenha desde 2008 a formação
em nível de pós-graduação em Divulgação Científica e Cultural, refletindo,
problematizando, produzindo e articulando os terrenos entre jornalismo e academia.
O documento que analisamos é um produto acadêmico que encarna uma das
principais missões do referido mestrado, isto é, construir "análises, estudos,
pesquisas e intervenções no ambiente de produção de ciência e tecnologia,
buscando interligar diferentes conhecimentos e saberes na produção de reflexões
críticas sobre os impactos e efeitos do desenvolvimento tecnológico" (UNICAMP,
s/a).
Em ambos os documentos, os atingidos - seja direta ou indiretamente rememoram o momento do desastre, remetem a experiências de desespero
incomensurável; relatam cenas de fuga e apreensão; explicitam sua impotência e
horror diante da avalanche de lama; da surpresa trágica, repleta de incredulidade e
tristeza; declaram também sentimentos como humilhação e desamparo; descrevem
ações de heroísmo e também falam de redes de solidariedade que encontraram na
vizinhança nos dias seguintes e de articulações posteriores; percebem que tiveram
seus modos de vida transformados e que dimensões imateriais também foram
destruídas.
Visto que nos foi viável o acesso a tais experiências coletivas de intenso
sofrimento, buscou-se identificar elementos que caracterizam o evento como um
trauma cultural com relevância não apenas local, mas, dado suas dimensões, como
representante de um trauma cultural que implica todo o Antropoceno. A importância
desta pesquisa reside em explorar esta camada pouco aferida no dimensionamento
das vultuosas e frequentes catástrofes tecnológicas contemporâneas, aludindo a um
itinerário interpretativo no interior das ciências sociais, bem como em operar uma
investigação dessa intersecção particular de escalas entre regiões do Sul Global e os
macroprocessos do Antropoceno.

Natanael de Alencar Santos; Natasha Karenina de Sousa Rego | 95

O prisma do antropoceno

O objetivo deste item é funcionalizar o conceito de Antropoceno para os
objetivos aqui estabelecidos, verificando como ele vem sendo articulado e nuançado
no campo das ciências humanas e na filosofia e nos capacitando uma apropriação
mais ajustada. Na gana classificatória, termos como Entropoceno, Cthulhuceno,
Androceno, Euroceno, Plantationceno, Necroceno são proposições análogas que
iluminam diferentes facetas de nossa situação cataclísmica.
Tal variedade coloca algumas questões em evidência, a começar pela
pretensão de universalidade: quem compõe o “antropos” do Antropoceno? Ou seja,
questiona-se até que ponto o termo oclusa, por exemplo, experiências nãoocidentais – e nisso se baseiam muitas das críticas decoloniais (LANDER, 2005;
SEGATO, 2011; WALSH, 2002, 2013), que valorizam um descentramento analítico a
partir de outras vivências, experiências, saberes (e outras experiências de
sofrimentos) de grupos não hegemônicos, do Sul Global. Nesse sentido, o discurso
do (e a experiência no) Antropoceno não deve ser tomado como homogêneo, mas
plural.
Isso implica mesclar, na moldura geológica do Antropoceno, diversas
problemáticas históricas, sociológicas, políticas, econômicas, culturais, psíquicas,
jurídicas, entre outras. Assim, é contraproducente ver mesmo os desastres
ambientais como “naturais”, uma vez que a sociedade sempre está envolvida e
implicada.
Adicionalmente, avalia-se a assimetria de agências: “os oprimidos e
condenados” (WALSH, 2013) do mundo podem ser acusados e responsabilizados por
perpetrar a exploração sistemática e global da natureza? Ora, é notório que as
maiores desvantagens e riscos recaem sobre aqueles com menor poder e capital. O
que implica aferir que, no Antropoceno, a responsabilização pela exaustão das
condições de vida é diferencialmente atribuída e as desigualdades do sistema
capitalistas se destacam: é o Capitaloceno – cujos efeitos não são inerentes à
espécie humana, mas à forma com que a atividade dessa espécie é organizada e
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impacta o planeta. Para Donna Haraway (2015, p.259 - tradução livre) o capitalismo
está imbricado na teia da vida:
Qualquer geologista do futuro encontrará sintéticos químicos da DuPont na
composição das pedras, encontrará sintéticos químicos de corporações
petroquímicas e multinacionais farmacêuticas na hidrosfera. A hidrosfera,
litosfera, atmosfera, tudosfera, os múltiplos mundos da terra mostrarão os
efeitos de seres humanos industriais”.

Portanto, na necessária aferição e atribuição de responsabilidade, temos os
grandes atores empresariais, estilos de vida, modelo de economia e de exploração
que caracterizam o capitalismo contemporâneo como o grande vetor destrutivo,
“sustentado numa ruptura metabólica com a natureza - o que leva à sua inconsciente
e irreversível destruição” (MENEGAT, 2019, p.161). Dessa forma, a catástrofe é
consubstancial ao Antropoceno:
Numa forma social em que a lei do valor é a própria estruturação da realidade o eixo em que se articula a intencionalidade e a dinâmica das práticas sociais -,
são as implosões das barreiras à permanente expansão e acumulação do capital
que se apresentam na história como catástrofes anunciadas. Para os países
periféricos, estas catástrofes são onipresentes. (MENEGAT, 2019, p.328)

Conforme definição do Capitaloceno por Moore (2016), o capitalismo é
encarado não simplesmente como sistema econômico e social, mas a partir da forma
que organiza a natureza, capital e poder como um todo orgânico, que realiza uma
“ecologia-mundo” de trabalho, poder e (re)produção, situada e multiespécie; o
capitalismo organiza a natureza e as condições de vida a sua imagem e lógicas; põe
a natureza para trabalhar a seu serviço; apropria fluxos de trabalho e de energia “de
graça” ou “por baixo custo” no qual “muitas espécies – e processos biológicos e
geológicos – performam trabalho para o capital que não pode ter seu valor aferido
em um sistema que valoriza apenas o trabalho pago” (MOORE, 2016, p. 93).
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Essa abordagem reverbera ecos do entendimento da racionalidade da técnica
moderna ocidental – tal qual investigado por Heidegger (2002), que afirma que ela
se apresenta como desencobrimento da disponibilidade. Em termos mais detidos, o
filósofo está referindo-se ao processo pelo qual o homem interpela e provoca a
natureza afim de explorar-lhe energia com o objetivo de ser beneficiada e
armazenada, com o máximo rendimento o mínimo gasto possíveis. Nessa acepção,
a natureza é tida como dispositivo, fundo disponível e também reserva, além de
passiva de um projeto matematificação, onde as ciências “encaram a natureza como
sistema operativo e calculável de forças” (HEIDEGGER, 2002, p. 24). Essa forma
matematificada de relação com o mundo é problemática na medida em que tudo é
passível de disponibilidade, posse, controle e subordinação. Em contraste com ela,
para citar apenas um, temos a biointeração (SANTOS, 2015) - uma forma
fundamentalmente diferente de encarar a relação com a natureza - e essa distância
sintoniza-se com o que aponta Hui (2017) ao pensar em uma cosmotécnica para
explicar como a questão da técnica não é universal, é, ao contrário, permeada,
habilitada e constrangida por cosmologias particulares, que vão além da mera
funcionalidade ou utilidade - ou seja, que leva a sério as diferentes ontologias em
diferentes culturas.
Ao longo do texto continuamos usando o nome “Antropoceno” mas apelamos
aos leitores que mantenham a consciência sobre a polissemia e ajustes que
precisam ser realizadas e que viabilizam nossa abordagem específica.

O antropoceno mineiro

Com base no caso de Mariana, objetiva-se situar o Antropoceno Mineiro e
refletir sobre como o Brasil, e mais especificamente o estado de Minas Gerais,
emerge no contexto do Antropoceno. Para tanto, elegemos como foco de
investigação o fenômeno do trauma cultura em Mariana, reivindicando para esse
evento um lugar de relevância, pois marca de forma indelével o próprio entendimento
do Antropoceno – justamente a partir de suas catástrofes. Assim, é premente, ao
colocar em evidências as características históricas e socioecológicas de
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vulnerabilidades regionais e ressaltar que os discursos do Antropoceno não são
universais, apontar que existem desigualdades, hierarquias e assimetrias entre as
agências causadoras e entre aqueles mais impactados – existe aí também uma
multiplicidade de experiências.
As repercussões danosas do Antropoceno põem em maior desvantagem
aqueles com menos capital político e material, o que nos dá oportunidades de refletir
sobre desequilíbrios de poder por meio de explicações sociológicas/histórias de
suas causas plurais – podemos pensar o caso de Mariana como "fato
socioambiental total", seguindo Luiz Marques (2015) quando este apropria-se do
conceito de Marcel Mauss, devido a grande quantidade de fenômenos e atores que
ele consegue congregar.
É uma análise que lida ainda com histórias assimétricas de colonialismo,
desenvolvimento e economia política global. O Antropoceno, nesta perspectiva,
nasce das estruturas do colonialismo – da exploração do homem e da natureza - e
das permanências das colonialidades (SEGATO, 2011; WALSH, 2002, 2013). Ele é,
portanto, repleto de silêncios: Dahlia Simangan (2009) lembra Gayatri Spivak e os
sujeitos humanos silenciados por estruturas hegemônicas de poder e elementos da
natureza sem voz. A autora também remete ao historiador Dipesh Chakrabarty, para
quem é preciso identificar o impacto da humanidade na Terra, mas que isso só é
possível ser feito de maneira decente se reconhecermos a pluralidade humana e as
injustiças no interior dela.
Os países de industrialização recente possuem uma relação conflitante com
os imperativos de desenvolvimento econômico (focado em produção e dirigido ao
consumo) e a política ambiental. Se, por um lado, são os que mais emitem
substâncias nocivas ao meio ambiente, por outro, implementam poucas medidas
efetivas para reduzir impactos. Para Dahlia Simangan (2019, p.11) “uma análise póscolonial revela como injustiças históricas nascidas de uma longa história de
colonização aumentaram a distância de desenvolvimento e criaram problemas e
dilemas econômicos e ambientais em países subdesenvolvidos” - contudo, o
passado colonial deles não os exime da responsabilidade (não podemos cair nessa
armadilha de perdão). Uma outra ressalva desessencializadora importante que
emerge na crítica decolonial é que tampouco
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todos humanos estão convidados para espaços discursivos nos quais os
desastres são teorizados, onde as respostas são formuladas, nem mesmo os
discursos sobre o Antropoceno são desconstruídos (VIGNOLA, 2017).

Na modalidade de reflexão aqui proposta, existe explícita uma continuidade
entre a exploração colonial de minérios preciosos dos século XVI e XVII com o
neoextrativismo de minérios de ferro dos século XX e XXI, em Minas Gerais e em
muitos outros lugares do Sul Global, na medida em que sua fundação e
desenvolvimento enquanto território são profundamente atravessados por essa
forma de exploração, exportação de recursos naturais e dinâmicas de expulsão de
inúmeros povos de suas terras tradicionais. Ou seja, a economia de matriz primárioexportadora intensa foi a característica principal dos primórdios do estado e, em
grande medida, segue sendo hoje, com inovações tecnológicas poderosas, com a
diferença crucial de que não mais a metrópole colonial, mas as empresas
transnacionais representam os atores que mais se beneficiam desse esquema. Tal
matriz econômica é acompanhada de perto pelo dano socioambiental, reversível ou
não.
A economia extrativista deteriora grave e irreversivelmente o meio ambiente. O
estudo da atividade mineradora ou petrolífera ao redor do planeta evidencia
inúmeros danos e destruições múltiplas e irreversíveis à Natureza. Além disso,
são incontáveis as tragédias humanas e a destruição de potencialidades
culturais dos povos. No âmbito econômico, a situação não é melhor. Os países
cujas exportações dependem fundamentalmente de recursos minerais ou
petrolíferos são economicamente atrasados, e seus problemas ambientais
crescem no ritmo em que se expande o extrativismo. (ACOSTA, 2016, p. 61-62)

Uma consequência da interação natureza e tecnologia na moldura do
neoextrativismo se deu em 5 de novembro de 2015, quando Mariana sofreu o maior
desastre tecnológico e ambiental do mundo, dita catrástofe. Uma barragem
administrada pela Samarco/SA, cujos principais acionistas são a BH Billiton Brasil e
a Vale, rompeu. Segundo relatórios preliminar do IBAMA, de novembro de 2015, o
rompimento da barragem lançou dezenas de toneladas de lama contendo resíduos
tóxicos, deixando um rastro de destruição de mais de 800 km, nos estados de Minas
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Gerais e Espírito Santo. Os rejeitos de mineração de ferro afetaram os corpos hídricos
da região (mais 600km de corpos hídricos poluídos, e mais de 10 toneladas de
espécies de peixes foram assassinadas), bem como ecossistemas marinhos que se
comunicavam com os rios. A lama devastou ainda florestas nativas, diminuindo
permanentemente a biodiversidade local. Povoados na zona rural foram submersos
pela lama, tornando-as inabitáveis: por volta de 700 famílias foram removidas
compulsoriamente (AATR, 2018, P. 15). O número oficial de mortos é de duas
dezenas. Modos de vida foram comprometidos ou inviabilizados definitivamente.
Destruição, extinção, morte e ruínas marcam de forma indelével a história da cidade.
Frisa-se que a lama atingiu o rio Doce, para o povo Krenak, Watu,
que sustentou a nossa vida às margens do rio Doce, entre Minas Gerais e o
Espírito Santos, numa extensão de seiscentos quilômetros, está todo coberto por
um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o
que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Faz um ano e meio que
esse crime — que não pode ser chamado de acidente — atingiu as nossas vidas
de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou.
(KRENAK, 2019, p.42)

A catástrofe de Mariana parece reverberar o Necroceno, um outro nome para
o Antropoceno. Justin McBrien (2016) pontua que o capitalismo é um banquete de
mortos, ele devora a vida: faz desaparecer espécies, linguagens, culturas e pessoas.
A extinção repousa no coração do capitalismo. Segundo McBrien, seu motor é "tornar
extinto" o que vive. Ilustrativamente, nesse uso e existência a partir da morte, basta
pensar na utilização de petróleo e carvão como explicita exumação de vida extinta.
As catástrofes emergem, nesta perspectiva, como o normal do capitalismo – ele
precisa de catástrofes para se desenvolver e ampliar espaço de atuação: o fim do
mundo se torna cotidiano.
Contudo, partindo de estudo etnográfico de Leila Dawney (2020) e da
interpretação do escritor Junot Diaz (2011), temos que as ruínas das catástrofes do
Necroceno, essa dinâmica sinistra que se perpetua por meio da matéria morta e da
extinção do que vive, é ativada como objeto de conhecimento, de aprendizado. Em
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Dawney, a provocação da ruína como lugar de descarte, abandono, desolação,
espectros, fragilidade, vazio, com foco agudo na relação dos habitantes com o
passado pode ser direcionada para descortinar histórias de colaboração criativa,
resiliência, construção de novos modos de vida e de cuidado, justificativas de
conexão com o lugar, as motivações para permanência, as estratégias de
persistência. Por sua vez, Junot Díaz, ao abordar o terremoto no Haiti em 2011, afirma
que catástrofes possuem um aspecto apocalíptico da revelação:
[...] que nos dão a chance de ver aspectos de ver o mundo que nós, enquanto
sociedade, buscamos evitar, que escondemos debaixo do véu da negação. [...].
Expõem as estruturas de poder subjacentes, as injustiças, os padrões de
corrupção e as desigualdades que sequer são reconhecidas [...] Em outras
palavras, desastres não simplesmente acontecem. Eles são sempre tornados
possíveis por uma série de -geralmente invisíveis - escolhas societais que
implicam mais do que apenas aqueles que são soterrados ou se afogam. É por
isso que os chamamos de desastres sociais. (DÍAZ, 2011, s/p)

Na crise no Antropoceno, “a Terra e o cosmo são transformados em sistema
tecnológicos gigantescos” (HUI, 2017, p. 2). É ilustrativo disso o caso dos parques de
mineração, onde grandes máquinas abrem enormes feridas na geografia. Do ponto
de vista da técnica, que é um forte componente dessa catástrofe de Mariana, o
problema não se resume, contudo ao ponto de vista do maquinários, dos
instrumentos tecnológicos, mas remete à natureza da relação que é capaz de
engendrar - relação matematificada, tirânica, instrumental, atrelada a imperativos
capitalistas de acumulação. Parques industriais, grandes máquinas, softwares
inovadores e outros alardeados "milagres da tecnologia de ponta" são empenhados
nesses vultuosos projetos neoextrativistas - e trazem consigo a promessa de
progresso, sem mencionar, entretanto, o potencial destrutivo de catástrofes que os
acompanham.
Portanto, a catástrofe em Mariana é expressão emblemática do Antropoceno,
em antecedentes e permanências, implicação de responsabilidades, magnitude de
danos e consequências econômicas, materiais, socioambientais e também, embora
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pouco elencado para caracterizar essa nova época geológica, em seu aspecto
traumático cultural.
Catástrofe e trauma cultural em Mariana

Apresentado e situado o Antropoceno no Brasil, de forma sintética e na
conexão entre colonialidade e contemporaneidade, nesta seção propomos uma
conexão entre a teoria do trauma cultural e a dinâmica de sofrimento desencadeada
pelo Antropoceno, tendo como foco as experiências e danos causados pelo desastre
tecnológico em Mariana, identificado como catástrofe-crime: um monumento
sombrio que expõe questões de classe, gênero, raça, idade, nacionalidade, relações
de poder e de acesso a recursos. Assim, alguns grupos estão mais propensos que
outros aos danos, à perda e ao sofrimento no contexto e diferentes perigos – ou seja,
na sociedade do risco (BECK,1997) este não é distribuído igualmente, é assimétrico
e mesmo passível de uma série de manobras. A vulnerabilidade social, em um âmbito
político, pode ainda ser um gatilho para questões de justiça e de mobilização
coletiva.
Um elemento específico que potencialmente caracteriza as catástrofes é o
trauma cultural. Isso porque as catástrofes não são traumáticas por si mesmas, não
se trata de uma característica inerente ou intrínseca. Conforme Alexander (2012), o
sentido delas é fabricado e mediado simbolicamente, atravessado por estruturas
sociais; narrativas precisam ser articuladas, elaboradas; o sofrimento precisa ser
representado e tomar lugar forte no interior da identidade de certa coletividade.
Sociologicamente, é uma perspectiva baseada no construtivismo social, com foco
nos elementos configuracionais.
Para que algum evento seja alçado ao status de trauma cultural, ele passa por
um amplo “processo coletivo de interpretação cultural” (ALEXANDER, 2012, p. 3). É
preciso que uma série de respostas seja construída narrativamente e que
significados sejam fabricados. Transformar o sofrimento individual em trauma
coletivo é um trabalho cultural que envolve ações como “discursos, rituais, marchas,
encontres, peças, filmes, contações de histórias” (idem, p. 4). Dessa forma,
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[...] o trauma cultural ocorre quando membros da coletividade sentem que foram
sujeitos a eventos horríveis, que deixa marcas profundas em suas consciências,
transformando suas identidades fortemente, impregnando memórias para
sempre. [...] Ao construir traumas culturais é que os grupos sociais, sociedades
nacionais e, às vezes, civilizações inteiras, não só identificam cognitivamente a
existência de fontes de sofrimento humano, mas também viabilizam a aferição
de responsabilidade por eles. (ALEXANDER, 2012, p. 6 - tradução livre)

Alexander (2012) decompõe o processo de trauma cultural coletivo em cinco
etapas - a demanda/injúria fundamental; o grupo de transmissão; a audiência e
situação; a classificação cultural; as arenas institucionais - com fins analíticodidáticos, não representando necessariamente uma ordem cronológica. O evento em
Mariana/MG pode ser lido com as lentes montadas pelo autor, exercício que
realizamos adiante:
Mariana/MG pelas lentes do processo do trauma cultura em Alexander

A demanda ou injúria fundamental é um quesito crucial da construção do
trauma cultural. Em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, os primeiros atingidos
diretos são surpreendidos pelo soterramento das cidades, a devastação ambiental e
pelo número de mortos ainda não mensurados (AATR, 2018; CALDAS, 2017) - tudo
isso conforma um emblema de terra arrasada, ou, em outras palavras, uma situação
de fim do mundo. O objeto imediato da demanda coletiva é a assistência emergencial
aos municípios da região e aos atingidos e, o mediato, após o estabelecimento e
refinamento de um sentido de responsabilização, passa a ser a reivindicação por
sanção à Samarco que envolva penalizações, ressarcimento e outras medidas
reparatórias decorrentes dos danos causados pela catástrofe-crime, que tem
reflexos jurídicos penais, civis, administrativos, constitucionais, ambientais e
internacionais.
Aqueles que vocalizam a demanda ou injúria fundamental são os grupos
transmissores, conforme nomeia Alexander (2012). Num primeiro momento é a
cidade inteira ou mesmo o estado de Minas que compartilha (e se solidariza com) o
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sofrimento do soterramento, porém fica nítido quem de fato são aqueles que
corporificam o trauma, quem são os principais agentes coletivos do processo de
trauma, elaborando-o: os moradores da região de Mariana atingidos direta ou
indiretamente pela destruição da barragem. O dano ambiental irreversível é
igualmente eloquente e conta com a verbalização principalmente de ecologistas,
ambientalistas e povos tradicionais.
A terceira etapa envolve a projeção da demanda para uma audiência mais
ampla, na qual o grupo de transmissão vale-se de articulações simbólicas e do que
o autor chama de “atos de discurso performativos” (ALEXANDER, 2012, p. 16) com o
objetivo de convencimento. O trauma de Mariana é projetado amplamente por meio
da súbita atenção midiática, como acontece em catástrofes de grande vulto.
Inicialmente, uma performatividade do sofrimento está presente nos atingidos em
algumas marcas simbólicas, ocasionalmente espetacularizada e estigmatizada pela
mídia: o desespero pela situação; a tristeza pela devastação; a angústia da busca
por sobreviventes; a desproporcionalidade surpreendente da catástrofe e a pequenez
dos atingidos frente a ela.
Há, nesse quesito, um forte componente emocional que depois se torna mais
argumentativo, racionalizado – marcado por outra expressividade e outra chave de
persuasão, o convencimento da audiência quanto ao trauma - lançando mão de
dados quantitativos, qualificação jurídica, contextualização conjuntural e abstração
política. No que diz respeito a essa etapa, é esse arranjo que torna tanto os atingidos
convencidos de seu próprio trauma coletivo e que permite que a audiência mais
ampla também passe a atribuir esse teor traumático ao evento.
Segundo Alexander (2012, p.17),
[…] para a audiência mais ampla tornar-se convencida de que ela, também,
tornou-se traumatizada por uma experiência ou evento, o grupo transmissor
precisa se engajar em um trabalho bem-sucedido de construção de significado.

A partir disso, o autor propõe quatro dimensões de representação,
estabelecidas no enquadramento de uma narrativa do trauma cultural, descrito no
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processo de classificação cultural: natureza da dor; natureza da vítima; relação da
vítima do trauma com a audiência mais ampla; e atribuição de responsabilidade.
A respeito da natureza da dor em Marina, o sofrimento é coletivo, abarca a
perda de toda uma cidade e tudo que continha, inclusive algumas vidas. A dimensão
é apocalíptica: equivalente a de grandes eventos da natureza como terremoto ou
tsunamis – só que de lama tóxica é proveniente de um empreendimento comercial,
ou seja, a catástrofe tem fontes antrópicas. Toneladas de lama tóxica que engolem
todo um território, num rastro de centenas de quilômetros de morte, sujeira,
apagamento em uma desigual, assombrosa e que apequena as vítimas. A descrição
da dor de Mariana se firma compatível com a noção de “rastro de morte” que põe fim
a mundos (KRENAK, 2019; MENEGAT, 2003).
Por vez, quanto à natureza da vítima, atenta-se ao fato de que as pessoas ora
atingidas estavam completamente vulneráveis, desavisadas no momento do
rompimento da barragem. Havia o potencial de dano, mas ele era amenizado ou
invisibilizado pela retórica dos protocolos de “controle técnico” da empresa que
seriam capazes de evitá-lo e contê-lo ou que considerava tal acidente tecnológico
como uma possibilidade afastada por laudos e autorizações técnicas, conforme
indícios apontados no livro organizado pela professora Graça Caldas (2017). Entre
os mortos estão os trabalhadores da empresa e moradores da região próxima, em
sua maioria trabalhadores rurais, camponeses. Eram pessoas simples numa cidade
pacata e relativamente [tornados] indiferentes ao risco.
As vítimas diretas e indiretas possuem sofrimentos e urgências específicos.
As primeiras são os mortos, os desabrigados, os removidos, as famílias destes, a
floresta destruída, as toneladas de animais mortos; as segundas são, por exemplo,
as que tiveram o abastecimento de água interrompido ou prejudicado, a economia
pesqueira inviabilizada, as pessoas da região que viram o comércio e a renda
diminuir.
Em seu turno, a relação das vítimas do trauma com a audiência mais ampla no
caso da catástrofe-crime de Mariana equivale, em certo sentido, a relação que se
constrói entre vítimas de grandes tragédias “naturais” (como terremotos, enchentes,
furacões) e aqueles indivíduos distantes, e que acompanham o desenrolar do
sofrimento - sobretudo pela mídia.
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De espectadora, a audiência tem estimulada em sua capacidade de
identificação, e torna possível, por exemplo, uma aderência à narrativa que imputa
responsabilidade direta à Samarco. Além disso, sensibilizada, passa a ser capaz de
protagonizar rupturas na moldura que naturaliza ou dessensibiliza reações às
catástrofes-crimes. Aqueles que perderam tudo ou muito – moradia, bens, parentes,
amigos, alguns a própria vida – chocam pela situação abrupta de impotência,
vulnerabilização, despossessão e de vida depois do fim do mundo.
A atribuição de responsabilidade é um outro elemento da etapa de
classificação cultural. Ela diz respeito à identificação de antagonistas, dos
perpetradores da injúria fundamental (ALEXANDER, 2012, p. 19). Em Mariana, podese perceber que a construção de uma responsabilização foi alvo de disputas, uma
vez que deslizou de uma tragédia ou acidente inevitável para ser enquadrada como
crime por negligência, com componentes inclusive de corrupção, uma vez que
membros diretores da empresa ignoraram laudos que alertavam para problemas na
barragem e continuaram com as atividades (CALDAS, 2017, p. 66). A interpretação
que prevalece no primeiro caso é que a empresa figura como vítima quase tanto
quanto as pessoas, ela chega a ser humanizada; na interpretação que acompanha a
segunda versão, se torna claro como o acidente poderia ter sido evitado – seja o
rompimento da barragem, seja a possibilidade de prevenir maiores danos caso
fossem obedecidos os protocolos de segurança em situação de rompimento, visto
que nem ao menos a sirene de emergência tocou, o que poderia ter poupado mais
vidas. Isso implica outro deslizamento: a tragédia passa a ser percebida não apenas
pelo viés da caridade ou da ajuda emergencial e filantrópica, mas como um problema
maior, como um debate sobre reparação bem como sobre as dimensões e os limites
da exploração mineradora.
Por fim, as arenas institucionais são igualmente cruciais na transformação de
experiências de sofrimento coletivo em traumas, por meio da criação e
fortalecimento de uma “(re) classificação cultural” (ALEXANDER, 2012, p. 19) - sejam
elas as arenas religiosa, estética, legal, científica, midiática ou mesmo a burocracia
do estado.
No caso da catástrofe-crime de Mariana, a mídia, sobretudo os grandes
veículos de comunicação nacional e internacionais, foi uma das primeiras arenas na
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qual as narrativas do desastre foram apresentadas e diferentes versões entraram em
disputa. As catástrofes possuem, nos manuais de comunicação, um valor notícia
ímpar (SILVA, 2005), um motivo para veiculá-las com destaque. As imagens de
devastação, o sofrimento trágico, o acidente evitável, o crime e a negligência, o
heroísmo das equipes de salvamento, a comoção são alguns atributos da cobertura
midiática que circularam e ainda circulam hoje, com muito menos frequência.
Movimentos sociais e ambientais também são mobilizados pela própria
atenção e atuação em eventos similares como rompimento de barragens. Assim, têm
a capacidade de alertar para a complexidade dos danos, em suas dimensões
socioambientais e ecológicas, por meio de gramática que nomeia os processos
vivenciados.
Na esfera legal e burocrátrica de Estado, o Ministério Público Federal (MPF),
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPE/ES), Ministério Público do
Estado de Minas Gerais (MPE/MG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Polícia
Federal (PF), cada um em seus trâmites processuais e competências constitucionais,
realizaram investigações para apurar o que ocorreu, os porquês e os possíveis
responsáveis nas esferas civil, administrativa, penal e ambiental (CALDAS, 2017).
Sublinha-se a propositura de ação popular pelo MPF em 2016 contra a Vale,
Samarco, BHP Billiton Brasil, União e os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santos
para que sejam obrigados judicialmente a reparar integralmente os danos (MPF,
2016).
Destaca-se que em audiência, em outubro de 2018, no Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais (TJ/MG) pactuou-se que a Cáritas Brasileira Regional Minas
Gerais ficaria responsável pelo cadastro das famílias atingidas pelo rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana-MG, com entrega de 900 dossiês entregues em
2018 e mais algumas centenas sendo realizados em 2019 (A SIRENE, 2020). Em
fevereiro de 2020, o TJMG negou recursos de Samarco e os atingidos, nas
indenizações, poderão exigir a atualização da Matriz de Danos usada como base de
cálculo para valores mais próximos aos perdidos (O TEMPO, 2020).
Na esfera científica, seja por meio das universidades ou órgãos técnicos
oficiais ou independentes, estudos foram e vêm sendo realizados para
problematizar condicionantes, consequências e construir análises em variadas
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dimensões. É o caso de um dos documentos que nos serve de fonte, o livro
construído na disciplina Linguagem: Jornalismo, Ciência e Tecnologia do Programa
de Mestrado em Divulgação Científica e Cultural do Labjor/IEL/Unicamp: “Vozes e
silenciamentos em Mariana – crime ou desastre ambiental”, ele exemplifica como
opera essa esfera. Este trabalho que você tem em mãos também se insere nesta
arena.
Percebe-se que as cinco etapas do processo de trauma cultural coletivo em
Alexander (2012) podem ser plenamente ilustradas pela catástrofe-crime em
Mariana com base nos documentos analisados, que embora originalmente não
mencionem esse conceito ou partam desta interpretação, estão em pleno acordo
com essa classificação específica da experiência de sofrimento mineira.
Leitura de Ruínas

