
A EMERGENCIA DO PARADIGMA
SOCIO-AMBIENTAL: DESAFIOS
FILOSOFICO-ETICOS E CIVILIZATORIOS

Trata-se de uma reflexiio acerca da emergencia
do paradigm a ecol6gico com enfase em fundamentar;i5es
filos6ficas efetivas que levam a questiio para uma tomada
de postura minima, em contexto etico-praxico, a fim de
configurar uma alternativa de civilizar;iio sustentavel para
nosso tempo.

It deals with a study on the urgency of the
ecological paradigm, emphasized by some effective
philosophical ground that leads to the challenge of minimal
stand towards a ethic and praxis context, so as to shape a
possible choice of a sustainable civilization for our times.

Prefacio

Num primeiro momentos os leitores que tomam
contato com discusso€S em torno da temMica ambiental ou .
eco16gica trazem a tona uma carga de concep<;oes
preconcebidas altamente reducionistas e dicotomizadas I.

Marcelo L. Pelizzoli e Doutor em. Filosofia. Co-dirigente do Centro
Brasileiro de Estudos sobre Emmanuel Levinas e do Grupo de pesquisa e
tradu~ao das obras de Levinas (PUCRS). Membra dos Amigos da Terra do
Brasil. Membra do GT "Etica e Cidadania".
1 Urn exemplo bem proximo disso e de quando se fala nessas questOes os
estudantes oIham para fora, para a "natureza". Urn primeiro exercfcio para



Essas revelam, como exemplo, para onde a questao foi
sendo conduzida pel a midi a e como ela pode perder sua
proficuidade critica e por que nao dizer revolucionaria. Os
leitores com formac;ao filos6fica nao tem escapado a tal
domesticac;ao, basta lembrar do hist6rico de recepc;ao dos
temas sociais e politicos para a filosofia atual, que foi se
afastando da concretude de uma filosofia realmente critica. ,
para nao falar em engajamento intelectual. Portanto, e
preciso iniciar aqui com um trabalho filos6fico de quebrar
com concepc;oes encrustadas e ate anti-filos6ficas.

Esse texto e produzido a partir de aportes
filos6ficos bem refletidos, nao obstante abertos e que nao
aceitam a pretensa neutralidade filos6fica e a ingenuidade
dos que desconhecem a hermeneutica de suas pr6prias
produc;oes te6ricas. Nesse sentido, vamos da analise de
situac;oes hist6ricas atuais, passando por breve analise de
conceitos e chegando a proposic;oes praxicas
fundamentadas, ao mesmo tempo que concepc;oes eticas
minimas mas fortes para um tempo de emergencias.

1. Concepcoes particularizadas de
ecologismo a serem questionadas2

1a: Ecologia seria um novo romantismo, do
retorno a natureza, retorno aos modos de vida primitivos,
buc6licos, naturalizados, silvicolas. Esta formulac;ao foi

quebrar isso e a percepr;ao do ambiente (a sala de aula por exemplo). Ali,
vemos a nossa interaryao profunda com 0 ambiente total: vegetaryoes e sua
importancia, a qualidade do ar que respiramos, os materiais diversos utilizados
e que entram num processo longo de impactos sociais e ecol6gicos stricto
senso, as relaryoes estabelecidas entre as pessoas, as forryas e 0 jogo de poder
em cena, cada pessoa ligada a urn grupo de relac;oes, a influencia mutua dos
ambientes, 0 clima e sua influencia nas pessoas, 0 hist6rico de constituic;ao
das instituic;oes, a hist6ria das pessoas e suas emoc;oes, as expectativas para 0

futuro, as visoes de mundo, e assim por diante.
2 Cf. Pelizzoli, 1999, 77ss.
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bastante vigente de forma not6ria no inicio do movimento
ecol6gico, nos EUA por exemplo. 0 radicalismo inicial da
Deep Ecology pregando uma conversao completa ao modo
de vida "ecocentrado" e uma recusa quase sistematica da
civilizayao artificial foi a tonalidade forte neste meio.
Interessante certamente pensar motivac;oes subliminares
deste fazer eco16gico presente nos anos 60 e 70 e ate nos 80;
a necessidade imperiosa que vem de dentro da intimidade
da subjetividade, chocando-se - mas sendo muitas vezes
cooptada posteriormente pelo Mercado - em meio a uma
sociedade que se tornou repulsiva e repressiva ao
desabrochar das motivac;oes e interac;oes humanas mais
"instintuais", miticas, espirituais, societarias, de um
"cidadao" esgotado. 0 romantismo ecol6gico ou arcaista
pode dar sabor e forc;a maior ao engajamento, a ac;ao por
uma causa muito importante e justa; e, no fundo, teoria
alguma pode explicar de fato as motivac;oes interiores
altamente arraigadas, miticas em geral (exemplos:
autoconhecimento e auto-realizac;ao, atraves da interac;ao e
encontro com 0 elemento ultimo da Natura-Mater, religando
o individuo a si mesmo, para alem do abismo que 0