O trauma cultural é, relembramos, emblema de uma ruptura abrupta que deixa
uma marca indelével em certa coletividade. É algo capaz de operar a divisão antesdepois, é fratura, é inflexão que tem facetas psíquicas/emocionais, materiais e
imateriais, culturais, simbólicas. Na catástrofe-crime de Mariana operou uma série
de alterações dramáticas que passamos a ressaltar com o objetivo de exercitar uma
espécie de “leitura de ruínas”, do resultado da catástrofe, focando em alguns
elementos-chave a partir da análise dos documentos: as feridas à dignidade, os
danos imateriais e existenciais; a reconfiguração forçosa de identidades; o drama da
visibilidade/invisibilidade; a desterritorialização; e a destruição ecológica.
O estudo elaborado pela AATR/BA exercita uma categorização do dano moral
(individual e sobretudo coletivo). É premente notar as estratégias de aferição
empenhadas pelo grupo de trabalho: partem de dados coletados em campo,
prioritariamente relatos diretos, e realizam uma revisão na literatura jurídica nacional
e internacional. Nesse sentido, o dano moral é apresentado tanto como uma ferida à
dignidade - inerente aos sujeitos enquanto direitos humanos e fundamento
constitucional - em sentido individual como em sentido coletivo – que passa
inclusive pelo direito ao meio ambiente sadio - quanto uma violação a bens não-
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materiais que integram o âmbito dos direitos da personalidade.
A definição de trauma coletivo de Alexander remete-se diretamente a uma
reconfiguração da identidade. Eventos de natureza geográfica como o soterramento
de lama tóxica, consequência do extrativismo neocolonial selvagem, danificaram as
identidades dos moradores da região, que passaram a ser definidos, após a
catrástrofe-crime, como “atingidos”. As diferentes nuances das identidades - que
envolve diferentes formas de agir, pensar, relacionar-se, identificar-se e diferenciarse - tornaram-se achatadas por essa denominação, ainda que posteriormente ela
tenha sido funcionalizada estrategicamente, como acontece com movimentos
sociais, a exemplo do Movimento dos Atingidos por Barragens. Os relatos
disponíveis nos documentos apontam ainda para um processo de estigma
(GOFFMAN, 2008), no qual os atingidos são apregoados como "barrentos" (AATR,
2018, p. 37), inferiorizados e discriminados. Essa nomeação opera ainda uma
imputação de responsabilidade moral pelo ocorrido, tendo em vista que a atividade
econômica mineradora da região foi suspensa em decorrência das decisões judiciais
que envolvem, mas não apenas, a situação dos moradores atingidos direta ou
indiretamente. Tal interrupção gerou descontentamento de parcela da população que chegou a engajar-se em passeatas reivindicando o retorno da Samarco - e
desencadeou o processo de estigma.
Um desdobramento da dimensão identitária é o das vincularidades dos
atingidos (a vizinhança, as parcerias de jogar bola e tomar banho no rio, por
exemplo). Relações cotidianas que os sujeitos travavam naquela região que foram
de uma hora para outra evaporadas. Existe um aspecto forte aqui que remete ao
território como um elemento do sentimento de pertença, o palco/cenário
concreto/físico onde se desenrolava associações. Há ainda uma fratura não apenas
nas expressões objetivas de garantir e continuar a vida objetiva, econômica, mas
também no tocante a memória coletiva.
A tragédia-crime evidenciou a magnitude da assimetria de poder entre
mineradoras e comunidades - e a ampla potência da capacidade do setor minerador
de causa danos materiais e imateriais e a impotência dos atingidos. É um debate
que remete às vulnerabilidades e vulnerabilizações, sobre como elas foram tratadas,
sobretudo, após a tragédia-crime – seja no sentido de tentar dirimi-las ou de mantê-
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las fora da moldura de discussão. Nesse sentido, uma das abordagens centrais do
livro elaborado pela turma de mestrandos do LABJOR Unicamp traz é o drama da
visibilidade/invisibilidade: série de apagamentos (ou soterramentos) que são
efetivados tanto pela grande mídia tradicional, quando pelas disputas políticas em
curso.
Uma ênfase importante desse trauma coletivo é a relação com o meio
ambiente (os entes não-humanos - fauna e flora, recursos hídricos, etc - não apenas
para uso, mas como lazer, deleite ou preservação intrínseca) ou, dito de outra forma,
o escopo do dano ecológico/ambiental. É importante destacar que para algumas
populações tradicionais atingidas, como o povo indígena Krenak, o dano ambiental
permeia a própria dignidade e existência de meus membros - ou seja, a fronteira
entre cultura e natureza não se apresenta. Então os atingidos, além de serem vários
e múltiplos, são atingidos de maneiras diferentes - em sua cosmologia, em seus
entes sagrados, seus rituais, suas formas de conexão com o mundo (alimentação,
práticas).
Todos esses elementos confluem para a sombria pedagogia da leitura de
ruínas, com a qual nos posicionamos de forma a aprender com o sofrimento. Uma
dimensão parece ser, adicionalmente, relevante para que esse aprendizado seja
viabilizado. Para que o trauma cultural de Mariana seja projetado como uma
acusação das tendências destrutivas consubstanciais de todo o Antropoceno (cujo
enunciado é eivado pelo sentido de Capitaloceno e de Necroceno) ele precisa contar
com outros “denunciantes” além dos atingidos, como discutido acima. Dito de outra
forma, é importante perceber no caso analisado nesta pesquisa um processo de
deslizamento específico da mobilização de ajuda humanitária emergencial nos
primeiros momentos após a tragédia-crime para uma leitura politizada das
implicações do conflito, das implicações e da arregimentação mobilizatória - como
é percebida nos documentos analisados. Importante perceber também que um
evento local/regional nos permite alçar compreensão de fenômenos mais amplos,
como aspectos de uma época geológica.
É um processo que passa pela sensibilização, solidarização, validação e
legitimação do sofrimento do outro distante. Nesse sentido, a construção
argumentativa de Hans Joas (2013) sobre relação entre violência e dignidade
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profundamente e que elas podem se transformar de tal maneira a gerar energia
necessária para comprometimento com valores positivos (inclusive universais),
como forças motivadoras.
Joas (2013) também se remete, ainda que com algumas ressalvas, às
contribuições de Alexander (2012) quando fala do potencial do conceito de trauma
para entender a gênese de valores. Em sua perspectiva, o sofrimento por si só não
gera valores. São realmente necessárias narrativas para a construção de significado,
sentido, de novos valores – a experiência de sofrimento precisa encontrar expressão
em esquemas interpretativos, ela precisa de articulação - que o sofrimento seja dito
e que pessoas os ouçam. E, de novo, ressurge a questão da seletividade: alguns
eventos têm sido absorvidos na memória cultural coletiva em nível muito menor que
outros. Alguns quesitos enumerados (JOAS, 2013) e que nos apropriamos ao lidar
com condicionantes para o processo de trauma cultural tomar lugar: a sensibilidade
ao sofrimento: ele nos toca? Por exemplo, os negacionistas blindam o acesso ao
sofrimento ecológico, ou seja, existem também estratégias de dessensibilização; a
possibilidade de revolta moral; o descentramento moral, ou seja, a capacidade de
sentir a injúria moral do outro distante; as mudanças cognitivas (como a mudança,
nos anos 1980, que os contagiados pelo HIV não eram monstros que deviam ser
deixados morrer); o acesso às possibilidades de intervenção (jurídica, por exemplo,
mas também quando grupos passam a ser capazes de elaborar e contar suas
próprias histórias seja intelectualmente, literariamente, etc).
O que Hans Joas nos aponta em seu livro é um indicativo de como o
sofrimento pode se tornar um vetor para a ação política, como ele pode ativar desejos
amplos por justiça. Em Mariana, por exemplo, em uma unidade solidária e política, se
juntam, conectados pelo teor da tragédia, outros atingidos por barragens,
representados por entidades como o Movimento dos Atingidos por Barragens,
agregando uma gramática particular de apelos.
Dessa forma, “é oportuno retomar a pedagogia em seu aspecto praxístico,
meditando em seu uso estratégico-acional como condutor radical de e para
compreensões do projeto decolonial, posturas e pensamentos não apenas críticos,
mas de caráter imperativo” (WALSH, 2013, p.31) e nos perguntarmos que

112 | Questões Ecológicas em Perspectiva Interdisciplinar

contribuições a leitura de ruínas de Mariana pode trazer para ler o mundo e intervir
na reinvenção da sociedade (FREIRE, 1991) num mundo que “prega o fim do mundo
como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos”
(KRENAK, 2019, p.27).
A ruína de Mariana também é palco de estratégias resistências, esperanças,
articulações de solidariedade e formas de cuidado criativas, demandas políticas e de
formas de vida e de valores que se esforçam em resistir e perseverar em um mundo
quebrado (DAWNEY, 2020). Não é, nos cabe salientar, um lugar cristalizado pela
destruição e abandono, uma relíquia perversa do Antropoceno.
Considerações finais

Tanto o estudo da AATR e o livro reportagem de mestrandos em Divulgação
Científica e Cultural, da Universidade Estadual de Campinas se firmam nos relatos de
sofrimento e de dano ambiental que norteiam nossa leitura de ruínas e sugerem
apontamentos sobre o que significou a destruição em Mariana/MG. O primeiro
documento foca na dimensão da justiça social não dissociada da justiça ecológica;
o segundo convoca ainda especialistas e peritos, além dos atingidos, para montar
um quadro de contextualização que tem como objetivo uma espécie de justiça
narrativa, simbólica, bem como exercitam uma avaliação da cobertura da mídia
tradicional – que conta com fotos, poemas, entrevistas e reportagens analíticas para
atingir esse fim. Portanto, ambos os documentos realizam uma defesa dos atingidos
(humanos e não-humanos), trazem para um primeiro plano os elementos sociais da
catástrofe como a vulnerabilidade pré-existentes ao exibirem diferentes âmbitos da
tragédia, valorizando e validando os relatos, das histórias de vida, versões e
experiências dos atingidos.
O sofrimento dos atingidos, para os mestrandos (coautores do livroreportagem da Unicamp) e para os advogados e assessores jurídicos (escritores da
sistematização sobre dano moral) acumula sentidos diversos, é lido com diferentes
lentes: estes partem de uma ótica jurídica, que relaciona normas, doutrinas e
realidade fática, para apontar cumprimentos ou descumprimentos da lei; os
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jornalistas fazem uma avaliação do que oficialmente se contou, tentam fazer uma
modulação de narrativa. Ambos trabalham no estabelecimento, embora não o
afirmem, do trauma cultural – sobretudo no que diz respeito ao descentramento
moral, expansão de sensibilidade e ao cravarem o evento na memória pública em sua
importância, pertinência e eloquência. Dito de outra forma, os documentos
corroboram com a categoria trauma cultural ou viabilizam a leitura das ruínas
catástrofe-crime em Mariana a partir da centralidade desse conceito.
Assim, fica explícito que a magnitude do dano depõe não apenas contra
empresas mineradoras, não diz respeito apenas ao contexto regional ou
circunscreve-se apenas aos atingidos – mas depõe contra todo o Antropoceno e a
face sinistra de um modelo de desenvolvimento, um modelo de encarar os recursos
naturais e de encarar o progresso. Investigações nesse nível tornarão mais evidentes
ou mais nuançados esses elementos sociais ou essas externalidades sombrias do
Antropoceno – como o trauma cultural. Ao prestar não apenas solidariedade, mas
também auxiliar na articulação traumática do evento de Mariana, os documentos
analisados explodem a fronteira ou os limites da experiência do atingido para que
passe a significar um trauma cultural expandido para a comunidade mais ampla e,
em nossa visão, contribuem para definir aquela catástrofe como um como marco do
fim do mundo perpetrado pelo Capitaloceno/Necroneno.
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6. REVOLUTIONIZING VALUES IN THE ANTHROPOCENE
WITH ARENDT AND MARCUSE1
Revolucionando valores no Antropoceno com Arendt e Marcuse
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Nuno Castanheira2
Abstract
The concept of the Anthropocene finds its origins in geology and assumes that humanity has
become a geological force, changing the Earth’s environment in an unprecedented scale,
blurring the dividing line between nature and society. This new understanding of the power
of human beings is accompanied by the demand for a revolution in values capable of
providing ways to deal with the situation we find ourselves in. The purpose of this paper is to
briefly explore the use of the notion of Anthropocene as the focal point of an understanding
of the radically new character of the current situation by way of its approximation to Hannah
Arendt’s notion of acting into nature, as well as to probe the critical analyses on value both
of Arendt and Herbert Marcuse to provide a sketch of a possible way of dealing with the
Anthropocene’s demand for a revolution in values.
Keywords: acting into nature; understanding; ecological crisis; givenness; being-of-theworld
Resumo
O conceito de Antropoceno tem a sua origem na geologia e assume que a humanidade se
tornou uma força geológica, transformando o ambiente da Terra numa escala sem
precedentes, tornado difusa a linha divisória entre natureza e sociedade. Esta nova
compreensão do poder dos seres humanos é acompanhada pela reivindicação de uma
revolução nos valores capaz de fornecer formas de lidar com a situação em que nos
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encontramos. O propósito deste artigo é explorar, de modo breve, o uso da noção de
Antropoceno como ponto focal de uma compreensão do caráter radicalmente novo da atual
situação por via da sua aproximação à noção de ação na natureza de Hannah Arendt, bem
como sondar as análises críticas do valor quer de Arendt, quer de Herbert Marcuse com vista
a fornecer um esboço de um modo possível de lidar com a reivindicação de novos valores
proveniente do Antropoceno.
Palavras-chave: ação na natureza; compreensão; crise ecológica; dação; ser-do-mundo.

Anthropocene and acting into nature
Human action over nature triggered a set of irreversible transformations in the
Earth’s ecosystems and their respective balances, transformations which seem now
to be threatening the basic conditions of life as we know it. In The Human Condition,
Hannah Arendt states that human beings have begun acting into nature, in the sense
of having started to create natural processes that would have never come to
existence without human intervention (ARENDT, 1959, p. 231). This human ability to
start unprecedented natural processes whose outcome is unpredictable has shown
both the fragile and the uncertain character of all there is, uncovering the
fundamentally contingent givenness – phenomenologically speaking (ARENDT,
1959, p. 208) – of life itself3.
The geological concept of the Anthropocene, put forward by Paul J. Crutzen
and Eugene Stoermer, seems to open the possibility of scientific validation of
Arendt’s view by sustaining mankind’s role as a powerful geological force, indirectly
putting into question the Modern Age’s conception of anthropos of which the latecapitalism of our day seems to be the ultimate expression, with its demands for everincreasing productivity, its concomitant exploitation of resources, and its
transformation of even the limitations of the Earth’s life support capabilities into mere
3

The concept of givenness (Gegebenheit) is the core principle of phenomenology (see HUSSERL,
2001). The principle was interpreted in several ways by the different philosophers of the
phenomenological tradition and is one of the most challenging elements of any phenomenologically
inspired perspective. The principle is indicative of the fact that every experience contains a dative
element, it is always the giving of something to someone, in a specific way, a correlation whose terms
are, in fact, inseparable, although analytically distinct. Broadly speaking, givenness is the core
character of experience, which is to say of the phenomenon, the basic unit of phenomenology (see
ARENDT, 1959; HEIDEGGER, 2001).
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barriers to be overcome by its limitless expansionist drive. More than trying to
discuss the scientific elements and ramifications of the concept, this paper will be
focused on exploring some of the critical and transfigurative potential of the notion
regarding our understanding of the anthropos that is at its core, which is to say, of
ourselves as beings-of-the-world. The paper will be based on Hannah Arendt’s and
Herbert Marcuse’s contributions concerning a revolution in values apt to deal with
the human being’s contemporary condition, a condition that the concept of
Anthropocene seems to encapsulate. At the center of this approach are Arendt’s
views on understanding, based on the influence of existential phenomenology in her
writings (of which I will only present a very short account).
The escalation of the effects of human activity in the global environment in the
last three centuries has significantly shifted its natural behavior, a shift that will
extend through the next millennia and whose consequences are of such magnitude
that they seem to have driven the Earth out of the Holocene, an age characterized by
relative climate stability, suited to sustain life as we know it and where complex and
technologically advanced human societies were able to develop (CRUTZEN, 2002).
Otherwise put, human activities are threatening the Earth, the “quintessence of the
human condition”, the “[…] habitat in which [human beings] can move and breathe
without effort and without artifice” (ARENDT, 1959, p. 2)
Although work in System-Earth science is still ongoing with the purpose of
formalizing the Anthropocene as a geological age (WATERS et al., 2016; WILLIAMS et
al., 2015), the fact is that the concept is already used as a critical and interpretive tool
within the fields of natural science, social science and the humanities – including
philosophy and political theory (CLARK, 2015; PURDY, 2015; RAFFNSØE, 2016;
STEVENS; TAIT; VARNEY, 2018) –, occupying an important place in decision-making,
namely

in

international

agreements

regarding

climate

change

goals

(SCHELLNHUBER; RAHMSTORF; WINKELMANN, 2016; SCHLEUSSNER et al., 2016).
This importance is justified insofar as recent studies show that human activities have
triggered a set of feedback processes in the System-Earth that are threatening to
enter into a process of continuous warming of the planet, even if anthropogenic
greenhouse gas emission levels are lowered (DONGES et al., 2017; STEFFEN et al.,
2018).
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In accordance with the concept of Anthropocene, these studies share the call
for an urgent reconsideration of human societies and activities as integral, interacting
parts of the System-Earth, so that human beings consciously and responsibly
acknowledge their role as geological forces, thus contributing for a redirecting of
activities toward a stabilization of the planetary system as a whole (STEFFEN et al.,
2018), preserving the “[…] basic conditions under which life on earth has been given
to man” (ARENDT, 1959, p. 7).
Another element shared by the distinct disciplines and orientations in the
Anthropocene debate is the emphasis on the ethical and political implications of this
new era, namely regarding the values and norms shaping human behavior so far and
their unsuitability in the context of a consideration of human beings as capable of
“acting into nature” and the unpredictability of the effects of that action in the
socioenvironmental network they inhabit.
The consequence is the call for an urgent transformation in values, some even
calling for a second Copernican revolution (SCHELLNHUBER, 1999) in the way we
conceive the planet – emphasizing the complex, dynamic and unique character of the
planet’s system – and how we conceive the relation between nature and society, not
only regarding everyday life, but also regarding research – appealing to an rejection
of the dualistic way of understanding constituting the ontological and
epistemological basis of Modernity and the technoscientific view developed from it,
dominant in our time (O’BRIEN et al., 2013). More than trying to discuss the scientific
elements of the Anthropocene and their ramifications, this paper will focus on
exploring its critical and transformational potential pertaining a renewed
understanding of the anthropos at its core.
In this regard, some criticism were already directed to the concept of
Anthropocene, pointing to the facto that it ignores economic, social and political
inequality related to the exploitation and consumption of the Earth’s natural
resources, thus risking to reiterate the political homogenization, universalization and
naturalization typical of the Modern colonial period, thus unfairly distributing the
responsibility for the current situation, artificially abolishing the difference between
those who took the most advantage from it and those that were and are their main
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victims 4 (MALM; HORNBORG, 2014). This is a politically decisive aspect in the
distribution of responsibilities in the application of measures toward the
transformation of the status quo. These criticisms are, therefore, very important and
were accompanied by alternative proposals which included replacing the
Anthropocene by Capitalocene (MOORE, 2016), as well as leading to the reformulation
of the models for assessing the System-Earth in its relation with socioeconomic
trends, which now include the aforementioned inequalities (STEFFEN et al., 2015).
Despite the relevance of these criticisms and the need to highlight, consider
and correct the inequalities they point out, the fact is that the Anthropocene seems
to encapsulate a condition that is common to every human being and human
collective, a condition that regards their ability to “act into nature”, in accordance with
Arendt’s formula, which is now bound to the ontological-political condition of our
world. By using the expression. “ontological-political”, my intention is only to show
the bond at the center of the ecological crisis, the bond between the ethical-political
condition of the human being and its ontological condition, as well as the need to
question it, a need that is the basis of every call for a transformation in values coming
from the thinkers of the Anthropocene. Therefore, it is not an attempt to naturalize
the current condition, but its opposite, i.e., to acknowledge, on the one hand, the
human ability to trigger processes that endanger its own basic living condition, thus
reaching an ontological dimension and, on the other hand, the human ability to act
freely, in the sense of dealing with that critical condition regardless of the uncertainty
and unpredictability associated with it and with action. In the words of Antonio Negri,
the condition of crisis pertains the ontological constitution of the human being
(NEGRI, 1999, p. 73), carrying out a movement from politics toward ontology that,
according to Giorgio Agamben, brings politics back into its ontological position, that
is, to the position of first philosophy (AGAMBEN, 1998, p. 44). Paraphrasing Negri, to
accept that the human being is the locus of crisis is to accept a postfoundational
view and the fact of the potential foundational character of human existence or, in
Arendtian terms, is to accept the ontologically rooted fact of natality, the condition of
4

Broadly speaking, the first would be the countries from the Northern hemisphere, more precisely from
the Western quadrant, and the second would be, with a few exceptions, the countries of the global
South. To address this criticism, Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney and Ludwig (2015) divide their
analysis into OECD countries and non-OECD countries.
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possibility of political action and, therefore, of every possible foundation (ARENDT,
1959, p. 247; NEGRI, 1999).
As a critical and interpretive methodological approach to facts, political
ontology has a phenomenological-existential basis, consisting in the study of what
is politically at stake in the ontological question (ABBOTT, 2014; HEIDEGGER, 2001;
MARCHART, 2007; SAAR, 2012), providing analyses of the ways the ontic possibilities
of human coexistence are conditioned by ontology, insofar as ontological
presuppositions determine the epistemological and methodological approaches to
ethics and politics. Political ontology uses a phenomenological methodology applied
to understanding existence from the point of view of the basic experiences of beingwith-others, bringing to light critical elements usually covered by naturalization and
reification of political experience (MARDER, 2010, p. 4).
Understanding and existential politics
For Arendt, understanding is “[…] the specifically human way of being alive [...]”
(ARENDT, 1994, p. 308), an unending activity through which we try to be at home in a
world into which we are born – that is, into which we appear – and which we leave
when we die – that is, from which we disappear. The world is the ultimate referential
horizon of an existential situation with which each one finds itself irretrievably
engaged by the mere fact of being alive. From the human being’s point of view, the
world constitutes a kind of factual a priori put into question simply by being alive. To
understand the world is to understand one’s own individual interval of time between
being born and dying. Therefore, to understand the world is to examine the prejudices
that are part of everyday life and are shared with others. Arendt calls “preliminary
understanding” to the set of given criteria for judging and valuation that constitute
the world at our arrival (ARENDT, 1994, p. 310). These shared values or criteria fulfill
two main purposes: on the one hand, they serve as functions for the reproduction of
a given, already existent socialized form of life; on the other hand, they preserve the
potential for emancipation of individual life and of the world itself, transcending the
economic order of value reproduction, thus opening the way to the realm of political
experience. In fact, questioning the world is a fundamentally political issue, insofar
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as, in Arendt’s, words, “Man cannot live without prejudices […]. That is why in all times
and places it is the task of politics to shed light upon and dispel prejudices […]”
(ARENDT, 2005, p. 99).
Arendt’s view on prejudices as social criteria of judgment seems to be broadly
shared by Herbert Marcuse, for whom values are impersonal norms and aspirations
that define and drive the needs of social groups and the process of their satisfaction.
For Marcuse, it is true that this process is an expression of the demands of production
and the patterns of consumption, but it also manifests the repressed possibilities that
transcend the extant social system and its relations of production (MARCUSE, 2003,
p. 195).
Humanizing Nature, Naturalizing Society
In her Prologue to The Human Condition, Hannah Arendt characterizes the
Modern Age – the set of conditions presupposed by the modern world, that is, our
own current factual situation – as guided by a systematic refusal of everything given
and, ultimately, of givenness itself, widely understood as that which we have not
ourselves created: life and the conditions of life on Earth. The purpose of this
“rebellion against human existence as it has been given” from nowhere (ARENDT,
1959, p. 2) is, according to Arendt, to make all life artificial – that is, human made –,
thus removing human beings from their dependence on nature once and for all. In
The Lives of a Cell, Lewis Thomas states that the Modern Man’s so called attempt to
detach itself from nature by becoming its mastering force is one of the more
consequential misconceptions of our time. This is an illusion, he says, because “Man
is embedded in nature”, this embeddedness being a fact of life for current biological
science, and we will have to learn to “[…] cope with the dawning, intensifying
realization of just how interlocked we are” (THOMAS, 2000, p. 358).
The unintended consequence of the process of mankind’s supposed liberation
from and refusal to acknowledge its embeddedness in nature and its limits –
generally understood here as givenness and, therefore, a nature always already
mediated by human activity –, might as well be mankind’s liberation from itself and
ultimately its dependence on constant dehumanizing in order to produce its own so-
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called exceptional human character. The systematic refusal of givenness has the
perplexing consequence that the more human beings try to enforce their mastery
over nature to assert their character as exceptions in the order of things, the more
their own character as human beings becomes indistinct and the more “animalized”
they become (see the anthropological machine AGAMBEN, 2012). In Arendtian terms,
the homo faber, the protagonist of the Modern Age’s brand of Anthropocentrism,
quickly turns into the animal laborans and this means that the humanization of nature
through dominion is accompanied by a naturalization of society and politics,
producing an indistinctness that not only is at the core of the notion of the
Anthropocene and the ecological crisis it encapsulates, but is also in line with
Darwinian views of evolution, as argued by thinkers as Manuel Arias-Maldonado
(ARIAS-MALDONADO, 2015) and Joel Kovel (KOVEL, 2007), among many others.
According to Maldonado, socio-natural involvement is the central trait of our
era and nature has been transformed into human environment, assigning human
beings the responsibility over nature, and turning nature into an ethical and political
entity (ARIAS-MALDONADO, 2015, p. 4–6). Against traditional views on nature that
describe it as a static entity that exists independently of human intentions and
purposes, Maldonado argues in favor of a Darwinian view according to which nature
is an evolutionary process governed by universal laws, but also subjected to
randomness and contingency, to which the intervention of different species adapting
to their environment – including the human species – are relevant contributors
(ARIAS-MALDONADO, 2015, p. 25).
In line with this, Kovel says that arguing that mankind is outside nature is
absurd since all statements about nature are social statements, carrying human
values into a natural world that is reconfigured by human influence (KOVEL, 2007, p.
95). For Kovel, “nature palpably exists irrespective of what we sat about it. And yet
nature only exists for us insofar as we say anything about it” (KOVEL, 2007, p. 95); in
other words, it could be said that its existence is dependent on a dative element, and
to ascertain whether it exists or not beyond its givenness may well show to be a moot
pursuit. Life – particularly, human life – is not created ex nihilo by humans, it is an
event that finds its ultimate origin in nature phenomenologically understood as that
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which appears by itself and from itself, that is, not that which is merely given, but
givenness itself (broadly speaking).
Humans are producers of change in nature; but humans are also products of
nature and its transformation, conditioning but also being conditioned by everything
given, both natural and artificial. Influenced by Marx’s critique of capitalism, Arendt
calls “metabolism of man with nature” to this entanglement between human beings
and all that is given, entanglement which is viewed as the substratum of the life
process of the species. This metabolism with nature is at the core of the laboring
process and its interconnected stages of production, consumption and reproduction
as understood by Arendt (ARENDT, 1959, p. 131).
If human embeddedness in nature is the case and nature is always already
found within the human world and the human world always already conditioned by
some kind of nature, then the central issue of the Anthropocene is to inquire how the
human being must understand the world, itself and nature as givenness in order to
deal with that currently blurred line between nature and society. And this must
become the central issue of our time because the ecological crisis which we are
experiencing is both an indictment of our current form of life – that is, of the way we
understand the world, ourselves and, therefore, also nature – and an urgent call to
free the potentialities of a conception of anthropos more in line with the human
being’s current ability to effect unprecedented change on the Earth’s life systems. In
other words, it calls for a new form of life grounded on a revolutionizing of values able
to break the process of the more or less automatic, continuous exploitation of nature
and human beings triggered by human acting into nature.
The critique of value and the tragedy of the Modern Age’s view of Anthropos
Indistinctness between nature and society is, therefore, the hallmark of our
time and one of the underlying driving issues of the concept of the Anthropocene. For
Arendt, indistinctness is a sure sign of crisis, the experience of an interruption of a
willed continuity in time that blurs everything that once seemed self-evident and was
taken for granted. A crisis takes place when the values, norms or criteria formerly
used to guide us through everyday predicaments are no longer reliable (ARENDT,
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2006, p. 171). However, this does not necessarily mean that the unreliability of past
criteria to judge new conditions entails an interruption in their use. If left to their own
devices, these values or criteria will simply continue to produce and reproduce the
indistinctness – that is, the crisis – at their basis, thus widening its scope and its
consequences without dealing with it (ARENDT, 2006, p. 171). And that is particularly
risky in times of an ecological crisis that has reached ontological levels.
As I mentioned above, the process of humanizing nature – of disposing of
nature as a material means for human ends – has been accompanied by the
naturalizing of society – by the transformation of human beings themselves into
material means for continuously sustaining, producing, and reproducing the modern
socialized form of life. In accordance with Arendt, this occurs due to a blurring of the
distinction between means and ends, a blurring that she calls “the tragedy of homo
faber”, that is, the tragedy of Anthropocentrism (ARENDT, 1959, p. 155).
In The Human Condition, Arendt argues that machines have introduced a
significant difference in the production process and the human being’s relation with
the implements of production. While the use of tools in manufacturing allowed for a
clear distinction between the producer and the tools freely used as means to produce
a particular end product – meaning that although human beings produced
representations of themselves, these did not actually change their nature of
producers –, machines take advantage of the laboring motion of the body and its
rhythm to unify individual movements, turning the coordinated motion of the machine
itself into the subject of production, instead of the individual, and production into a
never ending, autonomous process in which the distinction between means and ends
is no longer meaningful. This is a process of naturalization, a hybrid between the selfappearing process that characterizes the existence of natural things and the human
fabrication process, where the existence of the produced thing is distinct from the
process of its fabrication (ARENDT, 1959, p. 150–154). Citing Werner Heisenberg,
Arendt says:
[…] the world of machines has become a substitute for the real world […]. The
natural processes on which it feeds increasingly relate it to the biological process
itself so that the apparatuses we once handled freely begin to look as though they
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were “shells belonging to the human body as the shell belongs to the body of a
turtle”. […] Technology in fact no longer appears “as the product of a conscious
human effort to enlarge material power, but rather a biological development of
mankind in which the innate structures of the human organism are transplanted
in an ever-increasing measure into the environment of men”. (ARENDT, 1959, p.
152–153)

And herein lies the tragic aspect of Anthropocentrism, the Modern Age’s
understanding of the anthropos. In Arendt’s view, all value is a relation between one
possessed thing and another, that is, exchange value dependent on socioeconomic
needs and rules of supply and demand. This means that everything may be turned
into a commodity or into a potential commodity, thus losing what Arendt, using a
Lockean expression, calls its “natural intrinsic worth”, i.e., a worth or dignity of its
own; in ontological language, it could be said it loses its ownmost being, as it is given.
Therefore, says Arendt, the modern world – that is, the world built upon the prejudices
or values of the Modern Age – is characterized both by the loss of intrinsic worth –
nothing has value independently of the estimations of supply and demand – and
universal relativity – a thing exists only in relation to other things, including human
beings themselves, whose worth as producers is alienated into a commodity – selfalienation – and as laborers into a function of the laboring, biological process of
society – naturalization with subsequent world-alienation and loss of “natural
intrinsic worth”. A good example of this process of degradation of the worth of
everything into exchange values while integrating them into an economy of
production and reproduction is the current policy effort to turn the discussion on
nature and so-called natural values into a discussion of ecosystem services,
prefiguring the inevitable translation of those services into money – the only common
denominator that transcends all use value – and the ensuing attribution of a price to
things like water, air, photosynthesis and so on5.
The tragedy of Anthropocentrism lies in the fact that human beings built a
world of ends in conformity with their purposes and for their use just to realize that
5

Which does not mean actual monetization of nature but represents another step in the process of
capitalization of everything, i.e., of turning everything into actual or potential value for investing or
exchange in order to become surplus value and, eventually, to turn a profit.
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every end is just a means in a never-ending chain, entailing that mankind, as it is
given to itself and understands itself in the world it built for itself, also becomes a
means to something else, alienating its own world and thus losing its intrinsic worth,
its dignity, a meaning that is properly its own. It is precisely when all there is becomes
subsumed to human purposes, realizing the Modern Age’s refusal of givenness, that
the utilitarian world becomes meaningless to those who built it. Paraphrasing
Marcuse’s critique to vulgar Marxist materialism (MARCUSE, 1978, p. 1–4) – whose
perspective, in this regard, is very close to Arendt’s views on the animal laborans
(ARENDT, 1959, p. 321) –, the reification of nature by human beings lead to the
reification of their own subjective, individual lives, turning them into mere functions
of reproduction of the automatic processes of a collective whole, that is, of a
preexisting social-economic order. Although modern society seems to be more
humane, its highest value is, in fact, the smooth functioning of the anthropological
machine that turns everything into a commodity or potential commodity, including
the creative, productive power of human beings, either in actuality or as a potentiality
to be traded or invested in the exchange market.
This situation is irreversible and constitutes the material condition of the
modern world’s existence. However, this does not mean that it is unchangeable. In
fact, this is, using Arendt’s words, “[…] a political question of the first order [...]”
(ARENDT, 1959, p. 3). It marks, on the one hand, the failure of the modern project to
refuse everything given and, most importantly, givenness itself, in the name of human
freedom, leading to the alienation of the latter. Human beings are characterized by
the fact of their existence being conditioned even by human-made things. In
Marcuse’s words, there can be no “total abolition of alienation” (MARCUSE, 2003, p.
198). Otherness is constitutive of everything there is, and every single human being
struggles with some kind of “nature”. Total success in mastering nature would
paradoxically result in the abolition of the human being’s own distinctive way of
being. Therefore, critical efforts should be directed to the abolition of what Marcuse
calls “surplus alienation, namely the alienation exacted by the existing society in the
interest of maintaining and enlarging the status quo” (MARCUSE, 2003, p. 197–198);
in other words, the alienation produced by the self-preserving, autonomous
processes of the existing socioeconomic order, whose self-reproducing crisis is on
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the basis of current dehumanization, repression, environmental exploitation and
destruction. According to Marcuse:
This surplus alienation has been the soil on which quantitative progress has
taken place: it has sustained the separation of intellectual from manual labor, the
need and the growing need for dehumanizing, parasitarian and destructive work,
the need for repression; it has wasted and polluted the available resources –
technical, natural and human. Quantitative progress now could, and should, turn
into quality: a new mode of life which would free the potentialities of man and
nature by negating the established system of exploitation and its values. This
transformation of values would not only invalidate the existing political and
economic institutions, it would also make for a new morality, for new relations
between the sexes and generations, for a new relation between man and nature.
(MARCUSE, 2003, p. 198)

On the other hand, it shows that the failure of Anthropocentrism is not
necessarily the same as the failure of the anthropos which is at the core of the
concept of the Anthropocene. On the contrary, it seems to point to the fact that only
a critical reconsideration of the Anthropos and the reimagining of the dividing line
between nature and society – in contrast with its simple renunciation in the name of
biocentric or similar views or yet its blind reaffirmation even in the most
emancipatory of modern terms – will enable us to find a way out of the current crisis.
The question is: how?
Towards a revolution values in the Anthropocene: a brief sketch
Unfortunately, I will not be able to explore this in depth, but I will try to briefly
present one or two elements of this change in point of view with potential material
consequences for our way of life.
Both Arendt and Marcuse assign a central role in this revolution in values to
art. Marcuse adopts the Marxian theory of value transformation, arguing that every
new set of values is an articulation of the interests of a particular class trying to pass
as universal interests, assuming an ideological character. For Marcuse, values are
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ideological insofar as they abstract from their limitations in reality. However, the
process of change begins precisely when ideology becomes a material political force
in the process of realization of the abstract values, thus making their inner limitations
manifest (MARCUSE, 2003, p. 196). This means that, although they are not directly
derived from preexisting values as their mere unrealized possibilities, new values
precede institutional changes in production and social relations, they are a result of
the creative, subversive potential of life itself. According to Marcuse, the
transformation of values is not a mere ideological reflection of the social structure,
but an articulation of new possibilities yet to be incorporated into the process of
social change whose catalyst is intellectual, instead of social, revolution (MARCUSE,
2003, p. 196–197). What does this mean?
For Marcuse, radical change must be rooted in the subjectivity of individuals,
in their own individual passions, desires, drives and goals, instead of being subjected
to the process of production of needs and their satisfaction imposed upon them by
the existing social structure through a reified collective consciousness. In other
words, there must occur a revolution in aesthetics and, therefore, in perception that
enables individuals not only to be aware of the given material conditions of their lives,
but also to be able to distinguish between those conditions which are due to the fact
that humans are conditioned beings and those that are imposed upon them in the
name of exploitation by the set of dominant values, the status quo. Since the modern
world is characterized by universal relativity and loss of intrinsic worth, this means
that there must be some kind of object that is able to be removed from the context of
use and from the exchange market and represent the world as it is, in its conditioned
and conditioning character. This will enable individual, subjective consciousnesses
to be removed from the network of exchange relations and to enter into another
dimension of existence, that of the non-material activity of thinking that can revive
the intrinsic worth of things and become a material, revolutionary force.
That object is the work of art. Works of art are also the products of reification
and materialization and therefore are, in Arendt’s words, a kind of “dead letter” where
the “living spirit” – that is, the free, creative, productive force of individual life in itself
and for itself, delivered from the constraints of social criteria in thinking – is allowed
to appear in its own figure and beyond its functional use (ARENDT, 1959, p. 95). But
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they can anticipate social change since they open a horizon of change. Thinking is,
for Arendt, the examination of the fact of being alive – which means, in the modern
world, simultaneously being a part of a society of laborers and individual interval of
time between being born and dying – focusing not on its products or reproductive
function within a socioeconomic order governed by a set of given values and criteria
– but on the activity itself that is their ground, on the subjective, individual, distinctive
character of the needs that drive it, particularly the need of the individual to find a
meaning of his or her own and the dispelling of the prejudices in the way of that
meaning (ARENDT, 1978, 2005). That is why Marcuse says that a work of art is
revolutionary if it represents, in the exemplary fate of individuals, the prevailing nonfreedom and the rebel forces that break through a mystified and petrified reality,
“opening the horizon of change (liberation)” (MARCUSE, 1978, p. xi).
Therefore, if the criteria through which something must be judged is its
adequacy or inadequacy to the form or eidos that allows it to appear as it is, then it
must be said that such a form or eidos – the criteria or norm for judging all things –
is neither the exceptional character of the human being nor its naturalization as it
occurs in our current social conditions. It is rather the groundless, an-archic,
fundamentally free character of the world’s givenness – nature included – which is
represented and actualized in revolutionary works of art as alienated, thus unleashing
all their subversive and revolutionary potential. And this results in a stance toward
otherness – including one’s own – and its respective possible worlds that potentially
the way for the anthropos of the Anthropocene to be a revolutionary of values, an
example of responsibility toward and openness to the givenness of all there is, that
is to say, to everything that appears in itself and for itself, instead of an exception in
the order of everything that is, trying to dominate it in the name of usefulness and
ending up by becoming a useful, meaningless function of socioeconomic life in the
process.
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7. ÉTICA AMBIENTAL, DIREITO E ESTADO1
Environmental Ethics, Law and the State

https://doi.org/10.36592/9786587424811-7

Orci Paulino Bretanha Teixeira2
Resumo
Neste estudo sobre Ética Ambiental, Direito e Estado, busca-se enfatizar a importância da
Ética Ambiental, no século XXI, como fonte material do Direito, e do dever de proteção
ambiental, da vida humana e da vida em todas as suas formas. Cuida-se de tema relevante
para este momento em que o Planeta reclama cuidados com o meio ambiente. Será
analisado o conceito de Ética Ambiental, a Ética como fonte material do Direito e seus
fundamentos, destacando-se o “princípio responsabilidade” de Hans Jonas, os princípios da
solidariedade entre as gerações e da dignidade da pessoa humana, paradigmas para a
efetiva defesa da vida em um ambiente saudável. Estes paradigmas justificaram a
constitucionalização do Direito Ambiental em 1988, instrumento para a formatação do
Estado Socioambiental ou Ecológico, modelo que deve considerar o ambiente em uma visão
holística, bem como o equilíbrio ambiental propício a vida humana e a vida em todas as
formas.
Palavras-chave: Fonte material do direito, valores, ambiente, ecologia, responsabilidade.
Abstract
This study on Environmental Ethics, law and the state will be focused on the relevance of
Environmental Ethics, in the 21st century, as a material source of Law, and the duty of
environmental protection, of human life and life in every form. This is a crucial subject in a
moment when the Planet is requiring environmental care. Accordingly, the concept of
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Environmental Ethics will be analyzed, emphasizing Hans Jonas “principle Responsibility”,
the principles of solidarity between generations and the dignity of the human person,
paradigms for an effective defense of life in a healthy environment. These paradigms justified
the recognition, in the Brazilian Constitution of 1988, of Environmental Law as an instrument
to shape the Ecological or Socioenvironmental State, a model which should consider the
environment from an holistic perspective, as well as the environmental balance favorable to
human life and life in every form.
Keywords: Material source of law, values, Environment, Ecology, responsibility

1Ética Ambiental
A Ética Ambiental, espécie do gênero Ética, esboça em sua essência a
preocupação com o ecossistema hígido, equilibrado. O conceito e a prática da Ética
vêm-se alterando ao longo da história. Mudam-se os valores da Ética, porque se
alteram as definições, os objetivos e as práticas.
Primeiramente, insta explanar a definição de José Renato Nalini 3 de Ética, a
qual este considera um código de comportamento que governa a conduta de
indivíduos ou de grupos, uma série de princípios morais ou um sistema filosófico que
busca distinguir entre o certo e o errado. Por outro lado, pode-se conceituar a Ética
Ambiental como o ramo da Filosofia que trata do respeito à vida em todas as formas
e ao meio ambiente. O conjunto vida em todas suas as formas e natureza é núcleo
do conceito de Ética Ambiental. José Roque Junges4 leciona que a ética ecológica
engloba a natureza e os seres vivos como merecedores de consideração moral por
si mesmos.
A Ética Ambiental, que investiga os fundamentos do cuidado com a natureza
e a vida em todas as suas formas, é a base teórica que deve justificar os fundamentos
do imperativo de preservar ou de recuperar o equilíbrio ambiental. Caracteriza-se por
ser instrumento para a promoção do uso responsável dos recursos ambientais, da
defesa da vida em todas as suas formas, e para incentivar as ações para a proteção
da natureza sem, contudo, descurar do desenvolvimento econômico responsável.

3
4

NALINI, José Renato. Ética ambiental. Campinas: Millennium, 2001, p. 282.
JUNGES, José Roque. (Bio)ética ambiental. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2010, p. 105.
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A Ética Ambiental inclui o estudo das condutas em relação à natureza, a
conscientização de que o homem é usuário e não senhor absoluto dos recursos
ambientais, que é parte do meio ambiente e, por isso, deve respeito à natureza e a
todos os seres vivos como merecedores de respeito por si mesmos, e não apenas
enquanto servem a interesses dos seres humanos. Sua função primordial deve ser a
de orientar as ações humanas para que resulte em benefício das presentes e das
gerações futuras, sem desconsiderar todos os outros organismos vivos integrados
a natureza, diretriz essa que afirma o conteúdo do princípio da solidariedade ou
equidade intergeracional, previsto no art. 225, caput, da Constituição Federal.
O Relatório Brundtland, conhecido como “Nosso futuro comum”, elaborado
pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento e apresentado
em 1987, expõe a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os
padrões de produção e consumo vigentes. Referido instrumento internacional
estabelece a necessidade de proteção de recursos não renováveis, a exemplo dos
minerais e dos combustíveis fósseis, uma vez que o seu uso reduz a disponibilização
para as gerações futuras. Neste sentir, segue importante trecho extraído do seu texto
O desenvolvimento tende a simplificar os ecossistemas e a reduzir a diversidade
de espécies que neles vivem. E as espécies, uma vez extintas, não se renovam. A
extinção de espécies vegetais e animais pode limitar muito as opções das
gerações futuras; por isso o desenvolvimento sustentável requer a conservação
das espécies vegetais e animais. 5

Pedro Jacobi, referindo-se à divulgação do Relatório Brundtland, observa que:
[...] Não só reforça as necessárias relações entre economia, tecnologia,
sociedade e política, como chama a atenção para a necessidade do reforço de
uma nova postura ética em relação à preservação do meio ambiente,
caracterizada pelo desafio de uma responsabilidade tanto entre as gerações
quanto entre os integrantes da sociedade dos nossos tempos. [...]6
5

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. 2.ed. Rio de
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991. p. 49
6
JACOBI, Pedro. Educação Ambiental, Cidadania E Sustentabilidade. In: Cadernos de Pesquisa, n. 118,
março/ 2003 Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189-205, março/ 2003. p. 194.
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O ordenamento jurídico como um todo, aqui incluindo todas as espécies
legislativas, a exemplo das leis complementares e ordinárias, e os atos normativos
de 2º grau, como as resoluções, que servem a priori para assegurar à proteção
ambiental, deve regulamentar o uso ético e responsável dos recursos ambientais.
Isso significa a necessidade de redimensionar a Ética relacionada ao indivíduo para
uma Ética cujo objeto seja os interesses coletivos e indiretamente o ambiente do
“Outro” – presentes e futuras gerações.
Assim, visualiza-se a importância da Ética Ambiental para pautar as atividades
do Estado, de forma que o exercício da administração tenha como bases valorativas
éticas que importem numa mitigação e redução de riscos ao meio ambiente e a
saudável qualidade de vida das populações em face dos avanços ocasionados pela
evolução da técnica científica e industrial. No que toca à atividade legislativa,
amparada no Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre
Diversidade Biológica, celebrado em Montreal em 29 de janeiro de 2000, exsurge a
Lei n. 11.105/2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados –
OGM e seus derivados. Essa norma jurídica tem como fundamento o princípio da
precaução para a proteção do meio ambiente, impondo diretrizes e mecanismos de
segurança sobre, dentre outros, a liberação no meio ambiente e o descarte de
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados (art. 1º). De tal
sorte, ainda, tipificou condutas lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente
como a liberação e o descarte de OGM no meio ambiente, em desacordo com as
normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e
fiscalização (art. 27).
Em outra oportunidade, defendemos que:
A relação entre o homem e a natureza, em um ambiente que se quer saudável e
seguro, deve ser harmoniosa. Essa relação impõe a necessidade de novos
paradigmas, como por exemplo, a adoção de uma dimensão ética preocupada
com a vida humana, com a natureza e com as outras formas de vida. Romper
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com um dos elos do sistema organizacional que rege o Planeta ou quebrar o seu
equilíbrio, poderá ser desastroso para todos os seres que o habitam.7

Nesse sentido, surge a Ética Ambiental para estabelecer e fundamentar o
compromisso entre as gerações; e, em nome destas impor o dever de preservar a
qualidade ambiental adequada à manutenção da vida, ou de recuperar a salubridade
do meio ambiente. Sob esse prisma, deve ser entendida como um dos fundamentos
do imperativo de cuidar da qualidade ambiental, necessária para a continuidade de
vida humana e da vida em todas as suas formas. A Ética Ambiental, sustentada no
“princípio responsabilidade”, nos princípios da solidariedade entre as gerações e
dignidade não apenas da pessoa humana, mas de todos os seres vivos, é a mais
altruísta das éticas: nela o compromisso é com a vida presente e a vida futura sem
impor a obrigação de reciprocidade.
A Ética Ambiental coloca, portanto, a questão do ambiente ecologicamente
equilibrado em seu bojo. É um dos instrumentos que legitima o dever jurídico de
cuidar do meio ambiente. Conceber a relação entre o jurídico e o ético, e determinar
seu respectivo conteúdo será o grande desafio do século XXI. Os valores éticos
devem informar e iluminar o conteúdo das normas legais; e a legislação, por sua vez,
deve reforçar o respeito ao imperativo de preservar o equilíbrio ambiental ou de
recuperá-lo para que a vida saudável e segura seja possível. Como espécie do gênero
Ética geral, também pode ser classificada como Ética aplicada: seus contornos
centralizam-se, em sua essência, no interesse das gerações que habitarão o Planeta
no futuro e tem direito a uma vida saudável e segura.
O sistema jurídico, sobretudo tendo como norte a Constituição Federal,
prioriza a dignidade da pessoa humana como um valor essencial, sendo, inclusive,
um fundamento do Estado Democrático de Direito 8. No entanto, não se faz aqui a
defesa do antropocentrismo clássico, defende-se o antropocentrismo mitigado, no

7

TEIXEIRA, Ana Paula Furlan; TEIXEIRA, Mariana Furlan; TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha.
Constitucionalização do Direito Ambiental: pré-requisito para defesa do equilíbrio ambiental. In:
Constitucionalismo e Meio Ambiente, Tomo I: Democracia [recurso eletrônico]/Cleide Calgaro (Org.) –
Porto Alegre: Editora Fi, 2020.
8
Constituição Federal. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...)

140 | Questões Ecológicas em Perspectiva Interdisciplinar

qual se reconhece dignidade para todas as formas de vida. Não é possível esquecer
que uma Ética plena deve incluir todo organismo vivo – “a vida em todas as suas
formas”. A Ética Ambiental vincula todos ao compromisso com o direito das
presentes e das futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
1.1 Ética Ambiental: fonte do dever jurídico de defender o meio ambiente
As fontes materiais do Direito são os atos ou os fatos com capacidade para
influenciar o processo legislativo, as políticas públicas e a conscientização popular.
Pode-se estabelecer uma relação de influência entre Ética Ambiental e Direito. Esta
relação é ponto-chave no processo de construção do Estado Socioambiental. A Ética
Ambiental deve emprestar legitimidade ao Direito. Igualmente apresenta-se como
central o fato de que seja apontada como ilegítima qualquer norma ambiental que
não leve em consideração a sustentabilidade do meio ambiente e da garantia do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Ademais, a proteção dos bens ambientais, sobretudo em sua categorização
como direito fundamental, consubstancia-se em uma conquista civilizatória e, como
tal, não pode acarretar futuros retrocessos, expondo a perigo toda a sobrevivência
do ecossistema e do próprio homem. De tal forma, não pode haver reduções ou
flexibilizações dos avanços protetivos no ordenamento jurídico, merecendo atenção,
neste viés, o princípio da vedação de retrocesso ambiental.
Neste sentido:
Com assento constitucional, por força deste princípio, o direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado só é modificável in melius e não in
pejus, uma vez que é expressão da sadia qualidade de vida e da dignidade da
pessoa humana. 9

Quanto à sua função, a Ética normativa deve orientar as normas jurídicas e as
políticas públicas de defesa ambiental, enunciar os princípios fundamentais de um

9

TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como
direito fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed. 2006, p. 125.
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Estado e a própria formatação do sistema jurídico na defesa da vida presente e
futura. O Poder Público e os particulares devem preocupar-se com as normas sociais
às quais se aplica o “princípio responsabilidade”, fundado no direito e no dever de
proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e as futuras
gerações. A partir desses paradigmas, pode-se pensar, então, que cuidar o meio
ambiente constitui-se em obrigação ética e jurídica das presentes gerações,
garantidoras da sadia qualidade de vida das gerações futuras.
Legitimadora da legislação, a Ética Ambiental estabelece um novo imperativo
categórico: a sociedade e o Poder Público não devem atuar de forma que
comprometa a possibilidade de vida no Planeta. A Ética Ambiental, fonte material do
Direito, é instrumento para a imposição de limites às condutas humanas e às
atividades sociais, limitando o uso dos recursos naturais, de modo a impedir a sua
extinção ou degradação. Sendo assim, afirmamos que o dever de cuidar do meio
ambiente, enquanto obrigação engloba a Ética Ambiental, fonte material e
legitimadora do Direito.
Hans Jonas10, ampliando as ideias de imperativo categórico de Kant11, traz a
ideia de um novo imperativo categórico: “Aja de tal modo a que os efeitos de tua ação
sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a
Terra.” Assim, concentra-se no dever de não romper com o equilíbrio das leis da
natureza, afirmando um debate integrador entre filosofia da natureza, Ética
Ambiental e Direito Ambiental como um pacto social.
O sistema jurídico deve adotar como atributo o compromisso com o coletivo
e com a defesa da unidade homem-natureza. Sempre que houver conflito entre
interesses coletivos legítimos e direitos individuais, a opção deverá ser pelo coletivo
– interesse público primário 12 –, resguardando-se, porém, aqueles direitos e
10

JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Trad. do original alemão por Marijane Lisboa e Luiz
Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2006. p. 47.
11
“Ao tecer considerações a respeito do princípio da dignidade humana, forçoso trazer à lume o
pensamento de Kant que atribuiu especial relevância ao indivíduo, o qual deve ser considerado um
fim em si mesmo. Kant aludi que ao ser humano não pode ser atribuído um valor (preço), não devendo,
portanto, ser coisificado. Refuta, de tal modo, a ideia de que o homem pode ser sacrificado por um
desígnio maior.” TEIXEIRA, Ana Paula Furlan. Dignidade da pessoa humana para além da valoração do
humano. In: IX PRÊMIO JUCA SANTOS. Porto Alegre: Real Academia de Letras, 2019, p. 175.
12
[...] o interesse público primário (bem geral) pode ser identificado com o interesse social, o interesse
da sociedade ou da coletividade, e mesmo com os mais autênticos interesses difusos (o exemplo, por
excelência, do meio ambiente). [...] Num sentido lato, até o interesse individual, se indisponível, é
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interesses assegurados constitucionalmente desde que legítimos. Assim, pela Lei n.
6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente –, considerada uma grande
alteração de pensamento no Brasil, o homem é reconhecido como parte do
ecossistema, o centro é a vida em todas as suas formas. Esta Lei, pela primeira vez,
formulou mecanismos e listou os fins da Política Nacional do Meio Ambiente,
visando à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico.
Neste sentido, Norma Sueli Padilha leciona que
A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente pode ser considerada como a mais
importante legislação infraconstitucional anterior à Constituição Federal de
1988, pois introduziu, no ordenamento jurídico brasileiro, um novo tratamento
normativo para o meio ambiente, numa visão holística que muito se aproximou
do gigantesco

passo do texto constitucional de 1988, razão pela qual foi

inteiramente albergada e recepcionada pela nova Carta.13

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi publicada no contexto de uma
articulação internacional em prol do meio ambiente que teve origem na Convenção
de Estocolmo de 1972. Nesta ocasião, restou reconhecido o direito ao meio ambiente
equilibrado, comprometendo-se os Estados, inclusive o Brasil, a inserir a proteção do
meio ambiente em seus ordenamentos jurídicos, como forma de obstar a crescente
degradação ambiental. Percebe-se, neste ponto, que, anteriormente a tal marco
legislativo (a Política Nacional do Meio Ambiente), a regulação do uso dos recursos
naturais visava muito mais a sua exploração econômica, a exemplo do antigo Código
Florestal, o Código de Caça e o Código de Pesca.
Observa-se que o principal fundamento infraconstitucional da Ética Ambiental
se baseia justamente na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que fundamenta
as relações entre o homem e o seu entorno. Nesse regramento, a visão

interesse público cujo zelo é cometido ao Ministério Público (CF, artigo 127); a defesa do próprio
interesse coletivo também pode coincidir com o zelo do interesse público empreendido pela
instituição (CF, artigo 129, III). MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público na Constituição de 1988.
São Paulo: Saraiva, 1989. p. 48.
13
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 110.
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antropocêntrica é mitigada na medida em que a legislação protege a vida humana e
vida em todas as suas formas. O antropocentrismo alargado ou mitigado reconhece
que a vida humana depende do meio ambiente ecologicamente equilibrado: o homem
não é o centro do ecossistema, mas parte dele. A título de exemplo, a fauna e a flora,
componentes do meio ambiente, não se destinam ao uso pelo ser humano; na
verdade, não estão a serviço do ser humano diretamente, e sim indiretamente na
medida em que são importantes para o equilíbrio do ecossistema, com funções
essencialmente ambientais.
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225, §1º, inc. VII, veda
expressamente práticas que “provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais à crueldade”. Essas normas sinalizam que o Constituinte reconheceu valor
inerente a outras formas de vida não humanas. Peter Singer, filósofo australiano,
reportou que os animais, pela sua capacidade de sentir dor e prazer, possuem
interesse em não sofrer. Assim, segundo o seu pensamento
É com base nisso que podemos afirmar que o fato de algumas pessoas não
serem membros de nossa raça não nos dá o direito de explorá-las e, da mesma
forma, que o fato de algumas pessoas serem menos inteligentes que outras não
significa que os seus interesses possam ser colocados em segundo plano. O
princípio, contudo, também implica o fato de que os seres não pertencerem à
nossa espécie não nos dá o direito de explorá-los, nem significa que, por serem
os outros animais menos inteligentes do que nós, possamos deixar de levar em
conta os seus interesses. 14

Neste sentido
[...] a Constituição Federal de 1988 recepcionou instrumentos que já estavam na
Lei n. 6.938/81; elevou a nível constitucional a proteção do meio ambiente,
tornando indisponível ao poder público e aos particulares, o equilíbrio ambiental.
Em seu art. 225, reconheceu o “meio ambiente como bem de uso comum do povo

14

SINGER, PETER. Ética prática. trad. Jefferson Luiz Camargo. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
p. 66.
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e essencial à sadia qualidade de vida”.15