constitui como sujeito humano fendido).
Mas, enfim, tal romantismo, negativamente, tern

fortes insuficiencias, tal como a personalizac;ao excessiva da
questao no sentido de uma cooptac;ao pOt' demais mitica;
esta implica em e~trategias perigosas e anacr6nicas, visto
que nao podemos retroceder no tempo e retomar 0 Eldorado
perdido - de forma alguma. Ele entao pode inofensibilizar a
ac;ao ecol6gica, nao questionando mesmo, por exemplo, 0

narcisismo patol6gico tao caracteristico da sociedade de
consumo, notadamente no espirito do american way of life
deste seculo. Pode assim veicular remedios muito fortes
mas que nao sao exatamente a melhor medicina ou dose
para a doen<;a que se afigura. H<i muitas formas de

.-~~~_~.
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pensamento, como 0 da Liberta~ao na America Latina e 0

resgate dos excluidos, em nivel de Terceiro Mundo, as quais
este ecologismo romantico nao conseguiu de fato entender
em suas peculiaridades criticas unicas, sua forma politica, e
as diferen~as culturais.

2a: Ecologia seria apenas verdismo e
conservacionismo, prote~ao das arvores e dos animais. Esta
e uma no~ao bastante veiculada na midi a, no sentido mesmo
de que as pessoas entendem por ecologia 0 cuidado com 0
verde e com os animais, ou, indo um pouco alem, quem
sabe, cuidar melhor do lixo na cidade. Tal no~ao transporta
a questao crucial da ecologia do campo s6cioeconomico
para 0 campo das possibilidades de lazer, de areas naturais,
ou ainda de uma certa estetica do natural. A ecologia aqui
reduz-se a uma questao menor, para nao dizer elidida em
sua essencia.

3a: Ecologia seria marketing verde, ou seja,
maquiagem ambiental muito utilizada publicitariamente por
industrias e governos. 0 marketing verde esta disseminado
em varias destas no~oes de ecologia, e e a resposta
acomodativa do Mercado neoliberal despreparado ao
desafio absolutamente "subvertedor" que e construir uma
sociedade e economia sustentaveis, ou seja, justa no nivel
s6cio-ambiental. As implica~oes e exigencias parecem
muito grandes e radicais para a industria e mercado como
um todo. Neste sentido, para nao perder 0 trem e para
justamente nao aparecerem como 0 vilao da hist6ria, muitas
empresas se valem dos r6tulos, certificados, program as de
"educa~ao ambiental" em seus parques, apoios e patrocinios
os mais diversos as a~oes ambientais, ou engajamento no
chamado quarto setor, construindo assim uma imagem
muitas vezes contraria a a~ao danosa por eles realizada3. E

Exemplo gritante e 0 da Souza Cruz, que esta investindo no setor
filantropico e social, mas produz nada mais nada menos do que cigarros.

------_._---- .-----._-----
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interessante notar que as empresas que justamente
trabalham com materiais e residuos que mais agridem sao as
que mais procuram 0 marketing verde. A mid.ia em geral
trabalha tambem com uma concep~ao deste tlpo, quando
encobre todo 0 contexto politico, economico e social da
questao ecol6gica. ..

4a: Definir-se-ia em seu estIlo essenclalmente
pelas a~oes radicais, que vemos na, TV, do Greenpeace por
exemplo, ou de partidos verdes. E a no~ao do ecologlsta
como mais um radical, ao lado dos partidos de esquerda, ou
de um ramo "alternativo" e sempre muito estranho a
sociedade. A no~ao de radicais, preocupados com a natureza
"la fora", ou com as baleias e 0 mar, como se apenas isto
fosse ser ecologista, passa uma no~ao limitada de luta
ambiental, onde 0 sujeito pode, em sua cidade e locais de
vida, desresponsabilizar-se de uma questao que nao seria
concretamente a sua.

Sa: Ecologia sena um ramo da Biologia, e
Educa~ao Ambiental e 0 ensino dos e nos ecossistemas
naturais e de sua rela~ao com os homens. Esta e uma no~ao
tambem capturada de educayao ambiental e ecologia por
muitos bi610gos e academicos que, desde as suas areas
tecnicas, almejam cooptar 0 entendimento maior do que
sejam os problemas ambientais e as suas soluyoes - que
devem passar exclusivamente pelas metodologias,
abordagens e projetos tecnicistas. Ha uma dificuldade aqui
certamente em ligar as questoes da ecologia com as
necessidades dos individuos em suas comunidades e
geografias e culturas pr6prias. Tomar 0 ensino de educayao
ambierital como educayao de campo, nas areas naturais,
mero conhecimento de ecossistemas e assemelhados, e de
novo, subrepticiamente, nao tocar no cerne da questao; mas,
sem duvida, nao deixa de ser um trabalho importante, tanto
para as benesses das pesquisas na area quanto para 0 ensino
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ecologico dos escolares.
63