Assim, tanto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente como na
Constituição Federal de 1988, tem-se a ideia de um antropocentrismo mitigado, que
reconhece a relação entre o homem e a natureza. Na concepção antropocêntrica
clássica, o homem é o sujeito, e a natureza é o objeto. Vencida a ideia antropocêntrica
herdada dos filósofos gregos socráticos, sustenta-se que o homem é parte da
natureza, logo não é o senhor absoluto e sim o garantidor dos bens ambientais –
usufrutuário e não proprietário.
Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer destacam que a
[..] superação do paradigma antropocêntrico jurídico representa [...] uma das
principais

novidades

postas

pela

abordagem

jurídica

do

ambiente,

representando justamente o trânsito de uma concepção exclusivamente
antropocêntrica do Direito para a afirmação de um princípio biocêntrico (e, numa
perspectiva mais ampla e holística), ecocêntrica.16

No mesmo sentido, sustenta Norma Sueli Padilha
Ampliou, sobremaneira, a abrangência da concepção jurídica de proteção ao
meio ambiente, pois não considera de forma dissociada dos direitos humanos
fundamentais, mas enquanto conjunto de todos os sistemas dentre os quais se
integram todos os seres vivos, o homem e natureza que o cerca, determinando a
proteção constitucional ambiental ao meio ambiente natural e ao meio ambiente
artificial (urbano, do trabalho e cultural). 17

A Constituição Federal de 1988 fundamentou o imperativo ético-jurídico de
manter ou de recuperar o equilíbrio ambiental; explicitou a defesa da vida em todas
15

TEIXEIRA, Ana Paula Furlan; TEIXEIRA, Mariana Furlan; TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha.
Constitucionalização do Direito Ambiental: pré-requisito para defesa do equilíbrio ambiental. In:
Constitucionalismo e Meio Ambiente, Tomo I: Democracia [recurso eletrônico]/Cleide Calgaro (Org.) –
Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2020, p 360.
16
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico: constituição,
direitos fundamentais e proteção da natureza, p. 142.
17
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 115.
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as suas formas, reconhecendo a humanidade o direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental para uma vida com dignidade,
para coibir danos ou ameaças ao equilíbrio ambiental, constitucionalizou a
responsabilidade civil, penal e administrativa.
1.2 Fundamentos da Ética Ambiental
Como já referido, fundamenta-se a Ética Ambiental no “princípio
responsabilidade”, nos princípios solidariedade entre as gerações e dignidade da
pessoa humana. Acompanhando a evolução da legislação, ao longo da história do
Direito, estes princípios se justificam. São fundamentais para a defesa da
continuidade da vida humana e da vida em todas as formas em um ambiente sadio
e seguro.
Procedendo a análise do comportamento do homem com relação à natureza
ao longo da história, verifica-se que o ser humano, ao adotar uma atitude
antropocêntrica radical, tornou-se responsável pela crise ambiental vivenciada no
Planeta. Em face disso, a responsabilidade deve estar atenta às ações do homem,
pois este exerce um poder que pode destruir o ambiente e a própria vida.
A legislação nacional, a partir da edição da Lei n. 6938/81, com fundamento
na Ética Ambiental, estabeleceu o compromisso com a defesa da vida mediante a
imposição do compromisso com o respeito a todas as formas de vida e a natureza.
Para efetivar essa garantia, incide o “princípio responsabilidade”. Se não houver
respeito à vida com qualidade, e cuidado para com o ambiente, para que forneça
condições suficientes para uma vida saudável, não haverá espaço para a dignidade
da pessoa humana.
A Ética da responsabilidade com a vida humana e da vida em todas as formas,
do dever de cuidado, funda-se, principalmente, no “princípio responsabilidade”.
Devido à constitucionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, o princípio responsabilidade transformou-se em argumento jurídico: o
“dever de cuidar”. O “princípio responsabilidade”, que fundamenta a Ética Ambiental,
sustenta-se em valores ambientais e humanos – os seres vivos devem viver para
cumprir um objetivo, mesmo que seja com ele mesmo. Calcado no dever de cuidado,
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deverá estar voltado às “leis da natureza” que regem o ecossistema, e às descobertas
científicas que impulsionam o desenvolvimento tecnológico.
A efetividade da Ética Ambiental depende, em boa medida, de se pensar o
“princípio responsabilidade”, os princípios da solidariedade entre as gerações e da
dignidade da pessoa humana como fundamentos filosóficos do dever jurídico de
cuidar da qualidade ambiental, um novo mandamento a ser considerado pela
legislação. Valorizando o equilíbrio ambiental como um bem de valor ético e jurídico,
o ambiente, em face de suas diversas relações, reclama princípios éticos e normas
jurídicas que atribuam ao homem à obrigação de cuidá-lo, devendo do ambiente
retirar apenas o suficiente para uma vida digna. O limite do dever de cuidado está no
equilíbrio ambiental, pois não é razoável que o homem venha a esgotar os recursos
ambientais, sob pena de se criar uma situação de risco à salubridade ambiental – o
homem é o gestor e o responsável pela qualidade ambiental.
Para melhor situar a questão da responsabilidade das presentes gerações
para com o meio ambiente, o ideal é afastar a postura antropocêntrica tradicional e
adotar uma postura ética para com o ambiente, centrada na ideia do homem como
integrante dele, e não como o seu senhor absoluto. A Ética calcada apenas na
geração do presente não poderá ser o argumento para o crescimento econômico a
qualquer custo, pois põe em risco o equilíbrio do ecossistema. Acompanhando a
evolução ao longo da história, hoje a responsabilidade, solidariedade e dignidade da
pessoa humana se justificam no sistema jurídico como valores fundamentais à
humanidade, porque a crise ambiental põe em risco a própria sobrevivência da vida
humana e da vida em todas as formas.
2 Direito

A sobrevivência da vida humana no Planeta e a de todos os seres que nela
habitam depende direta ou indiretamente do ecossistema ecologicamente
equilibrado e da harmonia entre o homem a natureza. Essa relação homem-natureza
reclama a necessidade de novos paradigmas, como, por exemplo, a adoção de uma
ética normativa, que, por sua vez, deverá importar conceitos da Filosofia da Natureza
que reconhece o homem como parte do meio ambiente.
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O Direito Ambiental iluminado pela Filosofia da Natureza tem em seu cerne,
como objetivo, a defesa da vida futura, e para isso deve assegurar e defender a
harmonia entre as atividades humanas e as “leis da natureza”, imutáveis e anteriores
ao homem – qualquer ruptura na natureza, regida por “leis” próprias, poderá ter
consequências desastrosas. Essas “leis” mantêm ou devem manter o equilíbrio
ecológico; a harmonia é inerente à própria organização e manutenção do sistema
planetário. Hegel, na Filosofia da Natureza, apresentou a natureza como uma
unidade, retomando o modelo holístico homem-natureza.18 O Filósofo propõe que o
conceito de natureza seja entendido como um complexo único, formado pelo homem
e pelo meio ambiente.19
A Filosofia da Natureza deve ser considerada tendo como pano de fundo o que
vem antes dela: a visão pré-socrática de unidade homem-natureza. A percepção de
que a humanidade dependia dos bens ambientais, defendida pelos filósofos gregos
pré-socráticos adormeceu pressionada pela lógica do homem ocidental. A filosofia
socrática, na sequência dos pré-socráticos, é uma das âncoras da cultura ocidental
e tem como um de seus contornos o antropocentrismo radical, ao contrário dos
Filósofos da Natureza.
A natureza, segundo Hegel 20 – que retomou a Filosofia da Natureza dos
filósofos pré-socráticos –, permanece fiel as suas “leis” – as “leis da natureza” são
perenes, por isso são fator de equilíbrio do sistema planetário. Sustentamos que o
conceito hegeliano de natureza está presente no conceito de meio ambiente
expresso na legislação infraconstitucional brasileira: “o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas”.21 Os filósofos pré-socráticos, preocupados
com a “natureza”, em sua visão sobre o ambiente, sustentavam que o mundo da
natureza não era apenas movimento, mas também vida – vida em todas as formas.

18

TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. A Fundamentação Ética do Estado Socioambiental, [recurso
eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi; EdiPUCRS, 2013, p. 135.
19
TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha Teixeira. O Estado socioambiental e a filosofia da natureza em
Hegel. In: A noiva do espírito: natureza em Hegel [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010,
p. 292.
20
HEGEL, G. W. Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio (1830). II – Filosofia da Natureza.
Trad. Pe. José Nogueira Machado. São Paulo: Loyola, 1997, p. 31.
21
Lei n. 6.938, Art. 3º, inciso I.
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Partindo dessa premissa unitária, afirmavam que a vida do homem e da natureza
está interligada e dependem da harmonia com o Universo regido por “leis” próprias.
Cabe ressaltar ainda que o termo “lei”, segundo Mariano Artigas 22 , em um
sentido mais próprio, significa regras da conduta humana. Refere o autor citado, que
por analogia, o conceito “leis” é aplicado também às atividades dos agentes naturais.
Como nas manifestações da natureza existem muitas regularidades, pode-se falar
nos agentes naturais como se obedecessem ou seguissem uma lei.
Referem Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer que
Esse ‘descompasso’ entre as leis da Natureza e as leis dos homens nunca foi tão
desafiado quanto hoje, sendo urgente um realinhamento pela ótica da proteção
da Natureza (e da nossa própria existência), ajustando às leis da Natureza para
que o sistema Gaia possa reencontrar novamente um ponto de equilíbrio capaz
de salvaguardar com segurança e de forma sustentável as bases naturais que
regem e tornam possível a vida (humana e não humana) no Planeta Terra. 23

No plano jurídico interno, como já delineado linhas acima, destaca-se o
pioneirismo da Lei n. 6.939/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, marco
na evolução do Direito Ambiental, que instituiu como objetivo do Estado a
harmonização do desenvolvimento com a preservação do equilíbrio ambiental (art.
4º, incs. I e VI). A disposição legal estabelece “a compatibilização do
desenvolvimento com a preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio
ecológico visa à utilização racional dos recursos ambientais e à sua disponibilidade
permanente”.24
Ao examinar economia e meio ambiente, Jean-Marc Lavieille25 afirma que as
atividades econômicas priorizam o lucro, a eficácia econômica, o crescimento e a

22

ARTIGAS, Mariano. Filosofia da natureza. Trad. de José Eduardo de Oliveira e Silva. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo Lúlio”, 2005, p. 333.
23
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico: constituição,
direitos fundamentais e proteção da natureza. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019, p. 116.
24
TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. A Fundamentação Ética do Estado Socioambiental, [recurso
eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi; EdiPUCRS, 2013, p. 226.
25
LAVIEILLE, Jean-Marc. O Direito Internacional do Meio Ambiente: quais possibilidades para resistir
e construir? In: Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virgínea Prado (orgs,).
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dominação da natureza, com um discurso de que a técnica conduz para o progresso.
Afirma o autor citado que as atividades econômicas são hostis à natureza; priorizam
a economia e o homem torna-se mestre e senhor da natureza, podendo recriá-la
artificialmente. Neste ponto, sustenta Fernando Reverendo Vidal Akaoui que
Não há desenvolvimento econômico possível sem que haja respeito absoluto
pela manutenção do equilíbrio ecologicamente equilibrado, até para que este
desenvolvimento possa ser perene, e não transitório, como normalmente ocorre
quando não há um ambiente saudável para isto. Essa assertiva está
implicitamente contida no artigo 2º, caput, da Lei nº 6.938/81.26

Configura-se meio ambiente ecologicamente equilibrado quando os bens
ambientais, especialmente a flora e a fauna, cumprem com sua função ambiental, a
qual é a de permitir, de abrigar e de reger a vida humana em todas as suas formas de
modo saudável e seguro. Por outro lado, como os bens ambientais são limitados, ao
contrário das necessidades do homem que são ilimitadas, surgem conflitos de
interesses – de um lado a natureza e de outro os seres humanos que dela dependem
direta ou indiretamente. Consequentemente, a atividade econômica pública ou
privada deve harmonizar-se com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente
positivada na legislação infraconstitucional e recepcionadas pela Constituição
Federal de 1988.27
3 Estado
A Ética Ambiental deverá ter como objetivo fomentar a defesa do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, sendo fonte material do Direito de proteção,
de preservação ou de recuperação da sua qualidade ambiental propícia a uma vida
saudável. Cuidar do ambiente, dever de todos, constitui-se em um novo imperativo,
Desafios do Direito Ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme
Machado. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 180-205, p. 185.
26
AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Direito Ambiental. In: NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano (coord.).
Manual de Direitos Difusos. São Paulo: Editora Verbatim Ltda., 2009, pp. 11-83, p. 25.
27
Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio
ambiente e do equilíbrio ambiental.
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cujo princípio fundamental é da responsabilidade e da solidariedade com “a
consequente obrigação de poupança de recursos ambientais para as presentes e as
futuras gerações”. 28 No Estado Socioambiental ou Ecológico, o desenvolvimento
econômico deve atentar para a poupança de recursos ambientais para as presentes
e as futuras gerações e observar, com rigor, o princípio da sustentabilidade ambiental
– o homem deve usar os bens ambientais para suprir às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras poderem atender às suas
próprias.
É esta visão mais abrangente que deve orientar o caminho percorrido pelo
sistema jurídico em um Estado Socioambiental, considerando seu importante papel
na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado: a adoção de práticas que
levem em conta as necessidades e os direitos desta geração e as necessidades e
direitos das próximas gerações de viverem em um ambiente propício a uma vida
saudável e segura. A Ética Ambiental, nesse sentido, deverá ser assimilada e tratada
como fonte material da legislação, na formatação do Estado Socioambiental, com o
dever de assegurar o bem comum como interesse primário da humanidade. Como se
depreende da leitura do caput do art. 225 da Constituição Federal, juntamente com a
coletividade, é dever do poder público a defesa do meio ambiente. De tal forma, não
pode o ente público se omitir desse dever, inclusive com regulamentações precárias,
sob pena de proteção insuficiente do meio ambiente, com a sua consequente
responsabilização.
A Constituição Federal de 1988, pioneiramente, tratou do meio ambiente como
bem ambiental em mais de 40 (quarenta) artigos. Antes, o ambiente era tratado como
bem econômico e apenas em sua função social – a de gerar riquezas. Recepcionou
instrumentos que já estavam dispostos na Lei n. 6.938/81; elevou a nível
constitucional a proteção do meio ambiente, tornado indisponível ao poder público e
aos particulares, o equilíbrio ambiental. Em seu art. 225, caput, reconheceu o “meio
ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade vida”.
Assim, a constitucionalização do Direito Ambiental foi um marco relevante e

28

TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. A Fundamentação Ética do Estado Socioambiental, [recurso
eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi; EdiPUCRS, 2013, p. 37.
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consolidou a evolução do Direito Ambiental Constitucional.
O homem, em suas múltiplas atividades econômicas, deve poupar recursos
naturais, preservar ou recuperar a qualidade ambiental, respeitar as funções
ambiental e social dos bens reconhecidas pelo legislador infraconstitucional
brasileiro ao dispor sobre o direito de propriedade. Carlos Alberto Dabus Maluf29, ao
comentar o art. 1.228, §1º, do Código Civil, que trata a fauna e a flora com valores
ambientais e não mais meramente econômicos, consigna que sobreleva verificar a
preocupação dos legisladores com as funções social e ambiental da propriedade.
Portanto, este é o ponto a ser considerado no Direito Constitucional Ambiental:
harmonização da defesa ambiental com o desenvolvimento econômico – ecologia e
economia. Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, em uma abordagem ecológica
do Direito Constitucional, afirmam que esta “justifica-se em razão da importância
que a sua qualidade, o equilíbrio e a segurança ambiental têm para o desfrute, a tutela
e a promoção dos direitos fundamentais (liberais, sociais e
ecológicos)” 30. Sustenta Juarez Freitas
[...] quando a Constituição fala em desenvolvimento como valor supremo e como
objetivo fundamental, quer necessariamente adjetivá-la como sustentável,
intertemporal e durável.” Explica o autor: “melhor do que isso: pretende que a
sustentabilidade fixe os pressupostos (sociais, econômicos, ambientais,
jurídico-políticos

e

éticos)

de

conformação

do

desenvolvimento

constitucionalmente aceitável. 31

A legislação constitucional, conforme já afirmado, priorizou o princípio da
defesa da qualidade ambiental com o intuito de evitar danos ambientais irreparáveis
e reconheceu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como Direito
Fundamental que deve ser harmonizado com o direito ao desenvolvimento

29

MALUF Carlos Alberto Damus. Dos direitos reais. In: FIUZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil
Comentado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1133.
30
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico: constituição,
direitos fundamentais e proteção da natureza. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, p. 58.
31
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte, 2012, p.110.

152 | Questões Ecológicas em Perspectiva Interdisciplinar

econômico, mas sempre atrelados a obrigação de poupança de recursos naturais
para as presentes e as futuras gerações.
O Direito Ambiental Constitucional, tal como desenhado na Constituição
Federal de 1988, fundamentou o imperativo ético-jurídico de manter ou de recuperar
a qualidade ambiental e a observância rigorosa do princípio da sustentabilidade –
uso racional dos recursos naturais. Consequentemente, a defesa do meio ambiente,
em especial da qualidade ambiental, é imperativo de natureza constitucional imposto
ao poder público e aos administrados. O Estado Democrático de Direito desenhado
na Constituição Federal de 1988 é pré-requisito para consolidar o Estado
Socioambiental. Neste modelo de Estado, o desenvolvimento econômico deve ser
sustentável de forma que atenda as necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas necessidades. 32
O Estado Socioambiental, ideal para a defesa da qualidade ambiental, tem
como um de seus paradigmas o princípio da sustentabilidade ambiental. O
desenvolvimento econômico deve atender às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras poderem atender as suas
próprias. O poder público e a sociedade devem assegurar o equilíbrio ambiental, pois
o homem é o usufrutuário dos bens ambientais e não seu senhor absoluto, portanto
afastando-se do antropocentrismo clássico ou radical.
No âmbito de um Estado de Direito que, além de Democrático e Social, também
tem incorporada à sua formatação normativa a qualificação de Ecológico, tal qual
consagrado na Constituição Federal 1988 (art. 225), a dignidade da pessoa humana
é tomada como o principal, mas não o exclusivo fundamento (e tarefa) da
comunidade estatal, projetando-se a sua luz normativa sobre todo o ordenamento
jurídico e, assim, vinculando de forma direta todos os entes públicos e privados.
No Estado Democrático de Direito, portanto, é fundamental proteger o
ambiente, assegurar uma vida humana digna e saudável, sem desconsiderar as
32

Torna-se, assim, imprescindível um projeto de solidariedade das gerações presentes para com as
do futuro; de vinculação entre os seres humanos que têm o dever de cooperar para a consecução do
bem comum; de cooperação, elemento indispensável à sociedade que deseja obter um fim comum,
qual seja, agir de modo que os efeitos da ação não destruam a possibilidade futura de vida humana.
As ações humanas sobre o meio natural devem, pois, ser realizadas com cautela e responsabilidade.
TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. A Fundamentação Ética do Estado Socioambiental, [recurso
eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi; EdiPUCRS, 2013, p. 83.
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outras formas de vida. O imperativo de cuidar e de proteger são obrigações
constitucionais impostas ao poder público e aos particulares, em suas atividades
que utilizam recursos ambientais, para promover ou facilitar a harmonização do
desenvolvimento econômico com a proteção do equilíbrio ambiental ou recuperá-lo
por meio de atividades que produzam impactos positivos como, por exemplo,
reflorestamentos e defesa da fauna para a efetiva proteção ambiental.
Conclusão
A Ética Ambiental, em sua dimensão jusfilosófica, tem o condão de impor o
dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado ou de recuperar o
seu equilíbrio para as presentes e as futuras gerações – para que a continuidade da
vida seja possível. Legitimada na legislação, a Ética Ambiental propõe um novo
imperativo categórico ao Estado brasileiro – à sociedade brasileira e ao Poder
Público de não atuarem de forma que comprometa a possibilidade de vida futura no
Planeta.
Os “princípios responsabilidade”, solidariedade entre as gerações e dignidade
da pessoa humana são os principais fundamentos da Ética Ambiental. O “princípio
responsabilidade” constitui um imperativo categórico, cuja essência é a dignidade
da pessoa humana e a manutenção da qualidade de vida para as gerações futuras.
A proposta para o Estado Socioambiental ou Ecológico é a de uma legislação
fundamentada na Ética Ambiental com a adoção do “princípio responsabilidade”, e
os princípios solidariedade em benefício da “vida em todas as suas formas”. A
imbricação entre Ética Ambiental como fonte material do Direito no Estado
Socioambiental é evidente. Os valores éticos devem compor o conteúdo das normas
no Estado Socioambiental; e a legislação, por sua vez, deve impor o dever de
preservar ou recuperar o equilíbrio ambiental cujos titulares são as presentes e as
futuras gerações. Consequentemente, o imperativo para o uso sustentável dos bens
ambientais é harmonizar economia e ecologia que têm em comum o princípio da
escassez, e a Constituição Federal de 1988 elevou a nível constitucional a proteção
do meio ambiente, tornado indisponível o equilíbrio ambiental.
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O “princípio responsabilidade” e o princípio da solidariedade entre as gerações
devem servir como base para Ética Ambiental; além disso, urge que se adote o
antropocentrismo mitigado ou alargado, para assim afastar o homem da posição de
centro do Universo e colocá-lo ao lado das demais criaturas.
Associada ao imperativo jurídico, a Ética Ambiental deve ser uma das fontes
materiais da legislação no Estado Socioambiental: Ética Ambiental, Estado
Socioambiental e Filosofia da Natureza constituem o tripé do Direito Ambiental.
Fonte da obrigação de manter o equilíbrio ambiental para que a vida futura seja
possível, a legislação e as políticas públicas deverão observar princípios da Ética
Ambiental, cujo foco mais relevante é a preservação ou recuperação da qualidade do
meio ambiente, para que a vida saudável e segura seja possível.
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8. DA CRISE ECOLÓGICA E SUA RELAÇÃO COM A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
(COVID-19): UMA REFLEXÃO À LUZ DO PROJETO DA ÉTICA DA
RESPONSABILIDADE EM HANS JONAS1

On the ecological crisis and its relation with the coronavirus (Covid-19) pandemic:
a reflection in light of Hans Jonas’ ethics of responsibility
https://doi.org/10.36592/9786587424811-8

Otávio Oliveira Silva2
Danielson Aleixo3
Resumo
Esta pesquisa teórica de natureza qualitativa, desenvolvida a partir de levantamento e
análise bibliográfica, pretende apresentar uma possível relação entre a existência da crise
sanitária de Coronavírus Covid-19, como reflexo da crise ecológica à luz do projeto ético do
princípio responsabilidade proposto por Hans Jonas (1903-1993). Para isso, parte-se da
seguinte questão: em que medida é possível estabelecer uma relação entre a crise sanitária
de Covid-19 como reflexo da crise ecológica à luz da teoria do projeto da ética da
responsabilidade em Hans Jonas? Nossa hipótese, apoiada em Jonas, é de que a crise
sanitária atual, resultado do desmedido progresso técnico-científico empregado pelo capital
econômico, desde a modernidade na exploração da natureza, representa um alerta social
dramático, em razão de suas consequências destrutivas para o futuro da humanidade e da
biosfera, o que implica para o presente de nossa “civilização tecnológica” um dever de
responsabilidade coletiva de preservação da natureza, respeitando-a como ser de dignidade
própria, e uso prudente do saber técnico-científico, condição sine qua non para a
manutenção de toda a vida na Terra.
Palavras-chave: Hans Jonas. Crise sanitária. Natureza. Ética. Responsabilidade.
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Abstract
This qualitative theoretical research, developed from bibliographic survey and analysis,
intends to present a possible relationship between the existence of the health crisis of
Coronavirus Covid-19, as a reflection of the ecological crisis in the light of the ethical project
of the principle of responsibility proposed by Hans Jonas (1903-1993). For this, we start from
the following question: to what extent is it possible to establish a relationship between the
health crisis in Covid-19 as a reflection of the ecological crisis in the light of the theory of the
project of the ethics of responsibility in Hans Jonas? Our hypothesis, supported by Jonas, is
that the current health crisis, the result of the immense technical-scientific progress
employed by economic capital, since modernity in the exploration of nature, represents a
dramatic social alert, due to its destructive consequences for the future of humanity and the
biosphere, which implies for the present of our “technological civilization” a duty of collective
responsibility for the preservation of nature, respecting it as a being of its own dignity, and
prudent use of technical and scientific knowledge, a sine qua non condition for the
maintenance of all life on Earth.
Keywords: Hans Jonas. Health crisis. Nature. Ethics. Responsibility.

1 Introdução
Os recentes surtos epidêmicos no século XXI, como a atual crise sanitária de
Coronavírus Covid-19, parecem revelar um forte vínculo entre o agir humano e a
degradação dos sistemas ecológicos. O agir humano pautado pelo emprego
desmedido do conhecimento técnico-científico aplicado em escala industrial pelo
modelo de capital econômico na exploração da natureza, pode ser mensurado como
principal produtor do aquecimento global. Entretanto, essa relação ainda é
minimizada ou deixada em segundo plano como reflexo da crise ecológica global. Os
governos e as sociedades ainda pouco problematizam a causa da crise sanitária
como consequência econômica da destruição humana na natureza, bem como sobre
formas sustentáveis de se relacionar com ela.
Nessa perspectiva, a partir da obra “O princípio responsabilidade: ensaio de
uma ética para uma civilização tecnológica” (1979), sobretudo, da abordagem do
capítulo V “A responsabilidade Hoje: o futuro ameaçado e a ideia de progresso”, esta
pesquisa teórica de natureza qualitativa, desenvolvida a partir de levantamento e
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análise bibliográfica, pretende apresentar uma reflexão possível sobre a crise
sanitária de Coronavírus Covid-19 como reflexo da crise ecológica, resultante da
interação desmedida das ações antrópicas de exploração econômica dos recursos
naturais, cujo processo se remete a consequências advindas do progresso científico
inaugurado na modernidade4.
No decorrer do século XVI em diante a mentalidade mecanicista considerando
a natureza como máquina capaz de ser dominada, produziu um imaginário de poder
sobre a mesma, cuja consequência prática tem causado impactos agressivos na
estrutura de equilíbrio da vida no planeta. 5 Com isso, a construção do capitalismo é
marcada pelo progresso da ciência agregado a destruição de vários ecossistemas,
sobretudo, a partir do século XVIII com a primeira Revolução Industrial. Seguindo ao
longo do século XIX, mas, sobretudo, no século XX, onde os impactos deste poder
positivista se constituem em uma ameaça mundial a sobrevivência, quando do
acontecimento das guerras mundiais, época vivida por Hans Jonas6.
Nesse contexto, este trabalho trata de uma pesquisa inicial sobre as
implicações filosóficas do projeto de Hans Jonas acerca dos impactos do progresso
técnico-científico sobre a vida humana e a natureza, tendo na existência da covid19 um elemento constituinte desse processo, uma vez que, sua existência parece
estar vinculada ao avanço destrutivo do agir humano sobre áreas ecológicas para

4

“O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para uma civilização tecnológica” é um dos
escritos mais relevantes do século XX, porque problematiza as ações humanas no âmbito da ciência
e da técnica na relação da vida humana com a natureza, cuja pauta tem se tornado uma evidente
preocupação na contemporaneidade. Publicado originalmente em 1979, a obra apresenta uma divisão
de 06 capítulos. Contudo, nosso objetivo consiste em discutir algumas ideias apresentadas no
capitulo V, intitulado: “A responsabilidade hoje: o futuro ameaçado e a ideia de progresso”. Em razão
de se tratar de um trabalho especulativo, temos a clara consciência de suas limitações, mas também
de sua importância no cenário de pesquisas que exploram as reflexões sobre o agir humano e a crise
ecológica.
5
O que marca a mentalidade mecanicista na modernidade? Podemos dizer que a comprovação do
Heliocentrismo, agregado à invenção do método experimental matemático através de Galileu Galilei
(1564-1642), a ascensão de forças políticas e econômicas burguesas e seu ideal de lucro, o declínio
da Escolástica e da metafísica aristotélica, constituem alguns dos principais fatores de construção
de uma mentalidade mecanicista, fundamentalmente baseado no dualismo sujeito/objeto de
Descartes (1596-1650). Nesse contexto, observa Koyré (2006, p. 1): “[...] durante esse período o
espírito humano, ou pelo menos o europeu, sofreu uma revolução profunda, que alterou o próprio
quadro e padrões de nosso pensamento, e da qual a ciência e a filosofia modernas são, a um só tempo,
raiz e fruto”.
6
No século XX, época das bombas atômicas que arrasaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki no
Japão. Hans Jonas traz a luz reflexões acerca do perigo do mau uso do saber técnico-cientifico sobre
a vida no planeta, cujo abuso de poder demonstra ser a face perigosa de sua criação.
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fins de obtenção de lucro e outros fatores. Neste sentido, a presente pesquisa trata
do seguinte problema: em que medida é possível estabelecer uma relação entre a
pandemia de (Covid-19) como reflexo da crise ecológica à luz da teoria ética do
princípio responsabilidade em Hans Jonas?
De maneira metodológica, o trabalho apresenta três seções, primeiramente
contextualizamos a construção do saber científico e as consequências da
constituição da imagem do homem como “senhor da natureza” na modernidade, em
segundo lugar, discutimos sua vinculação com a crise ecológica, correlacionando a
existência da pandemia como elemento constituinte desse processo e, por fim,
estabeleceremos sua relação com o princípio da ética da responsabilidade proposta
pelo autor.
2 Do homem como “Senhor da natureza”
Sabe-se que a vida humana e toda a biosfera terrestre perpassam por um
processo apocalítico no século XXI. Pois, o modelo econômico capitalista avança
vorazmente no controle técnico-científico da natureza, produzindo violência,
desigualdades e desequilíbrios ecológicos num modo de vida insustentável. Sendo
fonte do aquecimento global, onde espécies desaparecem, rios são poluídos,
florestas são desmatadas, solos são degradados, etc., Porém, que possíveis
processos estão relacionados ao imaginário de dominação existente, pelo qual o
homem ocidental explora a natureza sem lhe conceder outro valor a não ser o da
“utilidade econômica”?
Para responder essa questão é preciso discutir, mesmo que, sem a devida
profundidade necessária, a construção da mentalidade cientifica na modernidade.
Pois, é com a constituição da imagem do homem como “senhor da natureza” na
modernidade europeia que o saber cientifico produzido se traduz em desejo de
dominação da mesma, na medida em que o saber do sujeito moderno vai se
traduzindo em ações de posse do objeto conhecido. De acordo com Jonas (2006) é
inspirado na invenção do “programa baconianino” que o ser humano inicia o
processo, cuja proposta de saber visa exatamente ao controle da natureza para
subjugá-la:
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[...] colocar o saber a serviço da dominação da natureza e utilizá-la para melhorar
a sorte da humanidade- não contou desde suas origens, na sua execução
capitalista, com a racionalidade e a retidão que lhe seriam adequadas; porém,
sua dinâmica de êxito, que conduz obrigatoriamente aos excessos de produção
e consumo, teria subjugado qualquer sociedade [...] (JONAS, 2006, p. 235).

Para Jonas (2006) o agir de nossa espécie perturba o equilíbrio do planeta, o
que revela um perigo para toda a biosfera. Ameaça, sobretudo, contida no “ideal
baconiano da fórmula saber é poder”, consistindo no principio do êxito excessivo da
técnica. Sua invenção impôs o controle da natureza. Sob o curso do êxito demasiado
técnico-industrial capitalista, a serviço da subjugação da natureza, vivenciamos na
atualidade uma condição apocalíptica, onde o êxito econômico multiplicou a
produção, conduzindo ao consumo metabólico entre “o corpo social e o ambiente
natural”, conforme argumenta Jonas (2006, p. 235):
A ameaça do ideal baconiano de dominação da natureza por meio da técnica
reside, portanto, na magnitude de seu êxito. Esse êxito tem duplo aspecto:
econômico e biológico. A inter-relação de ambos, que conduz necessariamente
à crise é hoje patente. [...] Esse fato, por si só, já trazia o perigo do esgotamento
dos recursos naturais [...] Mas, o êxito biológico, do qual incialmente se tinha
menos consciência potencializou e acelerou o perigo: o aumento numérico desse
mesmo corpo coletivo metabolizante, ou seja, o crescimento exponencial da
população na esfera de influência da civilização técnica, estendendo-se
recentemente para todo o planeta.

Diante do poder conquistado, a espécie humana explodiu demograficamente
criando uma superpopulação, que por sua vez, está conduzindo a uma
superexploração do planeta. Sua capacidade de resistência está posta em jogo pelo
agir humano, em razão do êxito econômico construído pelo pregresso técnico, vez
que segundo Jonas (2006, p. 236): “[...] ameaça o homem e sua obra. Bacon não
poderia imaginar um paradoxo desse tipo: [...] o poder tornou-se autônomo,
enquanto sua promessa, transformou-se em uma ameaça e sua perspectiva de
salvação, em apocalipse”.
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A pretensão humana de domínio da natureza, colocou-a sob segundo plano.
Pois, o desenvolvimento das ciências naturais “encheu os olhos” dos modernos
como sinônimo de progresso e aperfeiçoamento civilizatório. Para Viana (2007) a
técnica moderna se constitui de um “duplo movimento” que privilegia a
“potencialização do sujeito” e “desvaloriza a natureza”7. Segundo o autor, essa cisão
foi iniciada inconscientemente por Francis Bacon (1561-1626) no século XVII, com a
publicação da obra “Nova Atlântida” (1627) 8:
O “projeto de Bacon” sintetiza bem o espírito com o qual nasceu a técnica
moderna: conquistar a Natureza, submetê-la ao poder do homem. Este espírito
de “conquista” da Natureza revela uma marca fundamental da filosofia moderna
que a separa uma vez por todas da medieval, a saber: a potencialização do
Sujeito. O Eu foi a grande descoberta dos Modernos de Descartes a Hegel
(VIANA,2010, p. 107).

Não obstante, o sucesso desse projeto filosófico-matemático fundamentada
em critérios de ideias “claras e distintas” do método cartesiano, operacionalizou o
“endeusamento” da Ciência, deixando de lado a reflexão ética sobre seu uso9. Disso
decorre a “desqualificação” do valor intrínseco da natureza, pois segundo Santos
(1995, p. 32): “o rigor científico, porque fundado no rigor matemático, [...] ao
quantificar, desqualifica, [...] ao objetivar os fenômenos, [...] os degrada, [...] os
caricaturiza, [...] e finalmente, destrói a personalidade da natureza”.

7

Para o mesmo autor, antes de Jonas se preocupar com o objeto da técnica, “Heidegger foi o primeiro
a denunciar a técnica como a servidora da potencialização do sujeito” (VIANA, 2010, p. 108).
8
Segundo Zaterka e Barbosa (2017, p. 211): “[...] O conhecimento e o avanço nas ciências, vinculados
a uma nova noção de progresso, fazem da Nova Atlântida de Bacon uma importante obra para as
futuras utopias após o século XVII; pois a construção dessa modernidade por vias tecnológicas são
entrelaçadas nesse livro”.
9
A perspectiva cartesiana do “método” (´dúvida) abalou a relação do homem consigo mesmo e com
a natureza, uma vez que, trouxe muitos problemas ao perceber a realidade como um “conjunto de
forças mecânicas”. Pois, sob esse enfoque, o pensamento cartesiano que coloca “o mundo como
objeto”, dentro de uma perspectiva de “conhecer por conhecer”, consequente, transforma a Natureza
em “coisa ou objeto” que pode ser estudada e controlada pelos mecanismos de pesquisa e assim
modificadas para o proveito humano, com efeito, citamos Descartes (2013, p. 52, grifo nosso): “[...] o
que mais me contentava nesse método é que por ele eu tinha certeza de usar em tudo minha razão,
se não perfeitamente, ao menos da melhor maneira possível: além disso, eu sentia, praticando-o, que
meu espirito se acostumava aos poucos a conceber mais claramente e mais distintamente seus
objetos [...]”.
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A invenção da ciência experimental na modernidade modificou o modo do
homem interagir na natureza, ao criar condições capazes de explicar seu
funcionamento, transformou seu imaginário, ou seja, instrumentalizando-a o homem
se pensa como “senhor da natureza”, segundo Koyré (2006, p. 1) essa revolução
cientifica: “transformou o homem de espectador em proprietário e senhor da
natureza”. Nessa perspectiva se reportando a esse processo como “ilusão da razão
moderna”, observa Fernandes (2002, p. 56):
Esta ilusão da razão moderna quebra os laços do homem com a natureza, dado
que esta é encarada como estando ao serviço do homem na imediaticidade das
relações de causa efeito. Esta perde o mistério e a grandiosidade. Aparece, então,
como um mero reservatório inesgotável de matérias-primas e energia de que a
humanidade pode dispor sem qualquer limitação.

A nova mentalidade produziu de acordo com Koyré (2006) “a destruição do
cosmos e a geometrização do espaço”, onde o modelo mecânico causal substitui o
“modelo metafísico teleológico”. Neste sentido, as mudanças ocorridas nos século
XVI e XVII em diante constituíram um processo de transformação que modificou para
sempre a relação do homem com o mundo e consigo mesmo, pois segundo Koyré
(2006, p. 5): “[...] Enquanto o homem medieval e o antigo visavam a pura
contemplação da natureza e do ser, o moderno deseja a dominação e a Subjugação”.
O progresso da ciência desencadeou a dessacralização da natureza, ou seja,
sua dissociação de dependência e integração do homem com a mesma.
Subjugando-a explicações matemáticas o homem se pensa “senhor da natureza”.
Esse poder se fundamenta, sobretudo, nos êxitos das descobertas científicas das
ciências naturais, vez que, “[...] o perigo decorre da dimensão excessiva da civilização
técnico- industrial, baseada nas ciências naturais” (JONAS, 2006, p. 235).
Para Santos (1995) através do projeto mecanicista, uma das bases da ideia de
progresso pelo qual, por exemplo, a burguesia conseguiu status de poder, torna-se
possível prever e intervir no real. Segue-se daí toda justificação económica para sua
potencial exploração. Pois, “Esta ideia do mundo-máquina é de tal modo poderosa
que vai se transformar na grande hipótese universal da época moderna, o
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mecanicismo [...] e que é o grande sinal de ascensão intelectual da burguesia”
(SANTOS, 1995, p. 17).
Os efeitos desse processo perpassam pelo iluminismo no século XVIII e a
razão instrumental, tendo seu auge, sobretudo, na contemporaneidade com o
positivismo do século XIX. Durante este longo processo, o homem moderno
dessacraliza a natureza sujeitando as forças naturais ao cálculo matemático.
Contudo, observa Fernandes (2002, p. 28): “Ao fascínio suscitado, no século XIX,
pelas aplicações da ciência, sucede um século XX alarmado com as aplicações da
ciência no campo militar que alteraram radicalmente as relações entre a vida e a
morte no mundo ocidental”.
Neste sentido, os benefícios dos conhecimentos produzidos pela ciência e
pela técnica são indiscutíveis, contudo, seu modo de utilização pode produzir
consequências destrutivas para a vida. Em razão disso, segundo Santos (1995, p. 5):
“Vivemos num tempo atônito”, ou seja, para Santos (1995) vivemos um tempo
ambíguo,

porque

os

progressos

científicos

representam

uma

ordem

“paradoxalmente dramática” na medida em que proporcionam avanços e melhorias,
também proporcionam “retrocessos profundos” 10, pois:
[...] fazem-nos crer [...] uma sociedade de comunicação e interativa libertada das
carências e inseguranças que compõem os dias de muitos de nós. [...] por outro
lado, [...] os limites do rigor científico combinada com os perigos [...] da catástrofe
ecológica ou da guerra nuclear- fazem-nos temer que o século XXI termine antes
de começar (SANTOS, 1995, p. 06).

Para Dupas (2007) o progresso é um mito carregado de ideologia das classes
dominantes, interessado em nos fazer crer que a história tem destino certo e
glorioso. O que a crise ecológica, as mudanças climáticas e as desigualdades
revelam o contrário. A técnica faz a natureza ser subjugada aos nossos critérios para
fins puramente egoístas de exploração. É no século XVIII que o progresso acelera o

10

A obra de Santos (1995) intitulada “Um Discurso sobre as Ciências” foi publicada na década de 80,
especificamente em 1987, sua proposta apresenta uma crítica ao paradigma da epistemologia
positivista construída na modernidade. Com efeito, em razão de ter sido publicada nessa época, o
autor se refere ao século XXI se remetendo a uma perspectiva de futuro.
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processo de opressão que destrói a percepção do valor intrínseco da natureza. “A
Revolução Industrial foi o marco da mudança de tendência, quando se começou a
queimar pesadamente carvão e óleo, produzindo os gases causadores do efeito
estufa” (DUPAS, 2007, p. 85).
Nessa perspectiva, para Dupas (2007, p. 73, grifo do autor): “[...] esse
progresso, discurso dominante das elites globais, traz também consigo exclusão,
concentração de renda, subdesenvolvimento e graves danos ambientais, agredindo
e restringindo direitos humanos essenciais”. Com isso, o crescimento econômico
exacerbado baseado no progresso científico parecer ser o grande vilão, pelo qual o
atual modelo de desenvolvimento exploratório humano coloca em risco a vida
planetária, ao assumir um uso desmedido do saber.
Neste sentido, os agravamentos dos problemas ecológicos abarcam uma
reflexão sobre o agir humano. Pois, a instrumentalização da natureza progrediu sem
estabelecer cuidado e respeito para com a mesma. E, além disso, o progresso
associado à lógica do capital converte-se em desigualdade e exploração, porque
beneficia uns enquanto outros sobrevivem na miséria do sistema, modo de vida que
coloca em risco a própria Civilização e a vida na biosfera. O que significa dizer que, a
crise ecológica pode ser pensada como uma crise ética, uma vez que, o agir humano
no presente pode afetar a sobrevivência de gerações futuras. Por isso, segundo
Fernandes (2002, p. 25): “Jonas faz a apologia de um uso comedido e prudente da
ciência e da técnica, não a sua eliminação”.
Para Viana (2010, p. 110): “A ameaça da técnica advém do fato de que o novo
poder do Sujeito não foi acompanhado por uma nova sabedoria capaz de gerar
também um novo comportamento”. Com isso, apesar de trazer benefícios
civilizatórios, se desprendeu da reflexão ética, trazendo consequências climáticas,
sociais, porque converteu o poder tecnológico em ameaça, ou seja, dominou o
mundo a serviço do homem, sem se preocupar com a intervenção e o impacto
climático na biosfera.
O que revela a ambiguidade do argumento do progresso, pois não é de todo
rumo ao aperfeiçoamento da civilização, dado o grau de ameaça a vida hoje vigente.
Pois segundo Viana (2010, p. 110): “[...] O problema é que ninguém havia questionado
se a Natureza mesma teria condições de dar sempre, sem nenhum limite. Hoje somos

166 | Questões Ecológicas em Perspectiva Interdisciplinar

conscientes do limite! A crise ecológica que enfrentamos representa o grito da
Natureza denunciando o abuso”.
Diante desse breve recorte histórico e da mentalidade constituída pelo saber
técnico-científico ao longo da modernidade e seu impacto na dessacralização
natureza, iremos discutir no segundo momento deste trabalho, a vinculação desse
contexto mais detalhadamente com a crise ecológica, correlacionando a existência
da pandemia de Covid-19, como possível elemento constituinte desse processo. A
atual crise sanitária de covid-19 marca do ano de 2020, é evidentemente
ameaçadora, conforme o seu potencial destrutivo e ainda desconhecido. Porém,
argumenta Junges (2020, p. 36): “uma grave crise sanitária provocada por algum
vírus potente e desconhecido era esperada e anunciada, apenas não se sabia
quando”.
3 Da crise sanitária de coronavírus (Covid-19) como elemento da crise ecólogica
Segundo Lowy (2013) em texto intitulado “crise ecológica, crise capitalista,
crise de civilização: a alternativa ecossocialista” a crise ecológica é resultante do
processo exploratório da civilização industrial, responsável pela causa do
aquecimento global: o crescimento demográfico exacerbado; poluição da água e ar;
esgotamento dos solos; desmatamento; extinção de espécies; desertificação,
destruição da camada de ozônio, dentre outros, o que lhe confere atenção central no
capitalismo, nas palavras do autor,
A questão da ecologia, do meio ambiente, é a questão central do capitalismo; [...]
se você não quer falar do capitalismo, não adianta falar do meio ambiente, porque
a questão da destruição, da devastação, do envenenamento ambiental é produto
do processo de acumulação do capital (LOWY, 2013, p. 81).

Sob a lógica do lucro opera uma mentalidade de controle técnico-científico
sobre a natureza, que se remete ao que Webber (1992) chamou na modernidade de
“desencantamento do mundo” que retira o sentido explicativo das forças sagradas
ou mágicas sobre a natureza, em prol de uma visão de domínio. Esse modo de
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racionalidade mecanicista agregado ao modo de vida da civilização industrial sob o
signo da mercadoria, acelerou a destruição da natureza, no qual o homem deixa de
se vê como parte integrante da mesma, mas como dono ou “senhor” dela, conforme
Webber (1992, p. 165), esse “desencantamento” significa:
[...] não há forças misteriosas incalculáveis, mas que podemos, em princípio,
dominar todas as coisas pelo cálculo. Isto significa que o mundo foi
desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios mágicos para dominar ou
implorar aos espíritos, como fazia o selvagem, para quem esses poderes
misteriosos existiam. Os meios técnicos e os cálculos realizam o serviço.

Para Kopenawa, Xamã Yanomani na obra a “Queda do Céu”, é preciso
modificar o olhar sobre a natureza no presente, para que todos tenham um futuro.
Suas palavras são de crítica à civilização ocidental, mas também de convite à
proteção da natureza. Para eles, a natureza não é mercadoria, mas ser vivo sagrado
e princípio da vida, conforme as palavras de Kopenawa e Albert (2015.p. 64-65):
“Gostaria que os brancos parassem de pensar que nossa floresta é morta e que ela
foi posta lá a toa. [...] quem sabe assim eles queiram defendê-las conosco? [...]
Porque se a floresta for completamente devastada, nunca mais vai nascer outra”.
Esse engajamento pela preservação dos sistemas ecológicos requer luta,
resistência e sensibilidade no que diz respeito à preservação da natureza, dado que,
por exemplo, no contexto brasileiro, infelizmente, as intensões governamentais
seguem caminhos outros que o da preservação, já que as políticas governamentais
(de quase todos os governos) pretendem deixar “a boiada passar”, conforme sugeriu
a triste fala do Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles em reunião ministerial em
abril de 2020, visando desregulamentar as leis ambientais, “para favorecer grileiros,
desmatadores, madeireiras, o agronegócio” ( ALESSI, 2020)11.
O que revela total insensibilidade do Estado quanto aos impactos ecológicos
na natureza, nesse contexto, citamos Kopenawa e Albert (2015.p. 64-65),
11

ALESSI, Gil. “Salles vê “oportunidade” com coronavírus para “passar de boiada” desregulação da
proteção ao meio ambiente”. El País. São Paulo, 22 de maio. de 2020. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/salles-ve-oportunidade-com-coronavirus-parapassar-de-boiada-desregulacao-da-protecao-ao-meio-ambiente.html>. Acesso em: 20 de out. de
2020.
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Os brancos não pensam muito adiante no futuro. [...] é por isso que eu gostaria
que eles ouvissem minhas palavras. [...] “Os Yanomani são gente diferente de
nós, e, no entanto, suas palavras são retas e claras! [...] O pensamento deles
segue caminhos outros que o da mercadoria. [....] Querem defender sua terra
porque desejam continuar vivendo nela como antigamente. [...] Se eles não a
protegerem, seus filhos não terão lugar para viver felizes. [...] já que só terão
deixado para eles uma terra, nua e queimada, impregnada de fumaça e epidemia
e cortada por rios de água sujas!”.

Para Lowy (2013, p. 80): “[...] o processo de devastação da natureza, [...] se
acelerou a tal ponto que não estamos mais discutindo um futuro a longo prazo.
Estamos discutindo processos que já estão em curso – a catástrofe já começa, esta
é a realidade”. Para Welzer (2010) na obra “Guerras climáticas: porque mataremos e
seremos mortos no século XXI”, a crise ecológica representa um apocalipse
climático responsável por potencializar ainda mais os conflitos sociais, num mundo
marcadamente desigual, no qual o agravamento da crise ecológica converte- se em
guerra.
Nesse contexto, podemos perceber que, claramente o quão ambientes
equilibrados são necessários à preservação da vida dos seres vivos, uma desordem
nesse equilíbrio pode gerar consequências catastróficas, por isso, alguns
pesquisadores sugerem que atualmente vivenciamos uma época denominada
Antropoceno, em razão do impacto avassalador do homem na natureza12. Com isso,
a atual crise sanitária pode evidentemente ser pensada como reflexo desse processo
de degradação da natureza.
O que significa que a continuidade do atual modo de vida centrado na
exploração desmedida do planeta tem um preço insustentável: a continuidade da
vida. Pois, segundo Jonas (2006, p. 269): “[...] há um preço que se paga por esse
12

Segundo Artaxo (2014) a ideia do Antropoceno começou a nascer recentemente com alguns
pesquisadores na década de 80, cuja época a humanidade começou a sentir “os efeitos” globais do
aquecimento do planeta. Contudo, é nos anos 2000, precisamente com Paul Crutzen que o termo
ganha notoriedade no campo cientifico, pois: “O prêmio Nobel de Química (1995) Paul Crutzen auxiliou
na popularização do termo nos anos 2000, através de uma série de publicações discutindo o que seria
essa nova era geológica da Terra [...]. A humanidade emerge como uma força significante
globalmente, capaz de interferir em processos críticos de nosso planeta, como a composição da
atmosfera e outras propriedades” (ARTAXO, 2014, p. 15).
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progresso: com cada ganho se perde algo valioso. Não é necessário lembrar que o
custo humano e animal da civilização é alto, e com o progresso, tende a aumentar”.
Disso decorre algo inquestionável, sem sustentabilidade da biodiversidade o
aparecimento e a reprodução de vírus serão cada vez mais notórios, conforme
explica Junges (2020, p. 43):
Quanto mais diversidade biológica tiver num ecossistema, mais dinâmicos são
os processos de interação desse bioma e mais facilmente ele se recupera de
efeitos de desequilíbrios ambientais que estão na origem do surgimento do vírus;
todavia, quanto menor é a biodiversidade ecossistêmica, mais dificuldade ele
terá para criar as condições vitais para a reprodução da vida e mais dificilmente
ele conseguirá reconfigurar a rede vital que protege contra a disseminação do
vírus.

De acordo com dados do relatório (PNUMA) Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente de 2016,

essa situação consiste em uma questão de

preocupação global. Segundo o relatório a média de doenças infeciosas de natureza
zoonótica, atingindo os seres humanos está se intensificando, surgindo em “média
três novas doenças” a cada ano, sendo que “75% delas são zoonóticas”, tais como:
“a [...] SARS (2002); a Influenza Aviária ou Gripe Aviária (2004); o H1N1 ou a Gripe
Suína (2009); a Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou MERS (2012); o Ebola
(2014– 2015); o Zika Vírus (2015-2016); e a Febre do Nilo Ocidental (2019)” (PNUMA,
2016) 13.
Essa constatação de claro desequilíbrio pode ser responsável por esse
conjunto de novas doenças recentes, ao passo que, pode explicar como
fundamentalmente à preservação da biodiversidade pode proteger os ecossistemas
e minimizar a ocorrência de disseminação de vírus entre a espécie humana, assim
como, representa argumento inquestionável para preservação dos sistemas
ecológicos, por isso, segundo Junges (2020, p. 43):

13

Causas do Covid-19 incluem ações humanas e degradação ambiental, apontam estudos. PNUMA,
Brasília, 22 de maio de 2020. Disponível em: https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-ereportagens/reportagem/causas-do-covid-19-incluem-acoes-humanas-e-degradacao-ambiental.
Acesso em: 15 de out. de 2020.
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[...] é necessário repensar o modo como os atores dessa sociedade tratam e se
relacionam com a natureza, porque o surgimento da pandemia está relacionado
com a crise ambiental. [...] a natureza não pode ser reduzida a um banco de
recursos naturais disponíveis ao extrativismo, mas considerada a nossa casa
comum, nosso fundo comum que preserva as condições vitais (oxigênio,
equilíbrio do clima, regime de chuvas, metabolismo dos detritos) para a
reprodução da vida.

Nesta perspectiva, o desequilíbrio causado pela espécie humana, talvez seja
responsável pelas zoonoses, como a pandemia de COVID-19, uma zoonose
relacionada à destruição dos ecossistemas naturais, pelo qual animais silvestres
passam a conviver em contato com as populações humanas e a inseri-los em suas
dietas, talvez tenha sido isso a causa grave de disseminação da crise sanitária do
Coronavírus surgida na China em dezembro de 2019, conforme explica, Junges
(2020, p. 36):
[...] o crescente desmatamento e a maior proximidade dos humanos com animais
selvagens, com o agravante do consumo de sua carne, que parece ter sido o caso
do pangolin na China, permite essa passagem do vírus, típico de determinado
animal, para os humanos.

Essa situação permitiu que provavelmente um patógeno, um vírus de alta
capacidade de mutação genética, fosse capaz de facilmente passar de uma espécie
a outra e provocar novas doenças, em razão da exploração desmedida dos recursos
naturais, conforme argumenta o educador e ecólogo, André Murtinho Ribeiro Chaves,
“Esta gênese da COVID-19 situa muito bem a degradação ambiental — proveniente
da lógica capitalista de exploração sem limites do ser humano e dos recursos
naturais” (CHAVES, 2020, grifo do autor) 14.

14

CHAVES, André M. R. A crise ecológica como causa e consequência da COVID-19: entre a vida e a
morte. Anticapitalista- Medium. Cananeia, 09 de maio de 2020. Disponível em:
https://medium.com/@psolanticapitalista/a-crise-ecol%C3%B3gica-como-causa-econsequ%C3%AAncia-da-covid-19-entre-a-vida-e-a-morte-5172bd6dc5e2. Acesso em: 25 de out.
de 2020.
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Contudo, essa crise sanitária e ecológica talvez seja uma resposta do planeta
as alterações provocadas pela destruição humana de seu equilíbrio, porém,
infelizmente ainda pouco ouvida por governos e sociedades ocidentais. Por outro
lado, essa realidade implica uma oportunidade de repensar a liberdade humana a
partir das consequências negativas trazidas pelo progresso técnico-científico ao
longo da modernidade sobre os ecossistemas da natureza e seus impactos na
própria vida humana. Com isso, passaremos a discussão do próximo e último tópico
deste trabalho.
4 Sobre o projeto do princípio da ética da responsabilidade em Hans Jonas
Com base na discussão anterior, acerca da crise ecológica e a existência da
crise sanitária de Covid-19, como evidente resultado do desmedido agir humano
sobre a natureza potencializado no contexto do perigo do desenvolvimento da
ciência e da técnica na modernidade, apontaremos na última parte deste trabalho, a
relevância do projeto do princípio da ética da responsabilidade, proposta por Hans
Jonas no cuidado da vida humana e da biosfera.
O projeto da ética da responsabilidade nasce do medo do progresso, cujo
temor da extinção da espécie humana é um dado real e ameaçador.

Jonas

metaforicamente compara o poder do saber técnico-científico ao mito de Prometeu,
cuja audácia de levar fogo aos homens, foi punido por Zeus a ter o fígado sempre
comido por uma águia, após ser restaurado todos os dias. A metáfora do prometeu
desacorrentado, significa que o conhecimento técnico-científico necessita de “freios
voluntários”, ou seja, da reflexão ética, para que o prometeu (saber técnico-cientifico)
não produza a “desgraça para nós mesmos”, fazendo uma referência ao uso da
ciência desprendido da ética:
O prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere forças
inimagináveis e a economia um impulso infatigável, clama por uma ética que, por
meio de freios voluntários, impeça o poder dos homens de se transformar em
uma desgraça para eles mesmos [...] a promessa da tecnologia moderna se
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converteu em ameaça, ou essa se associou a aquela de forma indissolúvel
(JONAS, 2006, p. 21).

Nessa perspectiva, citamos Costa (2020, p. 158): “Se por um lado muito se
errou no passado, no presente a regra deve ser mitigar os danos para que, no mínimo,
se tire lições para o futuro”. É sobre essa preocupação com o futuro da humanidade
e da natureza, pelo qual Jonas propôs sua teoria ética- A ética da responsabilidadepara pensar a preocupação do perigo do uso da ciência e da técnica decorrente,
sobretudo, do contexto advindo das guerras mundiais e seu impacto na vida do
planeta, pelo qual o abuso do conhecimento técnico-científico aliado ao capital, além
de produzir guerras representa uma ameaça a toda vida no mundo, em razão da
predatória forma de exploração dos recursos naturais.
Conforme aponta Fernandes (2002, p. 22),
[...] o homem da época moderna teve êxito no seu empreendimento, mas a época
contemporânea sofre também os impactos negativos. A desregulação dos
fenómenos naturais, o esgotamento dos recursos energéticos e matériasprimas, as catástrofes naturais e a exclusão social mostram ao homem os limites
do seu projecto.

Esse processo histórico contradiz o discurso positivista de que o
conhecimento científico seria sinônimo evidente de evolução e progresso, mas sim
pode ser prejudicial, pois, apesar de trazer benefícios civilizatórios, se desprendeu da
reflexão ética, trazendo consequências climáticas, ecológicas e sociais. Por isso,
necessitamos

da

construção

de

mudança

de

mentalidade

baseada

na

responsabilidade ambiental.
Se a espécie humana depende sua existência da natureza, bem como toda a
biosfera e dos processos que compõem o seu equilíbrio natural, florestas, águas
limpas, oxigênio puro, e outros elementos. Então, essa lição parte do respeito aos
limites da natureza e de sua vulnerabilidade, pois de acordo com Jonas (2006, p.
229): “[...] a natureza conserva sua dignidade, que se contrapõem ao arbítrio do nosso
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poder. Na medida em que ela nos gerou, devemos fidelidade à totalidade de sua
criação”.
Para Jonas (2006) a “civilização tecnológica” é destrutiva de si, em razão de
sua manutenção biológica que se revela egoísta, e pelo modo de vida centrado na
liberdade de produção técnica que se tornou ameaçadora à vida, pois o modo de vida
humano é causa de sua própria destruição, “[...] na medida em que o homem se
tornou perigoso não só para si, mas para toda a biosfera” (JONAS, 2006, p. 229).
O fato de ser uma espécie dominante revela o risco da presença humana no
planeta Terra. Com isso, observa Jonas (2006, p. 231): “A “natureza” não poderia ter
corrido um risco maior do que este de haver produzido o homem”. Contudo, o fato de
interpretar sua presença na biosfera como “perigosa”, significa que essa situação
que lhe impõem pensar que:
O futuro da humanidade é o primeiro dever do comportamento coletivo humano
na idade da civilização técnica, que se tornou “todo-poderosa” no que tange ao
seu potencial de destruição. Esse futuro da humanidade, inclui, obviamente, o
futuro da natureza como sua condição sine qua non (JONAS, 2006, p. 229, grifo
do autor).

Tendo em vista isso, Jonas postula segundo França e Oliveira (2016, p. 103):
“a necessidade de pensar uma nova ética, tendo em vista que as éticas do passado
não dão conta dos problemas causados pela técnica, que põe a vida em constante
ameaça de destruição”. Por isso, diante do perigo, há “solidariedade de destino [...]
recém-revelada pelo perigo que ambos correm” (JONAS, 2006, p. 230).
Nesse contexto, para Jonas (2006) o progresso desmedido da “civilização
técnica” é insustentável devido às disputas sociais para com o acesso e uso dos
recursos naturais. Tal situação a favor da destruição deveria gerar o medo quanto as
consequências catastróficas do agir humano, o que os intérpretes da filosofia de
Jonas denominam de Heurística do medo, assim comentada por Battestin e Ghiggi
(2010, p. 76, grifo dos autores):
Quanto mais próximo do futuro estiver aquilo que deve ser temido, mais a
Heurística do medo se torna necessária. O medo se torna a primeira obrigação
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preliminar de uma ética da responsabilidade. É do medo fundado que deriva a
atitude ética fundamental, repensada a partir da vontade de evitar o pior.

Nesse sentido, para Jonas (2006) pensar a preservação da natureza é
condição coletiva para a manutenção biológica da existência humana e da própria
natureza enquanto ser que a gerou. Enquanto causa geradora da vida, a natureza tem
o direito de reclamar nossa proteção. O que implica para o presente de nossa
“civilização tecnológica” um dever de responsabilidade coletiva de preservação da
natureza, respeitando-a como ser de dignidade própria, e uso prudente do saber
técnico-científico, para a manutenção de toda a vida na Terra.
O que precisa ficar claro é notória dependência do homem em relação a
natureza, porque este faz parte dela, não podendo existir, sem “desfigurar” sua
imagem fora dela. Disso decorre que, o dever sobre a existência humana deve incluir
o dever sobre a natureza, reportando a ela práticas de respeito, conforme argumenta
Jonas (2006, p. 230): [...] “se o dever em relação ao homem se apresenta como
prioritário, ele deve incluir o dever em relação à natureza, como condição de sua
própria continuidade e como um dos elementos de sua própria integridade
existencial”. Com efeito, argumentam Battestin e Ghiggi (2010, p. 74):
Hans Jonas determinou o Princípio Responsabilidade como sendo uma ética em
que o mundo animal, vegetal, mineral, biosfera e estratosfera passam a fazer parte
da esfera da responsabilidade. A reflexão sobre a incerteza da vida futura é
resultante de um equívoco cometido ao isolar o ser humano do restante da
natureza (sendo o homem a própria Natureza). Somente uma ética fundamentada
na magnitude do ser, poderia ter um significado real e verdadeiro das coisas em
si.

O princípio responsabilidade postula uma concepção de uma nova ética, ou
seja, um novo imperativo distinto do kantiano, “[...] Aja de modo a que os efeitos da
tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana
sobre a Terra” (JONAS, 2006, p. 47). Para Jonas, o cuidado com a natureza é centrada
numa mudança de mentalidade, pautada pelo dever coletivo de conceber dignidade
a mesma, percebendo-a como parte integrante dela, e lhe reportando práticas de
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respeito à sua existência, pois “[...] Nascido do perigo, esse dever clama, sobretudo,
por uma ética da preservação e da proteção, e não por uma ética do progresso ou do
aperfeiçoamento” (JONAS, 2006, p. 232).
5 Considerações finais
De acordo com a pesquisa apresentada, a mentalidade mecanicista
constituída no da modernidade provocou uma dessacralização da integração do
homem como parte da natureza. Essa mentalidade agregada à prática capitalista
levou a um uso descomedido dos recursos naturais ao limite. O que significa que a
continuidade do atual modo de vida centrado na exploração desmedida do planeta
tem um preço insustentável: a continuidade da vida. Com isso, argumentamos que a
crise sanitária pode ser pensada como resultado de todo um processo complexo que
envolve a destruição da natureza a partir das consequências de dessacralização da
mesma.
O desequilíbrio causado pela espécie humana, sobretudo, através do impacto
do progresso técnico-científico e o evidente critério de uso dos recursos naturais ao
extremo, talvez seja responsável pelas zoonoses, como a pandemia de COVID-19,
uma zoonose relacionada à destruição dos ecossistemas naturais. Por outro lado,
essa crise sanitária e ecológica talvez seja uma resposta do planeta as alterações
provocadas pela destruição humana de seu equilíbrio que se remete ao modo de vida
da civilização industrial.
Diante da realidade pandêmica que vive a contemporaneidade neste início de
século XXI parece evidente que, a atual crise sanitária que vivemos, revela um
drástico alerta em relação à continuidade da vida. Parar o desmatamento das
florestas, incentivar o reflorestamento, diminuir a criação de gado, usar de forma
prudente os conhecimentos em ciência e tecnologia de forma ética para com a
preservação da vida, entre outras, parece apenas uma das razões para que ocorram
mudanças na vida prática do modo de vida capitalista, em relação a estes
desequilíbrios.
O que parece fundamentalmente se exigir em todo o percurso apresentado
apoiado no pensamento jonasiano, é uma mudança de mentalidade, baseada no
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medo das consequências do progresso técnico-científico para se refletir e agir no
presente, tal como pensado por Jonas, uma vez que, a natureza tem o direito de
reclamar nossa proteção. O que para Jonas (2006) implica para o presente de nossa
“civilização tecnológica” um dever de responsabilidade coletiva de preservação da
natureza, respeitando-a como “ser de dignidade própria, condição sine qua non para
a manutenção de toda a vida na Terra”.
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9. O REGRESSO DA NATUREZA NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS?
A AÇÃO DOS NÃO-HUMANOS EM MARX, DURKHEIM E WEBER1
The Return of Nature in Human and Social Sciences?
The action of non-humans in Marx, Durkheim and Weber
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Rafael Dalyson dos Santos Souza2
Resumo
Este artigo busca investigar qual a relação entre a abordagem sobre os fenômenos da
natureza na Sociologia clássica de Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber e os seus
principais conceitos sociológicos. Mediante o cenário do Antropoceno, surgido no início do
século XXI, no qual a ação humana sobre a Terra foi evidenciada, as questões geosociais
passaram a fundamentar uma nova ontologia em contraposição à ontologia que deu base à
“questão social” dos autores clássicos da ciência sociológica, fato que influenciou vários
cientistas, sobretudo das humanas e sociais, a uma reavaliação dos seus campos de estudo,
destacando a partir de então os entrecruzamentos entre homem e natureza. Neste sentido,
objetiva-se avaliar até que ponto a chamada “questão social” dos autores clássicos da
Sociologia científica estava de fato restrita apenas aos aspectos humanos e se ela possuía
algo de “geo” em sua construção teórica e conceitual. Por meio de uma história dos
conceitos, no qual iremos proceder pela articulação entre conceitos diferentes com vistas a
buscar identificar as proximidades e os distanciamentos, iremos articular a análise dos
principais conceitos sociológicos aos conceitos sobre a relação homem-natureza. O
perscrutar da pesquisa evidencia que os autores da Sociologia clássica não só atribuíram
ação a objetos e fenômenos naturais quanto também apontaram determinadas
“intervenções” destes no social, ainda que este seja por eles definido como algo estritamente
humano. Observa-se, neste sentido, uma ambiguidade caracterizada pelo fato de que a
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natureza nunca foi por eles expulsa da (co)existência humana, ainda que tenha sido expulsa
(do conceito de social) a partir da ontologia que deu base às suas obras.
Palavras-chave: História dos conceitos. Sociologia. Antropoceno. não-humanos.

Abstract
This paper seeks to investigate the relationship between the approach to natural phenomena
in classical sociology by Karl Marx, Émile Durkheim and Max Weber and their main
sociological concepts. In view of the Anthropocene scenario, which emerged at the beginning
of the 21st century, in which human action on Earth was evidenced, geosocial issues started
to support a new ontology in opposition to the ontology that gave basis to the “social
question” of the classic authors of science sociological, a fact that influenced several
scientists, mainly human and social, to reevaluate their fields of study, highlighting, since
then, the intersections between man and nature. In this sense, the objective is to assess the
extent to which the so-called "social question" of the classic authors of scientific Sociology
was in fact restricted only to human aspects and whether it had anything "geo" in its
theoretical and conceptual construction. Through a history of concepts, in which we will
proceed by articulating different concepts in order to seek to identify the closeness and the
distance, we will articulate the analysis of the main sociological concepts to the concepts of
the man-nature relationship. The search of the research shows that the authors of classical
Sociology not only attributed action to objects and natural phenomena but also pointed out
certain “interventions” of these in the social, even though this is defined by them as
something strictly human. In this sense, there is an ambiguity characterized by the fact that
nature was never expelled from them by human (co)existence, even though it was expelled
(from the concept of social) from the ontology that gave basis to their works.
Keywords: History of concepts. Sociology. Anthropocene. non-humans.

Introdução
A chamada questão geosocial, surgida na transição entre os séculos XX e o
XXI, que visa criticar a ontologia que deu base à “questão social” e construir uma
nova ontologia, não é tão recente como pretendemos demonstrar. Ao contrário,
mesmo entre os séculos XIX e XX, período em que a Sociologia surgiu, não tendo
presenciado os desastres ambientais que marcam a contemporaneidade de
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maneiras cada vez mais fortes - as crises climáticas, as inundações e as queimadas
em altos níveis como os atuais, entre outros - nossa abordagem busca evidenciar
como a “questão social” de Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber tinha algo de
“geo”. Embora a Sociologia clássica tenha legado a concepção de sociedade
enquanto limitada aos humanos ou, em outras palavras, às relações humanas, tendo
a questão ambiental e a preocupação sócio-ecológica ficado no máximo em
segundo plano ou mesmo tendo ficado alheia às discussões por eles levantadas,
este paper busca justamente investigar qual a relação entre os principais conceitos
da Sociologia clássica fundamentados por esta filosofia, ou ainda, por esta ontologia
“do social”, entre eles estão os conceitos de ação social e de secularização de Marx
Weber; de estranhamento, de suprassunção, de divisão social do trabalho, de
mercadoria e de objetos da produção de Karl Marx; de fato social, de suicídio, e na
noção de crime de Émile Durkheim, e os objetos, os fenômenos da natureza, os
animais e as técnicas abordados por eles.
A Sociologia científica surge num período em que a Europa passava por duas
revoluções que iriam moldar o mundo moderno/ocidental: trata-se da Revolução
Francesa de 1789 e da Revolução Industrial (inglesa) contemporânea. Criada a partir
das tradições desencadeadas por essas revoluções - dentre as quais estão o drama
do progresso, o avanço das tecnologias, o triunfo do capitalismo e os movimentos
revolucionários (HOBSBAWM, 2015) –, esta ciência se dedicou a análise dessas
questões, relativas, no geral, a aspectos problemáticos e irresolutos da vida humana
e da sociedade. Deste modo, estes primeiros passos dados pelos primeiros
sociólogos, Marx, Durkheim e Weber, que ficaram conhecidos como clássicos, iriam
definir os passos futuros de uma ciência que ainda nos dias de hoje se mantêm fiel
aos seus primeiros mentores, ao menos no que se refere aos fundamentos teóricos
e conceituais básicos da disciplina.
A ontologia (do social) marcou justamente a disputa interna entre os
sociólogos daquele período em que a Sociologia surgia, tendo resultado na reclusão
de uma parte deles aos estudos que se desvirtuaram dos paradigmas centrais da
sua ciência 3 . Ser sociólogo foi cada vez mais se definindo como uma atividade
3

Para Jeffrey Alexander (1987) as ciências sociais possuem paradigmas no plural e não no singular
como descrito pela teoria da Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn (2018).
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universitária e restrita a uma única área do saber: a ciência do social. Os casos de
Gabriel Tarde, Le Bon e outros são exemplares disso: o quase anonimato de ambos
na Sociologia teve como fatores principais justamente o fato de eles transitarem
entre a universidade, a política e a imprensa, além de terem produzido estudos mais
interdisciplinares, o que batia de frente com a proposta ascendente de “exclusividade
do saber” da sua ciência (CONSOLIM, 2009).
Só mais recentemente, estudos voltados para as ciências humanas e sociais
no geral se dedicaram a uma tentativa mais efetiva de oferecer um novo significado
ao conceito de social. Um desses legados surgiu a partir de uma proposta que visava
identificar os pontos de entrecruzamento entre sociedade e natureza. Denominando
a era atual de Antropoceno, em 2000, Paul Crutzen e Stormer Eugene (2000) lançaram
um jornal denominado “Global Change Newsletter” (em tradução livre “Boletim
Informativo de Mudança Global”) com artigos que atestavam justamente os
impactos do homem no planeta Terra, fato este que inaugurou uma nova era, a era
do Antropoceno. Estes pesquisadores buscaram focalizar as evidências de que o
século XXI é o século da questão geosocial em contraposição ao século XX que teria
sido o século da questão social. Surge, portanto, uma nova ontologia, marcada pela
preocupação com questões transdisciplinares e negando o distanciamento, ou
mesmo a divisão, entre coisas como homem e natureza, “senso comum” e “senso
crítico”, “construção” e “realidade” (LATOUR, 2020, p. 13)
Exemplos de autores e campos de estudo que atestaram essas evidências são
a Sociologia Ambiental, surgida na década de 70, que buscava justamente criticar o
antropocentrismo legado pelos clássicos e construir uma nova abordagem mais
voltada para as questões que uniam as várias áreas do saber e da realidade (LENZI,
2007); o conceito de Gaia de James Lovelock, que difere da concepção de “natureza”
enquanto uma entidade sem ação (LATOUR, 2017); os estudos de antropólogos
como Philippe Descola (2020) e Bruno Latour (1997) que se dedicaram a descrições
tanto dos humanos quanto dos não-humanos4 em interação e, no Brasil, destaque
4

O conceito de “não-humanos” é definido por Latour (2012) como constituído por entes que não são
homogêneos entre si, ou seja, que podem variar mesmo internamente, mas que produzem ação e que
formam, conjuntamente com os humanos, o social, algo dado não à priori, mas conjuntamente. Neste
sentido é que Latour contrapõe não-humanos à objetos e a natureza, para evidenciar a ação dos
primeiros em relação aos segundos.
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para os estudos do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2014) do Museu
Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em especial o livro que
escreveu com a sua esposa a filósofa Déborah Danowski a respeito do Antropoceno
e as evidências mitológicas e científicas do “fim”, atestando a inegável
“inconstância” da Terra, em contraposição à ideia gelada e uníssona de natureza, que
a simplifica e a homogeneíza.
Em tempos de Covid-19, no qual, para além da crise sanitária, alguns
pesquisadores pedem espaço para chamar a atenção justamente para a questão
socioambiental5, apreender sobre as relações entre humanos e não-humanos nos
clássicos da Sociologia constitui uma tentativa de transpor as obviedades a respeito
das concepções de “natureza”, justamente aquelas que tratam de abordá-la como
uma questão totalmente alheia e secundária à vida humana (TORRES e DABAT,
2012). Tais questões não são alheias à pandemia. Ao contrário, estão
essencialmente imbricadas a ela. Assim como também não são alheias à Sociologia.
Levando em consideração que esta ontologia que marca o pensamento dos
clássicos da Sociologia produz sentido e constrói conceitos sobre os fenômenos da
natureza, iremos realizar o inquérito através da história dos conceitos. Inspirados por
Reinhart Koselleck (1992), que afirma que um dos modos de investigar o contexto da
criação de conceitos é através da articulação entre conceitos próximos (sinônimos)
e conceitos distantes ou mesmo opostos (antônimos), entendendo que, às vezes, uns
dão sentido aos outros e constroem-se em oposição aos outros, iremos analisar os
conceitos sociais e os dados sobre os não-humanos nas obras dos clássicos da
Sociologia, pondo-os em articulação, visando compreender as proximidades e os
distanciamentos entre ambos.
O perscrutar da pesquisa aponta para a constatação de que Marx, Durkheim e
Weber não negam ação aos não-humanos. Ao contrário, ainda que diferentes entre
si, a análise mostra que há um ponto em comum entre ambos, que é o fato de que
embora o social seja, para eles, algo essencialmente humano, os não-humanos nele
intervêm, ainda que de forma diferente dos humanos, o que constitui uma
ambiguidade, dado que embora o social seja algo criado, eliminado e recriado apenas
5

Philippe Descola (2020) destacou os perigos de subestimar os não-humanos, além de denominar de
“vírus do mundo” o lado da humanidade responsável por estas crises.
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pelos homens, ou exterior à eles mas composto por eles, ao mesmo tempo estes não
estão escusos da relação e mesmo da interação com os não-humanos. A
ambiguidade se caracteriza, neste sentido, pela contradição entre uma “questão
social”, que é, na verdade, geosocial, e uma ontologia do social. Em outras palavras,
adaptando a frase do filósofo grego Lucrécio (2016) que diz “Expulsai a natureza pela
porta e ela volta dobrada pela janela.”, certamente a natureza nunca foi expulsa pela
teoria clássica sociológica, ela sempre (co)existiu, ainda que em certos momentos
tenha sido expulsa (do social) por eles.
Observações teórico-metodológicas
Os principais conceitos formados pela Sociologia clássica partem de uma
ontologia, ou seja, de um modo de ver a realidade, modo este que surgiu e se
sedimentou ao longo da modernidade. Portanto, pode-se dizer que se trata de
construções “conceituais” em cima destes dados. Assim como os autores produzem
conceitos sobre a realidade social, ao abordar os não-humanos, esta abordagem
define ao mesmo tempo conceitos sobre eles, definindo características,
especificidades e personalidades. Isto implica que para caracterizar as relações
entre estas duas abordagens é preciso primeiro compreender o que caracteriza essa
ontologia e depois entender como se dá a definição conceitual sobre os nãohumanos.
O filósofo Michel Foucault (1999), por exemplo, caracterizou a ontologia que
dominou as ciências sociais e humanas a partir da modernidade enquanto aquela
que separa os sentidos dos objetos e as palavras das coisas. O autor atesta em seu
livro “As palavras e as coisas: Uma Arqueologia das Ciências Humanas” uma divisão
entre a forma como o conhecimento era produzido antigamente e a forma como
estava passando a se produzir conhecimento a partir de então, caracterizando-se
pela realização de uma ruptura (1999, p. 65):
A erudição, que lia como um texto único a natureza e os livros é reconduzida às
suas quimeras: depositados nas páginas amarelecidas dos volumes, os signos
da linguagem não têm como valor mais do que a tênue ficção daquilo que
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representam. A escrita e as coisas não se assemelham mais. Entre elas, Dom
Quixote vagueia ao sabor da aventura.

“As coisas” passam, portanto, a aparecerem como “neutras” de sentido. A
partir de então, quando os cientistas das ciências sociais e humanas se referem a
elas, imitando a compreensão das ciências naturais e exatas daquela época, esta
referência não parte de nenhuma correspondência que não da “natureza”, ela mesma,
que por mais que não possa falar nada, que não possa agir e que não possa significar,
ela ainda assim provê respostas que atendem aos interesses humanos. Com esta
divisão, os sentidos, ligados apenas aos humanos, tornam-se amplos, multiplicados
e replicados, enquanto que a natureza torna-se singularizada e petrificada, este
adjetivo mais conveniente para esta forma de ver a as coisas que passou a ser
adotada pela Sociologia clássica.
Latour (1994), diferentemente de Foucault, não apenas atesta esta divisão
como a quer desmistificar para construir em seu lugar uma nova ontologia. Ao fazer
isso, o autor define com detalhes a ontologia clássica da Sociologia. Denominandoa de “Crítica”, Latour (1994) faz uso de dois exemplos, um das ciências naturais,
Robert Boyle pelo lado da “naturalização”, e Thomas Hobbes pelo lado da
“sociologização”. Ambos aspectos impediriam, segundo a abordagem latourniana, a
construção de uma compreensão do real que permita entender as “naturezasculturas” em suas dimensões reais, ou seja, que não seja limitadora dos aspectos da
realidade, da ação dos entes e do social. Contudo, conclui Latour (1994), estes
pensadores deixaram escapar a existência de interferências simultâneas: tanto
aspectos sociais em Boyle quanto aspectos naturais em Hobbes. Isto implica numa
contradição entre a construção ontológica dos autores, ou seja, o que está por trás
da filosofia que dá base às afirmações categóricas conceituais, e a construção
empírica, ou seja, os dados da realidade que se encontram misturados e não
separados.
Estas duas abordagens, a de Foucault e a de Latour, embora díspares,
permitem uma compreensão de que há uma lacuna entre a ontologia e os dados do
real. Em outras palavras, há uma ambivalência entre a ontologia do social e a
“questão social”. Embora exista uma construção ontológica sobre eles (teórica e
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conceitual), o que ocorre, no entanto, é que esta ontologia deixa escapar dados que
a negam, como a ação dos fenômenos da natureza, de objetos, de animais. Ao tempo
em que se nega esta construção conceitual, filosófica, sobre a natureza, se está, ao
mesmo tempo, afirmando-a. A análise desta perspectiva conceitual sobre a natureza
na obra da Sociologia clássica perpassa por uma compreensão de que estes estão
associados aos demais conceitos de suas obras, pois partem de uma só ontologia.
Neste sentido, cumpre investigar os conceitos sociais e os conceitos sobre a
natureza em comparação, para avaliar a relação entre ambos.
A história dos conceitos possibilita uma compreensão analítica comparativa
pois a problemática lançada por este campo de estudos está focalizada nos
processos de teorização conceitual. Segundo Reinhart Koselleck (1992, p. 136), um
dos seus principais teóricos, inquirir sobre os processos de surgimento dos
conceitos pressupõe, portanto, buscar responder às seguintes perguntas: Quando
surgiu a necessidade teórica destes conceitos? E ainda, quando surgiu o referencial
histórico que o dá sustentação? (KOSELLECK, 1992, p. 135) O autor (1992) afirma que
os conceitos são parte de algo maior que a linguagem, operando uma tentativa de
associação com a teoria e com os dados da realidade “Todo conceito é não apenas
efetivo enquanto fenômeno linguístico; ele é também imediatamente indicativo de
algo que se situa para além da língua.” (KOSELLECK, 1992, p. 136).
Um dos modos de proceder por uma história dos conceitos é através da
articulação entre conceitos próximos (sinônimos) e distantes (antônimos). Sobre
isso, Koselleck (1992, p. 137) afirma que:
Assim procedendo estamos construindo uma cadeia, através do conjunto da
língua, que articula um conceito a outro. Através desse procedimento podemos
constatar, por exemplo, estreita articulação dos conceitos de Estado e Sociedade,
articulação hoje esquecida, posto que a partir de Hegel esses dois conceitos
foram pensados separadamente.

Nosso trabalho, portanto, seguindo esta metodologia da história dos
conceitos, será o de avaliar a relação entre os conceitos sociológicos dos autores e
os conceitos sobre os não-humanos, articulando estas duas categorias com vistas
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a compreender a relação entre ambos. Nesse sentido, nossa preocupação maior não
é necessariamente em investigar as necessidades teóricas e empíricas que fizeram
com que os principais conceitos dos clássicos da Sociologia surgiram, mas tão
somente investigar quais as implicações destes em relação aos não-humanos
abordados pelos autores, o que permite compreender se há ou não proximidade entre
eles. Ou seja, ao investigarmos quais as relações entre estes dois tipos conceituais
estaremos, ao mesmo tempo, investigando uma parte destas necessidades
ontológicas que deram origem à estes conceitos.
Para fazer isso, precisamos ter claro de que tanto a forma como cada autor
apresenta os fenômenos da natureza e os objetos, como a relação dicotômica entre
teoria e empiria varia de autor para autor, o que irá ficar mais claro ao longo da
descrição e análise detida de cada um especificamente. Inicialmente, realizamos a
leitura detida de cada um dos clássicos, passando pelos vários livros e por alguns
comentadores para melhor compreender o seu pensamento. Em seguida,
procedemos por um processo de “marcação” de onde referências ligadas aos
objetos, aos animais e os dados da natureza, apareceram nas obras particulares. E,
por fim, realizamos a análise e a articulação com os conceitos relativos àquelas
passagens.
Karl Marx
A afirmação de que Karl Marx focaliza a sua abordagem na análise do
Capitalismo parece pouco controversa, dado que de todos os seus livros aquele que
é considerado o de maior importância tem justamente o título de “O Capital” (2013).
Contudo, bastante controversa é a visão global do seu pensamento, mesmo dentro
do marxismo. Uma das maiores controvérsias diz respeito à questão da unidade
teórica na obra marxiana, tendo a sua existência sido considerada por alguns autores
(SCHÄFER, 2011) enquanto que outros, na contra mão, enxergaram a existência de
um recorte epistemológico no pensamento do autor, o dividindo entre um Jovem
Marx e um Marx maduro (ALTHUSSER, 2015). Certamente, dentre os três clássicos
da Sociologia, Marx é aquele que mais rendeu frutos através do seu materialismo
histórico e dialético, tanto no sentido acadêmico quanto no sentido “prático”
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(sistema político), uma vez que o seu pensamento visava reunir justamente as duas
categorias. Lênin (1982), o líder soviético, afirmou que esta é justamente a
característica que diferencia o materialismo anterior à Marx, de Feuerbach, e o do
próprio Marx e de Engels, o “novo materialismo”, estando este último dedicado não
apenas a interpretar o mundo, mas também a transformá-lo (LÉNINE, 1982, p. 9).
Em nossa descrição e análise das vezes em que coisas que não são humanas
aparecem nas obras de Marx, constatamos que, ao menos no que se refere à relação
entre o conceitos teóricos e os estes seres e objetos, há uma unidade de pensamento
clara: trata-se de uma contradição marcada pela existência, em Marx, de uma
concepção dos fenômenos ditos materiais enquanto atuantes no processo social de
construção dos homens reais, ao mesmo tempo em que há uma recusa desta
atuação, atribuindo todo o trabalho de construção, desconstrução e reconstrução do
social apenas pelos homens.
Inicialmente, precisamos compreender o que define o materialismo histórico
e dialético criado por Marx, mas também desenvolvido por Friedrich Engels,
colaborador durante vários anos de sua vida e obra. Assim o materialismo é definido
pelos dois autores no livro “A Ideologia Alemã” (2001, p. 12): “A base de nossa
filosofia são os homens reais e, portanto, ela deve ser materialista.” Neste sentido é
que os autores elaboram o seu pensamento: trata-se de revelar o caráter das
relações que são estabelecidas dentro da sociedade capitalista, marcada por
relações contratuais entre os indivíduos. Tais relações representam interesses
humanos, porém elas estão escondidas por trás de “coisas” (que são os objetos dos
contratos), coisas que falariam mais alto e que parecem dotados de uma alma
própria (MALAGODI, 1993).
É neste objetivo em que o materialismo histórico e dialético de Marx e de
Engels se baseia: trata-se de revelar a não ação dos objetos (da natureza) e a real
ação dos humanos. Nos “Manuscritos econômico-filosóficos” (2010), Marx define
dois conceitos importantes que ele os irá desenvolver ao longo da sua obra e que
possuem proximidade com este objetivo revelador: são os conceitos de
estranhamento, também chamado de estranhamento-de-si (Entfremdung), e o
conceito de suprassunção (Aufhebung). Primeiro, passemos a análise do conceito
de estranhamento. Marx (2010, p. 81) o define como o processo de perda do objeto
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do trabalho pelo trabalhador. Inicialmente, há uma relação imediata entre o homem
e a natureza mediada pelo trabalho, ainda que esta última seja caracterizada como
o “mundo exterior”:
O trabalhador nada pode criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível
(sinnilich). Ela é matéria na qual o seu trabalho se efetiva, na qual [o trabalho] é
ativa, [e] a partir da qual e por meio do qual [o trabalho] produz. Mas como a
natureza oferece os meios de vida, no sentido de que o trabalho não pode viver
sem objetos nos quais se exerça, assim também oferece, por outro lado, os meios
de vida no sentido mais estrito, isto é, o meio de subsistência física do
trabalhador mesmo.

É interessante notar aqui justamente a evidência que Marx aponta de que já
havia uma separação entre o homem (trabalhador) e a natureza (mundo exterior), a
qual ele não data especificamente de quando ocorreu. A diferença é que, na medida
em que o trabalho avança sobre a vida do trabalhador, e que este assume
características capitalistas, esta relação fica ainda menos intrínseca.
O conceito de estranhamento, portanto, define-se a partir de uma relação de
exteriorização do objeto do trabalho (a natureza) e o homem, que era de outra
característica anteriormente, definida por ele da seguinte maneira: “A relação
imediata do trabalho com os seus produtos é a relação do trabalhador com os
objetos da produção.” (MARX, 2010, p. 82, grifos do autor). Neste sentido, embora o
agente aqui elencado por Marx seja o próprio processo de estranhamento, processo
esse essencialmente social (inter-humanos), a “matéria” faz parte dele, na medida
em que é a partir da sua separação da relação “íntima” entre ela e o homem, através
do trabalho capitalista, que se dá o estranhamento.
Isto fica mais claro quando Marx (2010, p. 81, grifos do autor) define outro
conceito, ligado ao estranhamento-de-si, que é o de exteriorização:
A exteriorização (Entäusserung) do trabalhador em seu produto tem o significado
não somente de que seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa
(äussern), mas, bem além disso, [que se torna uma existência] que existe fora
dele (ausser ihm), independente dele e estranha a ele, tornando-se uma potência
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(Macht) autônoma diante dele, que a vida que ele concedeu ao objeto se lhe
defronta hostil e estranha.

Aqui, Marx define o produto do trabalho enquanto um objeto que possui vida,
produz sentido e ação sobre o homem, mas que é produzido por ele mesmo, ou seja,
que é fruto da ação do homem. O resultado desta relação se constata, segundo Marx,
na existência da propriedade privada. Diz ele (2010, p. 106, grifos do autor) “A
propriedade privada material, imediatamente sensível (sinnliche), é a expressão
material-sensível da vida humana estranhada.” Há, neste caso, uma relação direta
entre a transformação da natureza em propriedade privada e a transformação do
homem em homem estranhado-de-si.
Lembremos, no entanto, que apesar de Marx definir as características da
natureza na relação capitalista (enquanto propriedade privada), assim como em
todos os demais sistemas econômicos, esta é, para ele, uma relação por essência
social (inter-humanos): “Portanto, o caráter social é o caráter universal de todo o
movimento: assim como a sociedade mesma produz o homem enquanto homem,
assim ela é produzida por meio dele.” (MARX, 2010, 111, grifos do autor).
Resta saber como isto pode ser revertido a uma situação em que, segundo
Marx, este estranhamento-de-si teria fim. É aqui que entra a suprassunção, assim
definida pelo autor (2010, p. 106, grifos do autor):
A suprassunção (Aufhebung) positiva da propriedade privada, enquanto
apropriação da vida humana é, por conseguinte, a suprassunção positiva de todo
estranhamento (Entfremdung), portanto o retorno do homem da religião, família,
Estado etc., à sua existência (Dasein) humana, isto é, social.

Esta efetivação (suprassunção), segundo Marx, só pode acontecer através de
uma atividade prática (e não apenas teórica) do homem, no qual todas as oposições
(subjetivismo e objetivismo, espiritualismo e materialismo) perdem o seu caráter de
“oposições teóricas” e passam a tornarem-se um só (MARX, 2010, p. 111).
É no socialismo que Marx (2010, p. 114, grifos do autor) vê essa negação da
negação (suprassunção) efetivada: “[...] mas o socialismo não carece mais de uma
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tal mediação; ele começa a partir da consciência teorética e praticamente sensível
do homem e da natureza como [consciência] do ser.” Note-se que tanto para os
conceitos de suprassunção e de socialismo, quanto para o conceito de
estranhamento, Marx vê a natureza e a forma como ela é “transformada” no
capitalismo em uma perspectiva contraditória: ao mesmo tempo em que, na
sociedade capitalista (que dá fruto à relação de estranhamento-de-si), a propriedade
privada têm determinados “poderes” (alienação, objetivação) sobre os humanos, são
os humanos os atores, os responsáveis portanto por construir o social, realidade
revelada por Marx (2010, p. 86) por meio de seu materialismo: “Não os deuses, não a
natureza, apenas o homem mesmo pode ser este poder estranho sobre o homem.”.
A contradição reside no fato de que Marx reconhece, em certos momentos, a ação da
natureza enquanto partes do social, mas as nega, em outros, afirmando que são os
próprios homens que a constrói.
Como outro exemplo dessa contradição, ainda nos Manuscritos e como
referência

à

questão

do

estranhamento-de-si,

agora

especificamente

o

estranhamento-de-si realizado pela religião, Marx apropria-se de uma descoberta
científica, considerada obsoleta efetivamente em 1859 por Louis Pasteur, mas já
criticada desde 1668 (LEVINE, 2000), que afirmava que os seres vivos haviam se
formado de maneira espontânea a partir da matéria orgânica, da matéria inorgânica
ou de uma combinação de ambas: “A criação da terra recebeu um violento golpe da
geognosia, isto é, da ciência que expõe a formação da terra, o vir a ser da terra como
um processo, como autoengendramento. A generatio aequivoca [geração
espontânea] é a única refutação prática da teoria da criação.” (MARX, 2010, p. 113,
grifos do autor). Note-se que, embora uma descoberta científica seja também um
processo realizado por homens, os cientistas, há que se destacar a ação da evidência
natural (a criação dos seres a partir da combinação de organismos orgânicos e
inorgânicos) para a refutação de uma concepção humana: a teoria da criação.
Portanto, entre o estranhamento-de-si, no qual há a separação entre homem
e natureza, e a suprassunção, no qual há o fim desta (e de outras) contradição, há
uma natureza ora inativa e ora ativa, que ora participa da construção do social, ora
está alheio a ele, aguardando o momento da suprassunção para, finalmente, atingir
um patamar de simetria.
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Esta contradição - entre os seus principais conceitos, a definição que ele os
dá e a apropriação dos objetos e dos dados da natureza em sua obra - pode ser
percebida em alguns outros momentos como no caso d’O Capital (2013) no qual
Marx define, entre outros conceitos, o de divisão social do trabalho. Assim descreve
Marx (2013, p. 713) como se dá este processo:
Não a fertilidade absoluta do solo, mas sua diferenciação, a diversidade de seus
produtos naturais é que constitui o fundamento natural da divisão social do
trabalho e incita o homem, pela variação das condições naturais em que ele vive,
à diversificação de suas próprias necessidades, capacidades, meios de trabalho
e modos de trabalhar. É a necessidade de controlar socialmente uma força
natural, de poupá-la, de apropriar-se dela ou dominá-la em grande escala
mediante obras feitas pela mão do homem o que desempenha o papel mais
decisivo na história da indústria.

Chama a atenção o caráter duplo deste procedimento: enquanto que Marx
afirma que é a natureza que fundamenta a divisão social do trabalho, é o homem
aquele que realiza a grande obra que irá desempenhar o papel mais decisivo na
história. Outro exemplo, contido no livro “Lutas de Classes na França” (2012),
demonstra esse caráter duplo do materialismo marxiano. Para o autor, quanto mais
evidentes são as relações que ele caracteriza de “reais”, ou seja, entre os homens,
mais importantes elas são para desmistificá-las, para retirar-lhes o “véu”. O oposto
acontece quando as relações entre humanos e natureza são mais evidentes, ficando,
portanto, em uma hierarquia de importância mais baixa, não representando tanto
uma relação que Marx julga de real, mas apenas fomentando que esta apresente a
realidade, ou seja, o caráter de disputa entre os humanos.
Isto acontece porque Marx não concebe a natureza e os objetos como atores
reais, mas tão somente como atores controlados por homens. Ainda quando estes
agem, para Marx (2012, p. 32) é nesta ação que fica mais evidente as relações entre
as classes e não as relações entre homem e natureza:
A doença da batata inglesa e as quebras de safra de 1845 e 1846 aumentaram a
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intensidade da efervescência entre o povo. A carestia de 1847 provocou conflitos
sangrentos, tanto na França quanto no resto do continente. Em contraste com as
orgias despudoradas da aristocracia financeira – a luta do povo pelos gêneros
primários de subsistência! Em Buzançais, revoltosos famintos sendo
executados4 em Paris escrocs [escroques] empanturrados livrando-se dos
tribunais com o apoio da família real!

Torna-se evidente, através destes indícios, que esta contradição deve-se
justamente ao fato de que para Marx a natureza assume exclusivamente a forma de
mercadoria, o que deve ser antifetichizado6 através do seu método. No entanto, o
próprio autor demonstra, em determinados exemplos, que a natureza não é inativa,
ela também intervêm sobre características do social, seja para eliminar determinada
crença, seja para diferenciar sujeitos, seja para fomentar lutas entre as classes, ou
mesmo para exteriorizar as suas existências, ainda que o ator real para ele por trás
do fetiche seja o próprio homem.
Émile Durkheim
Embora existam diversas diferenças entre Marx e Durkheim 7 , não só estes
autores foram contemporâneos (Marx morreu em 1883 e Durkheim nasceu em 1858)
como também compartilharam várias experiências comuns daquele momento
histórico e por isso é de fundamental importância uma compreensão introdutória
sobre o contexto de formação do pensamento de ambos. No caso de Durkheim, José
Albertino Rodrigues (1998) realiza justamente este trabalho de definição do
pensamento sociológico de Émile Durkheim através dos passos que este autor deu
durante a sua vida, denominando-os de “marcas sociais”. Segundo Rodrigues (1998),
o contexto dos fenômenos em que Durkheim foi contemporâneo é de fundamental
importância para entendê-lo; dentre os quais estão a crítica à Sociologia de sua
6

O conceito de fetiche em Marx (1993) está imbricado pela lógica da busca pela realidade concreta,
ou seja, da tentativa de evidenciar a “superficialidade” por trás da mercadoria e partir à “superfície” da
realidade social.
7
Basta citar, dentre as várias diferenças existentes entre os autores, que enquanto Marx estuda
primordialmente as lutas de classes e a sociedade capitalista, Durkheim estuda os fatos sociais, ou
seja, estudos sobre as coerções sociais e as tendências sociais (CASTRO; ROSSETO, 2018).
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época, que ele caracterizava de globalizante, a relação entre as tomadas de posições
e os tipos de amizade que ele possuía, o movimento de “desproletarização” que o
autor presenciou movido até pelo papa Leão XIII com o objetivo de que o proletariado
deixasse de ser revolucionário, entre outros eventos, fizeram com que o pensamento
de Durkheim se tornasse o que se tornou, ou seja, trata-se de um pensamento
complexo como o seu próprio tempo era.
Não de forma diversa, José Benevides Queiroz (2011) chama a atenção para
o que considera ter sido a retirada de contexto da obra durkheimiana quando da sua
apropriação pela Sociologia brasileira. Isto foi feito, segundo o autor (2011), através
de uma “cirurgia teórica”, no qual os pesquisadores privilegiaram apenas os
aspectos teóricos e metodológicos da obra do sociólogo francês, o que, quando
transferido para outras realidades como a própria realidade do Brasil, torna-se
anacrônica e errática a interpretação tanto sobre o país quanto sobre o próprio
Durkheim.
Levando em consideração então estes fatores em relação à Durkheim – da
complexidade do seu pensamento, da impossibilidade de se pensá-lo retirando-o do
seu contexto, entre outros – o que podemos afirmar sobre a maneira como Durkheim
aborda os não-humanos em sua obra?
Inicialmente, se faz necessária uma compreensão daquilo que Durkheim
(2007) denomina de o objeto da Sociologia, particularmente da Sociologia que ele
desejava: o fato social. Compreendendo este conceito, compreende-se, ao mesmo
tempo, a própria noção do social para o autor. Durkheim (2007, p. 4) definia o social
como a realidade exterior ao indivíduo, mas que perpassa por ele: “São realidades
exteriores (por que já criadas antes dos indivíduos nascerem e independem deles) e
interiores (por que sentidas pelos indivíduos).” No entanto, embora passem pelos
indivíduos, os fatos sociais são distintos, segundo o autor, das repercussões que
estes possuem em relação àqueles. Neste sentido, Durkheim (2007) busca
justamente diferenciar o social do indivíduo, o fato social do fato biológico, pois,
segundo ele, nem todos os fatos são sociais, pois alguns são fatos biológicos ou
psicológicos, como comer, beber, dormir, raciocinar, (DURKHEIM, 2007, p. 1).
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No projeto durkheimiano, fica clara a recusa às questões da relação homemnatureza. No entanto, elas não estão desprovidas de acontecer na realidade, segundo
o próprio Durkheim (2007, p. 11):
[...] quando se quer conhecer a forma como uma sociedade se divide
politicamente, como essas divisões se compõem, a fusão mais ou menos
completa que existe entre elas, não é por meio de uma inspeção material e por
observações geográficas que se pode chegar a isso; pois essas divisões são
morais, ainda que tenham alguma base na natureza física.

Observa-se, neste ínterim, uma simplificação das relações homem-natureza,
e não a sua negação, portanto. Durkheim assim irá proceder ao longo da sua obra:
contrapondo os fatos sociais; que considera mais complexos, externos e com vida
própria fora dos indivíduos, aos fatos da relação homem-natureza; que considera
coisas mais próximas da interioridade dos indivíduos e fora do mundo-modernoocidental, ou, como preferia chamar, mais próximas à um tipo de relação das
sociedades menos elevadas.
Exemplo disso é o caso em que Durkheim, no livro “A Divisão do Trabalho
Social” (1999), ao dar continuidade a sua busca pelas causas comuns dos
fenômenos sociais, inclui entre uma das suas preocupações a busca pela
característica que une todos os tipos variados de crimes. Lança ele a pergunta: “O
que há de comum entre os diferentes tipos sociais, no que concerne ao crime?”
(DURKHEIM, 1999, p. 38). A resposta, encontrada por Durkheim (1999, p. 36) é que:
Para ser profundo em uma sociedade o crime precisa possuir: um sentimento
forte e não superficial (o que faz com que ele não se altere facilmente) e precisa
ser preciso (não bastando apenas ter sobre um sentimento forte, como o
sentimento contra a falta de compaixão, mas precisa ser expressamente
definido). O único direito que tem essa perenidade e essa profundidade além de
uma exatidão na pena trata-se do direito penal. Estes são os mesmos em toda
parte.
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Então o que seria, para o autor, o oposto de um crime forte, ou seja, um crime
que seja fraco? A resposta vem em seguida quando Durkheim (1999, 41) afirma que:
[...] há uma multidão de atos que foram e ainda são considerados criminosos
sem que, por si mesmos, sejam prejudiciais à sociedade. Em que medida o ato
de tocar um objeto tabu, um animal ou um homem impuro ou consagrado, de
deixar apegar-se o fogo sagrado, de comer certas carnes, de não imolar no
túmulo dos parentes o sacrifício tradicional, de não pronunciar exatamente a
fórmula ritual de não celebrar festas, etc. pôde um dia constituir um perigo
social?

Ao tempo em que o autor deixa clara a sua definição de social, ou seja, o
conjunto de indivíduos mas exterior à eles, ele deixa evidente também que os atos
citados por ele, de interação entre humanos e não-humanos, permeados por
simbologias, são, ainda assim, crimes, mesmo sem constituírem um “perigo social”.
Neste sentido, embora Durkheim centre a sua preocupação em aquilo que está
escrito de forma clara e objetiva pelas instituições modernas, ele não negligencia
interações com sentidos variados entre homens e natureza, porém as restringem às
relações “tradicionais”, exteriores ao mundo moderno, ou, como no trecho anterior,
em graus muito baixos para implicar alguma ingerência no social.
Há outro caso em que se pode verificar que tais relações não estão excluídas
do mundo moderno, porém, segundo a análise de Durkheim, são simplistas em
contraposição àquelas em que se pode verificar com exatidão as causas. No caso do
seu estudo sobre o suicídio, por exemplo, Durkheim (2000, p. ) constrói uma
proposição baseada nos dados estatísticos que recolheu, afirmando que o suicídio é
“[...] todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato realizado pela
própria vítima e que ela saiba que produziria esse resultado.”
Há ainda, no entanto, o tipo de suicídio que ocorre em animais. Apesar de
Durkheim (2000) apontar um motivo para que este tipo ocorra, quando, por exemplo,
um cachorro deixa de comer devido à falta do dono, ele aponta que esta forma não
foi empregada como meio cujo efeito era conhecido e que, portanto, não tem razão
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se constituir um tipo de suicídio como o proposto por ele, com razões claras e com
consciência da finalidade.
Através destes poucos exemplos, observa-se um esforço de simplificação dos
fatos no âmbito das relações humano-natureza, ao mesmo tempo em que há uma
amplificação dos fatos que Durkheim atribui de sociais. Isto tem a ver com outros
processos de distinção, no projeto da Sociologia durkheimiana, que lhe são
simultâneos: a distinção entre espécies sociais (mais elevadas e menos elevadas),
tipos de solidariedade (solidariedade mecânica e solidariedade orgânica), distinções
entre indivíduo e sociedade, entre outras.
Trata-se de uma “demarcação de território” no qual se vai definindo os limites
da ciência sociológica. A questão, no entanto, é que no que concerne a relação
homem-natureza, percebe-se claramente que esta não estava restrita, segundo
Durkheim, a um tipo específico de sociedade: ela acontece em todos os tipos e tem
importância em cada sociedade no qual se exerce.

Max Weber
Não diferente de Marx e Durkheim, o pensamento de Max Weber, o mais
recente dentre os três clássicos, é mais um dos que sofreram recortes e
fragmentações em sua obra ao longo da história, a depender do momento histórico
particular e do lugar em que a recepção dela se deu. O sociólogo brasileiro Carlos
Eduardo Sell (2009), por exemplo, ao investigar o “estado da arte” da obra de Weber
na Alemanha, país de origem do autor, e nos Estados Unidos da América, constata
uma variedade de possibilidades de abordagem sociológica a partir do pensamento
weberiano, dentre as quais estão a Sociologia Econômica, a Sociologia Histórica e a
Sociologia Comparada (SELL, 2009, p. 6).
Além da fragmentação por diversos países e épocas diferentes ser algo
bastante destacado na obra de Weber, dentre os seus analistas há outra
controvérsia: a que diz respeito à unicidade ou não unicidade do seu pensamento.
Há os que discordam de uma linha única que o guiava, como é o caso de Julien
Freund (2006) que atesta a posição contrária do próprio Weber a uma visão global
ou universal sobre qualquer questão, assim como ataca a construção de sínteses
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gerais como algo anticientífico (FREUND, 2006, 10), o que demonstra a falta de
unicidade em Weber. E há os que, na contramão de Freund, defendem a existência de
um todo coerente em seu pensamento, um todo que confere, dá sentido e clareza ao
longo do seu trabalho, como Gabriel Cohn (1988) defendeu, chamando atenção para
a abordagem culturalista ao longo de todos os seus livros e definindo o pensamento
weberiano enquanto o de um “homem de ação”, tanto na prática quanto na teoria
(COHN, 1988, p. 19).
As causas para tal fragmentação não nos interessam neste momento. O que
é importante constatar, no entanto, é que ela existe e que se baseia em formas de
apropriação dos conceitos teóricos de Weber. Mas e sobre a relação entre o
pensamento sociológico de Weber e a natureza? Pode-se falar de uma coerência ou
há vários modos de tratamento pelo autor conferido a eles? Defendemos que há uma
tomada de posição, através dos seus principais conceitos, que privilegia àquilo que
Weber atribui como sendo coisas exclusivas dos humanos, como os sentidos, a
racionalidade, a modernidade, coisas que, embora estejam atravessadas e
circundadas por elementos da natureza e objetos, estes não tem qualquer relação
com o social definido pelo autor.
Em “Economia e sociedade”, por exemplo, Weber (1999) apresenta de forma
sistematizada e didática os conceitos que dão base a sua Sociologia. Um deles é o
de ação social, definida por ele como uma ação “[...] em relação a outrem, seja no
passado, no presente ou no futuro.” Procedendo a sua definição do conceito quase
que por negação (negativo em relação à) Weber (1999, p. 14-15) prossegue:
[...] ação isolada (interna) não é ação social, nem mesmo ação pela expectativa
de

determinado

comportamento

de

objetos

materiais

[...]

simples

acontecimentos como o choque entre dois ciclistas é um simples acontecimento
do mesmo caráter de um fenômeno natural, já o xinguamento entre eles e o
desvio é ação social [...] O são quando há um sentido por trás.

Fica evidente que Weber não nega ação aos objetos materiais, as bicicletas, o
próprio choque entre os dois ciclistas e os fenômenos naturais. Contudo, ele
restringe os “sentidos” aos humanos, como os únicos capazes de os produzirem. Os
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colocando acompanhados da locução adjetiva “simples acontecimento”, o autor
deixa evidente o grande esforço da sua questão conceitual: ele precisa simplificar os
comportamentos dos objetos ao mesmo tempo em que precisa elevar os
comportamentos dos humanos, acrescentando a grande chave do “sentido” à ação,
negando, portanto, qualquer possibilidade de sentido àquilo que não possui
humanidade, ou mesmo a possibilidade de este provir da interação entre humanos e
natureza.
Weber deixa evidente, portanto, que a sua Sociologia compreensiva parte dos
sentidos “exclusivamente humanos” e assim demonstra não conceber a relação de
construção conjunta entre humanos e natureza. Para ele (1999, p. 5), qualquer
sentido externado pertence exclusivamente às características humanas:
Processos e objetos alheios ao sentido são levados em consideração por todas
as ciências ocupadas com a ação: como ocasião, resultado, estímulo ou
obstáculo da ação humana. “Alheio ao sentido” não é idêntico a “inanimado” ou
“não-humano”. Todo artefato, uma máquina por exemplo, somente pode ser
interpretado e compreendido a partir do sentido que a ação humana (com
finalidades possivelmente muito diversas) proporcionou (ou pretendeu
proporcionar) à sua produção e utilização; sem o recurso a este sentido
permanece inteiramente incompreensível. O compreensível nele é, portanto, sua
referência à ação humana, seja como “meio” seja como “fim” concebido pelo
agente ou pelos agentes e que orienta suas ações. Somente nessas categorias
realiza-se a compreensão dessa classe de objetos.

Aqui fica mais claro o motivo pelo qual Weber insiste no conceito de ação
social: é Weber quem separa os tipos de ação, através de sua construção do tipo
ideal 8 . Dentre os vários tipos de ação social, elencados por Weber, está a ação
racional com o objeto (ação clara e planejada combinada com os meios disponíveis),
ação racional com relação a um valor (decisão reacional porque entende os riscos

8

De forma resumida, o conceito de tipo ideal pode ser definido, segundo Hector Saint-Pierre (1999),
como um método de pesquisa que se caracteriza pela busca pelas probabilidades (o que caracteriza
mais determinado objeto do conhecimento). Por isso se chama “tipos ideais”, para evocar a
probabilidade típica ideal de fenômenos, dados do conhecimento e da realidade, evocando ao mesmo
tempo a probabilidade multicausal dos fenômenos (tanto culturais, quanto econômicos, etc.).
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daquela ação), ação emocional (motivada somente pelas emoções que não tem a ver
com um objetivo ou um sistema de valores) e a ação tradicional (sem objetivo e sem
valor planejado e nem impelido por uma emoção, reflexos enraizados) (ARON, 1982,
p. 479). É interessante destacar que na lista de Weber os não-humanos estão
elencados enquanto partes da ação social, o que muda apenas é o sentido, como na
ação racional com relação a um objeto no qual a outra ponta se faz necessária, ou
seja, o próprio objeto, pois sem ela não haveria a própria ação racional.
Um caso exemplar, no qual o autor coloca em prática a sua Sociologia
compreensiva, é o do livro “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”. Na obra,
Weber (2004) desenvolve alguns conceitos através do método do tipo ideal, entre
eles está o conceito de secularização. Buscando contrapor-se ao materialismo
histórico, no qual os fenômenos eram vistos pela ótica econômica, Weber dá o
exemplo do caso de um “meio técnico” que os capitalistas modernos utilizam para
tentar incrementar a produção que é através do aumento do salário por tarefa.
O autor então destaca que mesmo com o aumento os trabalhadores acabaram
que não aceitando o aumento da produção e preferiram trabalhar menos ganhando
a mesma quantia anterior. Ao observar este fenômeno, Weber (2004, p. 53) afirma
que: “Eis um exemplo justamente daquela atitude que deve ser chamada de
‘tradicionalismo’: o ser humano não quer ‘por natureza’ ganhar dinheiro e sempre
mais dinheiro, mas simplesmente viver, viver do modo como está habituado a viver e
ganhar o necessário para tanto.”
Embora Weber não recuse a categoria de classes, atentando justamente para
a multicausalidade dos fenômenos sociais e incluindo, entre eles, o fenômeno da
economia, Weber recusa, ainda assim, atribuir qualquer causalidade, ou mesmo
interferência na ação social, quando esta provêm de ações não-humanas. É o caso
em que o autor escreve o seguinte:
Na agricultura, por exemplo, um caso que reclama imperiosamente o aumento
máximo da intensidade do trabalho é o da colheita, visto que, notadamente
quando o clima é incerto, oportunidades de lucros ou de prejuízos
extraordinariamente altos dependem muitas vezes da possibilidade de sua
aceleração. Daí o costume de usar quase sempre o sistema de salário por tarefa.
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Embora tenha feito esta afirmação, Weber considera esta uma prática
tradicionalista, pré-capitalista, alheia à racionalidade moderna, o que evidencia que
embora esteja aberto à multicausalidade, esta tem para ele um limite, imposto
justamente quando nos referimos anteriormente à ação social e ao que não é ação
social.
Entre a passagem da sociedade tradicional, pré-moderna e pré-capitalista
para a sociedade racional, moderna e capitalista, há uma mudança que Weber
denomina de secularização, mudança essa que marca justamente a entrada na cena
de um novo espírito: o espírito do capitalismo moderno. Novamente contrapondo-se
a qualquer possibilidade de uma infraestrutura condicionando uma superestrutura,
Weber (2004, p. 60) afirma que são os comportamentos que se alteraram, através do
exemplo de um capitalista filho de um homem pré-capitalista que, a partir de então
[...] assume totalmente as rédeas do processo de vendas por meio de um contato
o mais direto possível com os consumidores finais: comércio a varejo, granjeia
pessoalmente os clientes, visita-os regularmente a cada ano, mas, sobretudo,
passa a adaptar a qualidade dos produtos exclusivamente às necessidades e
desejos deles para “agradá-los” e a pautar-se ao mesmo tempo pelo princípio do
“menor preço, maior giro”.

É evidente que Weber (2004) não assume exatamente uma posição alheia à
importância dos produtos no cenário da secularização. Ao contrário, Weber
reconhece a importância destes para a ação social, o que não é a mesma coisa que
atribuir ação social à eles, mas a sua corelação, ou seja, a sua ação no social. Em
outras palavras, não são os produtos que precisam agradar os humanos, mas eles
precisam estar no jogo para que os humanos agradem-se entre si.
É esta a chave de interpretação da forma como Weber aborda os nãohumanos em relação aos seus conceitos teóricos. Não há dúvida de que em seu
pensamento há uma hierarquia e uma delimitação do que cada um é capaz de fazer.
Mas é evidente que Weber deixe escapar a importância da ação não-humana no
social que ele constrói. Os seus conceitos – ação social, tipo ideal e secularização podem ser definidos justamente como uma empreitada para definir uma separação
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entre o mundo humano, marcados pelos sentidos, pela racionalidade e pela
modernidade, e o mundo não-humano, alheio à interação social, mas, ao mesmo
tempo, participante do social.
Considerações finais
A despeito das evidentes diferenças entre Karl Marx, Émile Durkheim e Max
Weber, é possível identificar alguns pontos de aproximação entre ambos os autores.
O conceito de social e os conceitos sobre a natureza e os objetos revelam isso. Não
à toa, Boaventura de Sousa Santos (2008) chama a atenção para a existência de um
paradigma dominante formado entre os séculos XVIII e o século XX, período em que
os clássicos da Sociologia viveram e desenvolveram o seu pensamento, e que
persiste até os dias atuais, no qual as ciências que estavam surgindo, entre elas a
Sociologia, buscavam especializar os seus campos de conhecimento (SANTOS,
2008, p. 14). Este período foi marcado pela distinção entre sociedade e natureza, no
qual cada área do conhecimento deveria se especializar em seus campos de estudos
delimitados.
Isto explica o trabalho realizado pelos clássicos de amplificação e de
complexificação no terreno das relações sociais, agora restrita apenas às relações
humanas, em contraposição a uma ideia de natureza gelada e uníssona. Pode-se
afirmar, portanto, que este é um processo duplo e simultâneo que precisa do outro
para existir, ou seja, para que a Sociologia exista é preciso que ela se opusesse a
uma construção conceitual sobre as ciências exatas e naturais, ainda que repita a
noção de natureza construída pelas ciências naturais.
Bruno Latour (1994) é enfático ao afirmar que a Sociologia é marcada por um
processo de purificação que demarca duas zonas ontológicas distintas: a do homem
e a da natureza. A partir deste processo se partiram o mundo material e o mundo
social, fazendo com que houvesse duas categorias distintas. Isto explica que mesmo
não abordando os não-humanos enquanto partes do social, os sociólogos criaram
concepções sobre eles, ou seja, ao definirem o papel deles na sociedade, e não no
social, eles estão ainda assim construindo conceitos sobre eles.
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No entanto, tanto o conceito de social tem, nos clássicos da Sociologia, o seu
“calcanhar de Aquiles”, que é o fato de que mesmo não sendo parte dele, os autores
afirmam que os objetos e a natureza nele atuam, quanto os conceitos construídos
sobre eles dão conta de demonstrar que a natureza é mais complexa do que se
imagina. Trata-se, portanto, da constatação de duas ambivalências nas obras dos
clássicos da Sociologia em relação a relação homem-natureza e os seus principais
conceitos sociológicos.
Enquanto partes de uma ontologia, que se constroem através das construções
conceituais e teóricas e que predispõem um olhar para o ser mais geral, as “questões
sociais” lançadas por eles deixaram escapar a atuação não-humana. Definindo as
relações entre homem e natureza, os autores deixaram evidente que estas relações
não são tão simples assim e nem são tão restritas assim. Prova disto é a existência
de uma controvérsia sobre a forma como eles agem; ora diferenciando sujeitos, ora
destruindo crenças humanas, ora os tornando alienados, ora atuando sobre a
política.
Aqui já é possível identificar a existência da primeira ambivalência,
caracterizada pela imputação de uma essência singularizada da natureza que, na
prática das suas descrições, demonstra na verdade uma pluralidade de várias
naturezas, de vários meios-ambientes. Em certa medida, esta construção ontológica
caminha de mãos dadas com a imputação de uma essência pluralizada pelo lado do
social: as políticas no plural, as culturas no plural, as sociedades no plural. Ou seja,
tudo o que está envolvido ao social é caracterizado enquanto algo multifacetado e
complexo. Os conceitos sociológicos de cada um dão conta de demonstrar essa
complexificação ontológica pelo lado do social e uma simplificação pelo lado da
natureza.
A segunda ambivalência, relativa à concepção do social enquanto algo restrito
às relações entre os homens que, embora predisponha a divisão entre sociedade e
naturez , na prática, no entanto, constata os seus entrecruzamentos. É o caso, por
exemplo, da concepção da mercadoria enquanto um agente na exteriorização do ser,
ou mesmo o caso da natureza enquanto participante no processo de diferenciação
dos sujeitos, ou ainda a atuação de objetos no que se refere a um choque entre dois
humanos provocado por um “simples” acidente entre duas bicicletas.
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O que queremos destacar é justamente o fato de que em ambos os casos não
há uma separação real, mas ontológica, caracterizada por recortar coisas que na
prática estão misturadas. O ponto que torna esta conclusão mais evidente é que
através da questão geosocial foi possível identificar pontos em comum com a
questão social sem necessariamente uma exclusão da mesma. Ou seja, trata-se não
de excluir a importância que os conceitos da teoria da Sociologia clássica possuem
para uma compreensão do mundo, mesmo do mundo contemporâneo, mas aliá-los
a uma discussão que congregue aspectos sociais e ecológicos juntos e não
separados.
Exemplo disso é o do pesquisador e indígena do povo krenak Ailton Krenak,
que evidencia a não separação entre sociedade e natureza em seu livro “Ideias para
adiar o fim do mundo” (2019), dentro de uma perspectiva indígena e que lança
justamente um olhar crítico à ideia de uma humanidade unificada (poderíamos dizer
também de um social) sem, no entanto, excluir a importância da atuação nas
instituições políticas, nem tão pouco nas lutas sociais, mas incluindo nelas o
conjunto da pauta socioambental (KRENAK, 2019, p. 12)
Outro exemplo é o do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2017)
que aponta a existência de movimentos ecológicos nos países do Sul que buscam
pôr em questão a concepção cartesiana do mundo desenvolvida pelo paradigma
europeu, movimentos estes que defendem uma pauta mais ecológica e que fazem
parte de uma agenda que o sociólogo destaca enquanto partes das epistemologias
do Sul, voltada, entre outras coisas, para a compreensão de que a Terra têm direitos
próprios e que não está apartada da convivência e cooperação com os humanos
(SANTOS, 2017, p. 81). Boaventura (2017) reitera a importância da Sociologia
clássica, mas afirma que sem uma apropriação verdadeira, conivente com as
realidades dos países não europeus, esta Sociologia não produz sentido e nem
resultados para a compreensão das relações sociais e socioambientais.
Além destes exemplos, há ainda o trabalho desenvolvido por Latour, mais
especificamente no livro “Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime” (2018),
no qual propõe uma reflexão acerca da agenda política e afirma haver uma
centralidade das questões ambientais inclusive na estratificação social, fato este que
nos impõe pôr estas questões em discussão política reavaliando as posições de
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“esquerda” e de “direita”, na medida em que estes grupos não estão envoltos de
questões de natureza geosocial, deixando-as para grupos excluídos da agenda
política, e propõe, ainda que dentro das instâncias democráticas, uma pauta
centralizada, que compreenda que a natureza não está dividida, dado que estamos
todos com os “pés na Terra”, título do livro que serve de metáfora para a sua obra.
Há uma enormidade de exemplos ainda a ser citados, porém, com os exemplos
citados, a maioria deles frutos da herança das discussões levantadas a partir do
cenário do Antropoceno, o que se evidencia é justamente o fato de que não há razões,
e em muitos casos não há como, para se abandonar as contribuições da Sociologia
clássica. O que é necessário, no entanto, é incluí-las na discussão mais recente sobre
as relações entre homem e natureza. Para fazer isso, precisamos ter clara a distinção
entre a definição ontológica realizada pelos clássicos da Sociologia, caracterizada
por uma restrição do social aos humanos e por uma complexificação da sociedade
ao mesmo tempo em que há uma simplificação da natureza, e a sua posição prática,
a parte “geo” da “questão social”, caracterizada pelo reconhecimento das relações
entre humanos e não-humanos e pela compreensão da natureza enquanto
naturezas, plurais e complexas. Neste sentido é que se afirma que a natureza nunca
regressou com as novas abordagens dentro das ciências humanas e sociais. Ela na
verdade, sempre existiu, mesmo na Sociologia Clássica de Marx, Durkheim e Weber,
ainda que tenha sido expulsa do social.
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10. GEWALT E UMA CRÍTICA SOCIOAMBIENTAL1
GEWALT and a Socioenvironmental Criticism
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Resumo
Partindo da conceituação das três ecologias propostas por Felix Guattari, como podemos e
(se) devemos intervir para tornar ambientes, sujeitos e instituições mais aptos a viver no
mundo contemporâneo, propiciando melhor bem-estar aos ambientes e aos membros da
população. Só uma articulação ético-política – ECOSOFIA – entre os três registros
ecológicos: do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade podem esclarecer as
questões. Necessários novos dispositivos de produção de subjetividades individuais e
coletivas. Égide ético-estética de uma ECOSOFIA. Gewalt. A violência e suas diferentes
esferas de atuação. O poder, aquele aliado da liderança, e o poder que aliena e escraviza,
vinculado à paranoia. Humano, que é humano? Desejo. Ação. Liberdade. Responsabilidade.
Os estilos de vida, sua escolha no viver. A ação humana. O trabalho.
Palavras-chave: Contemporaneidade, Crise Ecológica, Possíveis Soluções, Poder, Ação,
Humano
Abstract
Starting from the conceptualization of the three ecologies proposed by Felix Guattari, how
can and (if) we intervene to make environments, subjects and institutions more apt to live in
the contemporary world, providing better well-being to environments and members of the
population. Only an ethical-political articulation - ECOSOPHY - between the three ecological
records: the environment, social relations and subjectivity can clarify the issues. New devices
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for the production of individual and collective subjectivities are needed. Ethical-aesthetic
aegis of an ECOSOPHY. Gewalt. Violence and its different spheres of action. Power, that ally
of leadership, and the power that alienates and enslaves, linked to paranoia. Human, who is
human? Desire. Action. Freedom. Responsibility. Lifestyles, your choice to live. Human
action. The work.
Keywords: Contemporaneity, Ecological Crisis, Possible Solutions, Power, Action, Human.

O que é ECOLOGIA? Sempre que falamos em Ecologia nos remetemos
diretamente a questões ambientais, ao meio ambiente, ao mundo que nos cerca, à
natureza!
Mas, o que é ECOLOGIA mesmo?
ECO: da raiz grega öikos: lar, bem doméstico, habitat, meio natural.
Então, o que pensamos ao sinalizar o termo Ecologia torna-se muito mais
amplo, pois nos remete à casa, ao lar, ao habitat. Vamos, assim, muito além do
estudo do meio ambiente, da natureza. Estudamos o ambiente doméstico, social,
coletivo, o eu pessoal, a natureza que nos abarca, enfim todo o ambiente que
habitamos, inclusive nosso próprio corpo.
1 As Três Ecologias de Guattari
Guattari irá partir de uma Análise Institucional. Para ele, há uma progressiva
deterioração nos modos de vida humanos, individuais e coletivos. A esses
fenômenos, denominará de “desequilíbrio ecológico”. Nomeará tais fenômenos de
infantilização regressiva. Dirá que só uma articulação ético-política, que nomeia
ECOSOFIA, entre os três registros ecológicos – do meio ambiente, das relações
sociais e da subjetividade – podem esclarecer as questões.
1.1 Capitalismo Mundial Integrado
Necessária é uma revolução social, política e cultural, com o fim de
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reorientar objetivos de produção de bens materiais e imateriais. Essa revolução
deverá ser das forças visíveis, mas também de domínios moleculares de
sensibilidade, inteligência e desejo.
Modos dominantes de valorização das atividades humanas concentrados em
estabelecer, no mesmo patamar, bens materiais, culturais, áreas naturais: o patamar
do mercado, além de colocar o conjunto das relações sociais e internacionais sob a
direção das máquinas policiais e militares.
Há um sistema de capitalismo mundial integrado, que estimula a miséria, a
fome, a morte, grandes centros de exploração e, ainda, o reforço: há uma
exacerbação das questões de imigração e racismo.
Os jovens ficam concentrados numa esfera cultural de pseudo-identidade
rock, isolados em um mundo de alienação, de distanciamento social, vivendo em
“tribos”.
Tudo isso leva a uma fratura social extrema.
1.2 Revolução Ecosofia
Ecosofia propõe uma reconexão das práxis humanas nos mais variados
domínios. Necessários novos dispositivos de produção de subjetividades individuais
e coletivas. No lugar de uma usinagem pela mídia, que só conduz ao desespero:
- Formação de líderes carismáticos
- Criação artística liberta do mercado
- Ecosofia mental libertada de fantasmas e máscaras
Se não houver uma rearticulação dos três registros da ecologia (mental, social
e ambiental), podemos pressagiar a escalada de:
- Racismo
- Fanatismo religioso
- Cismas nacionalitários (com fechamentos reacionários)
- Exploração do trabalho infantil
- Opressão feminina
Ao invés de sujeitos, teríamos componentes de subjetivação trabalhando cada
um por conta própria (conjuntos sócio-econômicos, máquinas informacionais, etc.)
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– o sujeito seria apenas um “Terminal”. Tudo se passa como se um “sistema
científico” exigisse do sujeito coordenadas de vivências fora dele. Necessário livrarse dos paradigmas científicos em favor de novos paradigmas ético-estéticos.
Dois pontos devem ser levados em consideração:
1. A apreensão do fato psíquico como inseparável do agenciamento de
enunciação, como fato e processo expressivo. Fato e processo não desvinculados,
mas em relação
2. Deve haver uma inteligibilidade discursiva – tarefa específica do cuidador
(também do professor, em sala de aula), que difere de todo trabalho de mídia
tecnológica.
Expressar-se para chegar ao outro (em relação) e discutir com o outro os fatos
da vida, com o intuito de elucidá-los.
1.3 Insustentabilidade Ética
Devemos fazer do fato freudiano outro uso, desmascarar a psicanálise sem
fantasmas e mitos, torná-la extensiva, realizar intervenções não apenas no campo
psi, mas na educação, na saúde, na cultura, no esporte, na arte, na mídia, na moda.
Deve-se sair da insustentabilidade ética abrigada na neutralidade, sustentada em um
corpus científico e buscar interfaces com campos estéticos.
Fim dos catecismos psicanalíticos, comportamentalistas e sistemistas. O
povo psi convergindo com o mundo da arte se desfaz de aventais brancos, de
linguagem opressiva e da forma de ser para fazer evoluir sua prática tanto quanto
suas bases teóricas. Recomposição das práticas sociais e individuais através de três
rubricas complementares:
ecologia social,
ecologia mental e
ecologia ambiental.
Égide ético-estética de uma ECOSOFIA para fugir dos quatro regimes
semióticos que compõem o Capitalismo Mundial Integrado: a semiótica econômica,
a semiótica jurídica, a semiótica técnico-cientifica e a semiótica de subjetivação.
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1.4 Passividade e homeless
Um dos problemas dessa modernidade tardia é a questão do sujeito manterse passivo diante do imposto pelas mídias e pelas políticas. Precisamos aprender a
pensar transversalmente as diferentes interações entre cultura e natureza para evitar
o efeito do que Guattari chama de homeless (instalação de conglomerados e
arranha-céus, arrastando a população para a marginalidade e a periferia). Não
desaparecem apenas as espécies, mas também as palavras, as frases, os gestos de
solidariedade humana.
1.5 Ecologia Social
Deverá trabalhar na reconstrução das relações humanas em todos os níveis
do socius. Tornou-se igualmente imperativo encarar seus efeitos no campo da
ecologia mental, no seio da vida cotidiana individual, doméstica, conjugal, de
vizinhança, de criação e de ética pessoal. A subjetividade capitalística se esforça por
gerar o mundo da infância, da ordem da loucura, da dor, da morte, do sentimento de
despertencimento – se anestesia num sentimento coletivo de pseudo-eternidade.
São necessárias novas práticas micro-políticas e micro-sociais; que as práticas
sociais e políticas trabalhem para a humanidade e não mais para um simples
reequilíbrio permanente do universo em semióticas capitalísticas.
1.6 Ecologia Ambiental
Cada vez mais os equilíbrios naturais dependerão das intervenções humanas.
Interessante seria pensarmos em requalificar a ecologia ambiental como uma
ecologia maquínica, porque sempre será uma questão das máquinas e,
especialmente, das máquinas de guerra. Sempre pensando numa ética ecosófica: em
políticas focalizadas no destino da humanidade.
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1.7 Ecologia Mental
Julgada em função de:
1. Capacidade de circunscrever cadeias discursivas em ruptura de
sentido
2. Possibilidade

de

operar

conceitos,

autorizando

uma

auto-

construtibilidade teórica e prática.
• Confusão público-privado
• Proteção à violência levando a mais violência (a questão da vigilância
constante, os armamentos, a tecnologia que ocasiona o desemprego e
sucessiva marginalização).
Necessária a promoção de práticas inovadoras, disseminação de experiências
alternativas, centradas no respeito à singularidade e no trabalho permanente de
produção de subjetividade, que vai adquirindo autonomia e, ao mesmo tempo, se
articulando ao resto da sociedade.
O principio comum às três ecologias consiste, pois, em que os territórios
existenciais com os quais elas nos põem em confronto não se dão como um em
si, fechado sobre si mesmo, mas como um para si precário, finito, finitizado,
singular, singularizado, capaz de bifurcar em reiterações estratificadas e
mortíferas ou em abertura processual a partir de práxis que permitam torná-lo
‘habitável’ por um projeto humano.

Não se trata de criar regras universais, como guias das práticas, mas de liberar
as antinomias de princípio entre os três níveis ecosóficos. Agir, em Políticas Públicas,
demanda conhecimentos que não se restringem a mera ação especulativa.
Necessitamos conhecer o campo cultural, as demandas sociais, o agir
comunitário, as formas de aglomeração social, os ajuntamentos, as problemáticas
advindas desses ajuntamentos e, mais do que tudo, necessitamos conhecer como
as problemáticas acontecem. Logo, para resolver, ou, ao menos, buscar formas de
amenizar problemas sociais decorrentes, cada vez mais, da violência, precisamos

Vera Marta Reolon | 215

urgentemente, determinar, buscar conceituar o que é violência, nos diversos
contextos culturais.
2 Gewalt: Violência como Poder
A violência acontece nos nichos culturais atentos às dependências químicas,
cada vez mais presentes em nosso cotidiano social, mas também às dependências
sociais.
Se pensarmos em um mundo estabelecido na e da dependência, aos moldes
das manifestações apresentadas em todas as dependências químicas, urge que
busquemos problematizar violência, mas, principalmente que determinemos modos
de atuação social para reduzi-la, amenizá-la, eliminá-la do cotidiano, para que a vida
em sociedade possa se dar. Se não providenciarmos soluções, tendemos a eliminar
o social, tendemos ao desgoverno, a morte social.
São diversas as formas de violência existentes, a física, a moral, a social, a
institucional, a marital, a familiar, a filial, a paternal... Mas existe uma violência que
nos chega através das máximas formas de PODER, poder atento ao que Jacques
Lacan, relendo Freud, entre outros, nomeia no campo das PSICOSES (aqui,
especialmente no campo da PARANÓIA) E PERVERSÕES.
Necessário então conceituar estas estruturas psíquicas, levá-las aos meios
sociais, pensar em produções sociais psicótico-perversas e conceituar violência,
suas formas, os “establishment” do que vemos apresentar-se nos diferentes
contextos sociais e na vida – ou poderíamos dizer morte em sociedade.
Então, a partir da obra de Sigmund Freud, de Jacques-Marie Lacan pensamos
as estruturas clínicas. Através da obra de Walter Benjamin – Para uma Crítica da
Violência - buscamos a conceituação de Gewalt, pois Gewalt significa não só
violência, como também poder legítimo, autoridade, força pública..., designa tanto a
violência como o poder legítimo. Benjamin, segundo Jacques Derrida, em Força de
Lei, conceitua Gewalt, e faz uma “Crítica à Violência”.
Pensar, então, violência, a partir de movimentos de ataques e horror
praticados uns contra os outros, distingui-la de “poder legítimo”, se é que podemos
fazê-lo, nos tempos atuais e pensar em formas de ação para isso, e/ou a partir disso,

216 | Questões Ecológicas em Perspectiva Interdisciplinar

penso ser imprescindível para agir publicamente, principalmente no campo das
políticas públicas, no agir político, na vida em sociedade, nos movimentos sociais, na
educação, ..., na VIDA!
Como fazê-lo sem saber por onde andamos?
O que é VIOLÊNCIA – como conceituá-la, em que parâmetros e sob quê
critérios; como ela se dá no social estabelecido no século XXI, há critérios éticoestéticos para determiná-la? Que políticas públicas podem ser implementadas, se é
que já poderemos determiná-las, para agir de forma a, se não eliminá-la, reduzi-la?
3 O Humano: desejo, estilo de vida, ação
O que nos diferencia como humanos? O homem, em alguns momentos, diz-se
humano porque possui racionalidade, porque possui espírito, enfim diferentes
conceitos, construções teóricas que, na verdade, nada dizem, são apenas palavras
que não trazem respostas às nossas inquietações.
A psicanálise, como teoria interpretativa da realidade, serve para analisar os
fenômenos, no campo individual, através das manifestações do inconsciente,
presentes na linguagem dos diversos sujeitos, nos chistes, na interpretação dos
sonhos, etc. Pode, entretanto, interpretar os fenômenos sociais, através da análise
das manifestações da sociedade, das organizações e instituições, dos grupos
sociais. Aliando-se a filosofia, essencial para seu desenvolvimento desde o início, a
psicanálise, além de realizar interpretações, reflete sobre os fatos, utilizando-se das
teorias dos grandes pensadores.
Partindo-se, assim, da escrita desconstrutiva de Derrida, o discurso
psicanalítico é o que pode dar conta das questões contemporâneas: “Se há um
discurso que poderia, hoje em dia, reivindicar a causa da crueldade psíquica como
assunto próprio, este é o que se chama, de mais ou menos um século para cá,
psicanálise” (DERRIDA, 2001, p.8-9).
Basta que eduquemos, que adestremos os animais, mesmo que selvagens,
para observarmos neles amorosidade, carinho, dedicação. Se os tratarmos com
amor, recebemos amor e dedicação para sempre. O ser humano também precisa
desta “amarragem” amorosa, sem esta estruturação, sem esta dedicação ele fica
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perdido, como um objeto do Outro, este que o gerou. É preciso que o ser humano, ao
nascer, ou antes disso, seja desejado, seja marcado com a insígnia do desejo por
alguém, que ele tenha sido esperado, querido por alguém, mas não desejado para
completar este alguém, e sim que ele seja desejado para viver, ser feliz, progredir,
fazer-se. É um processo, e um projeto de humanização constante, que se inicia com
este Outro.
Para que sejamos marcados como desejantes, tenhamos “voz plena de valor”,
precisamos da marca primordial de instituição narcísica, que denominamos Amor do
Outro. Outro este que faz para nós um papel materno, de mãe instituidora da marca
amorosa que levaremos em nossas vidas. Sem esta marca inicial não somos
considerados estruturalmente sujeitos, donos de uma identidade, estaremos sempre
presos a alguém que nos deve conduzir pela vida, pois esta marca é primordial,
necessária em nossa frenética luta pela libertação. Com a marca podemos nos
libertar e seguir. Sem a marca estamos presos ao desejo do Outro, às suas
imposições.
O que nos torna humanos então, para a psicanálise, não nos deixando
objetivar, ou sermos objetivados, é este amor de estrutura, que nos diferencia perante
os demais, que nos torna desejantes, desejantes de vida, de felicidade, de busca.
Sartre vai além deste conceito, ele fala do existir humano, do processo da
existência humana, como uma construção, construção essa que parte da própria
liberdade de ser humano. O homem vai construindo sua existência, a partir da
liberdade que possui, liberdade de escolher, conforme seu desejo: “toda verdade e
toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana” (SARTRE, 1970, p.01).
No texto sartriano, há uma noção de humanidade que extrapola toda a
individualidade, todo egoísmo ou todo egocentrismo narcisista que o homem possa
carregar, pois ele expõe a liberdade existencial humana como uma responsabilidade
que inclui a humanidade inteira: “a nossa responsabilidade é muito maior do que
poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira” (SARTRE, 1970, p.03).
Logo, em Sartre, toda nossa ação é livre, a partir de nossas escolhas, toda
nossa ação é uma construção livre de nossa individualidade, uma marca individual
de nossa existência, mas ela também é uma responsabilidade sobre a marca que
transmitimos como retrato da humanidade toda e “sobre” toda essa humanidade.
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Essa responsabilidade carrega muita angústia, e daí a afirmação de Sartre de que o
“homem é angústia” (SARTRE, 1970, p.04). Não há disfarces para a angústia, pois ela
faz parte deste existir humano, de escolhas e de responsabilidade.
Kierkegaard vai propor que o homem deve/pode escolher/eleger como vai
conduzir sua vida. Propõe dois estilos de vida, de escolha: o estilo de vida estético e
o estilo de vida ético. Se o homem opta por seguir um estilo de vida estético (que
aqui nada tem de estética – arte ou o que hoje entendemos pelo termo estética), ele
é o que vive o INSTANTE (fronteira entre o antes e o depois). Em princípio ele viveria
em liberdade. Mas na crítica que Kierkegaard faz a este “escolhedor”, dirá que esta
liberdade é um engodo, já que a verdadeira liberdade só se dá na opção pelo estilo
de vida ético
o que vale é madurar a própria personalidade antes de formar o espírito. [..]
desejarias fortalecer tua alma [..] tem em cada ser uma potência capaz de
desafiar o mundo inteiro. [..] o principal da vida, reconquistar-te a ti mesmo,
adquirir-te a ti mesmo, com a condição de que possas, o mais bem que queiras
poder a energia necessária para fazê-lo. (KIERKEGAARD, 1966, p.9-11).

O estilo de vida ético, à semelhança do que ocorria no mundo grego, incorpora,
abarca o que entendemos por estético. Ao optarmos pelo estilo de vida ético,
incluímos em nossa opção a vida estética, incluímos a opção por nós mesmos, o
eterno. O sujeito que opta pelo estilo de vida estético vive no desespero e nada tem
de fato.
Tua escolha é uma escolha estética, mas uma escolha estética não é uma
escolha. Em verdade, o fato de escolher é uma expressão real e rigorosa da ética
[...] o único aut-aut (ou isto, ou aquilo) absoluto que existe é a escolha entre o
bem e o mal e essa escolha também é absolutamente ética. (KIERKEGAARD,
1966, p. 20).

O desespero não deve ser um inibidor de minha ação. Ao contrário, deve me
engajar na ação: “não é preciso ter esperança para empreender [...] não deverei ter
ilusões e que farei o melhor que puder” (SARTRE, 1970, p.08).
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A realidade só existe a partir da ação, o homem só existe à medida que se
realiza na ação, o homem é o conjunto de seus atos. Para Hannah Arendt, o homem
não é um ser de natureza, é um ser de condição. A condição humana é que o homem
é um ser de ação (arte) e discurso (político). Hannah diferencia labor de trabalho,
mas dirá que a condição humana por excelência é o trabalho, ação humana que nos
diz quem e o quê somos.
Com a expressão vita activa pretendo designar três atividades humanas
fundamentais: labor, trabalho e ação. [...] o labor é a atividade que corresponde
ao processo biológico do corpo humano [...] tem a ver com as necessidades vitais
[...] a condição humana do labor é a própria vida. O trabalho é a atividade
correspondente ao artificialismo da existência humana. [...] a condição humana
do trabalho é a mundanidade. A ação, única atividade que se exerce diretamente
entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à
condição humana da pluralidade. (ARENDT, 2008, p.15).

Independentemente se tomamos cada uma das atividades humanas ou se nos
dedicarmos, abarcarmos o termo proposto por Hannah, vita activa, as três atividades
referem-se ao que designa, distingue o homem como homem, à durabilidade do
mundo, já que o homem o habita.
o trabalho de nossas mãos, em contraposição ao labor de nosso corpo – o homo
faber que “faz” e literalmente “trabalha sobre” os materiais, em oposição ao
animal laborans que labora e “se mistura com eles” – fabrica a infinita variedade
de coisas cuja soma total constitui o artifício humano. (ARENDT, 2008, p.149).

Outros autores também nos apresentam a importância do trabalho na vida
humana, para o seguir de sua existência: “No trabalho, o homem satisfaz uma
potência de criação que se multiplica por numerosas metáforas” (BACHELARD, 2001,
p.24). A própria Hannah vai nos conduzir, em seu texto A Condição Humana, o que
faremos (ela já se questionava nos anos 60 do século XX), sem trabalho: “O que se
nos depara, portanto, é a possibilidade de uma sociedade de trabalhadores sem
trabalho, isto é, sem a única atividade que lhes resta” (ARENDT, 2008, p.13).
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E ela mesma nos aponta o que pode nos ter conduzido a esta “situação”:
[..] talvez o desejo de fugir à condição humana esteja presente na esperança de
prolongar a duração da vida para além do limite de cem anos. [..] O problema tem
a ver com o fato de que as “verdades” da moderna visão científica do mundo,
embora possam ser demonstrados em fórmulas matemáticas e comprovadas
pela tecnologia, já não se prestam à expressão normal da fala e do raciocínio.
[..]Se realmente for comprovado esse divórcio definitivo entre o conhecimento e
o pensamento, então passaremos, sem dúvida, à condição de escravos
indefesos, não tanto de nossas máquinas quanto de nosso know-how, criaturas
desprovidas de raciocínio, à mercê de qualquer engenhoca tecnicamente
possível, por mais mortífera que seja. (ARENDT, 2008, p.11)

As confusões público-privado, câmeras e os excessos de invasões sobre a
vida das pessoas, ao mesmo tempo que tais invasões em nada auxiliam no cessar
da violência (já que o são por si) e nada provam, quando exigidas pela justiça penal.
Esta violência (invasão) produz uma violência virtual que, sob pressão, desencadeia
violência física.
As FEBEM’s e a falsa educação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
na prática. As prerrogativas do ECA na prática mostram-se ora defasadas, ora falsas,
sem suso real, mas uma virtualidade para mostrar-se à mídia. As falas dos meninos
da FEBEM o comprovam: “eu quero ficar com os grandões no presídio, depois dos 18,
quando zera minha ficha policial” (sic). A necessidade se faz premente de educação,
uma educação abrangente que inclua ética, moral. Nietzsche já nos ensinava: “nunca
se precisou tanto de educadores morais” (sic).
Leis iguais para todos. De que leis, de fato, se fala aqui? Como fica, por
exemplo, o Complexo do Alemão, lei igual? Que leis podem ser aplicadas num
ambiente pleno de violência e onde qualquer ação torna-se também uma violência?
Importante lembrar do caso Eichmann, debatido por Hannah Arendt, e a forma
“judaica” de conduzi-lo, assim como do conceito de autonomia, ou em outros termos,
a Bildung, a partir da Paidéia grega e de Rousseau e Hobbes.
Michel Foucault, em seus seminários sobre o Governo de Si e dos Outros e
sobre a Hermenêutica do Sujeito aborda e discorre sobre o cuidado de si, como uma
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questão ampla de uma busca de saúde que vai de encontro com o conhecimento de
si, com o saber de seu corpo, com o saber de suas necessidades, de seus desejos,
com vistas a uma ampla busca de felicidade, não mais como uma busca utópica,
subjetiva,

inalcançável

(talvez

como

ideal

demais!)

mas,

através

desse

conhecimento de si, uma felicidade possível, palpável, vivenciável: “A filosofia está
assimilada ao cuidado com a alma (o termo é precisamente médico: hugiainein), e
esse cuidado é uma tarefa que deve ser seguida ao longo de toda a vida”.
(FOUCAULT, 1997, p.120).
A hermenêutica de si - epimeléia heautou (grego) e cura sui (latim) – como
princípio de ocupar-se de si, cuidar de si mesmo, obscurecido pelo brilho do Gnôthi
seauton. (FOUCAULT, 1997, p.119).
Que fazer de nossas vidas, quem somos, para onde vamos, tudo depende de
nós: “o destino do homem está em suas próprias mãos” (SARTRE, 1970, p.09).
Já o dizia Arnaldo Antunes, em O Pulso:

“o pulso ainda pulsa
Peste bubônica, câncer, pneumonia,
Raiva, rubéola, tuberculose, anemia,
Rancor, osteoporose, caxumba, difteria,
Encefalite, laringite, gripe, leucemia
O pulso ainda pulsa
[...]
Hipocondria [...] hipocrisia [...] miopia [...] culpa [...] lepra [...] afasia”.

O que é normal?
Existe uma normalidade?
E se buscarmos a normalidade, como traduzí-la?
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