: Seria a recuperayao de um biocentrismo, que
vem para superar 0 antropocentrismo - causa de todos os
males de um homem que elidiu 0 ambiente. Na questao
socio-ecologica nao se trata de inverter os polos, como se
agora fosse de novo a "vez da natureza". Nos temos ja uma
comunidade humana, uma vida no modo "antropocentrico",
e 0 que se trata e de fazer a arqueologia crftica das form as
perniciosas do antropocentrismo, no nodulo da etica em
especial, para fomentar ai a etica socio-ambiental, que deve
necessaria e conjuntamente passar por uma renovayao da
etica entre os seres racionais, aportando numa
intersubjetividade com valores que realizem a possibilidade
do am or para com a vida como um todo.

73
: Seria resolvida apenas por uma questao

tecnologica. NOyao muito difundida pelos interessados e
fascinados pela tecnologia como os futurismos miticos;
nOyao de Primeiro Mundo, que nao deixa de ter sua
imporHincia. Mas nos sabemos, muito perto de nos e
claramente, do que se trata, quando mais de 1 bilhao de
pessoas passam fome e miseria no mundo, e onde 2\3 da
humanidade nao tem acesso aos bens minimos da tecnologia
atual, ate porque nao tem acesso a educayao como um todo,
quanta menos especializada. Trata-se de uma questao
social, questao de etica, questao de postura do ser humano
na Terra, questao de intersubjetividade, questao de
espiritualidade e de valorizm;ao da vida.

83
: Seria uma utopia semelhante a do marxismo.

A causa ecologista pode e deve contar com 0 conceito de u-
topia (do que "ainda nao tem lugar"), no sentido de que
sabe do carMer altamente mutavel da natureza e da historia.
Neste sentido, bate-se de frente com a nOyao neoliberal e
neoconservadora do "fim da historia", com a afirmayao
exclusivista do Mercado e seu "Mecanismo" automMico, e,

---
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falemos em termos claros, da pseudo "democracia" moldada
e centralizadora. Toma uma posiyao etica clara sem ser
dogmMica e fechada, ou seja, e necessariamente critica,
"subversiva" ao Sistema-Mecanismo baseado no lucro
imoral, na exclusao social e na degradayao dos
ecossistemas.

Como resgate indireto de um novo humanismo,
critica a alienayao, a mais valia, assemelha-se a inspirayao
marxiana. Nao obstante, a utopia e as nOyoes de
desenvolvimento da ecologia sao um avanyo em relayao a
visao de progresso dos marxistas tradicionais (e do
"socialismo real"), visao esta que em seu fundo relacional e
praticamente a mesma da sociedade industrial capitalista,
baseada no progresso a todo custo e na sociedade ainda
hierarquizada. Neste sentido, e preciso repudiar e ir alem da
nOyao de progresso e crescimento da economia tal qual os
marxismos a adotaram, na forma do mito do
desenvolvimento pela emancipayao completa da
comunidade diante do meio natural4.

93
: Seria discurso do apocalipse. Tal nOyao,

propedeuticamente necessaria por vezes para acordar as
pessoas e autoridades para a degradayao ecologica que
vivemos, pode, de outro lado, reforyar a "pedagogia da
catastrofe", da qual alertamos os riscos: amarrar as maos
das pessoas e aumentar a busca de auto-salvayao narcisista
do individuo frente aos problemas socio-ambientais graves.
A pedagogia da catastrofe pode passar uma nOyao
conservadora de realidade e de ser humano apenas egoista,
que caminha para a destruiyao. Ela peca por nao elevar em
primeiro plano a estrategia positiva e a propria fe na vida
que teoricamente pressuporia. Neste sentido, mistura por
vezes apenas a frustrayao com a causa socio-ambiental.

4 Para uma visao mais clara dessa questao cf. as obras de Sirio Lopes Velasco.
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Desmerece par vezes as pequenas ac;oes e as prMicas
pessoais concretas do dia-a-dia.

lOa: Questionamos tambem a noc;ao meramente
antropom6rfica de natureza, onde animais e plantas falam e
tem sentimentos humanos, 0 que faz impedir uma visao da
natureza como alteridade, com vida propria e diferente da
ra~ionalidade humana. Ao que tambem a ecologia nao po de
delxar de resgatar 0 carMer de intimidade da
rel.ac;ao/religac;ao homem-natureza, ao mesmo tempo
cUldando para nao ser enredada pelo aspecto mitologico.

Tratando-se aqui da busca de um paradigma de
compreensao socio-ambiental e a busca de uma
fundamentac;ao filosofica para um novo tempo, junto aos
desafios civilizatorios, cabe de saida analisar os termos em
jogo na "emergencia do paradigma ecoI6gico":
Emergencia:

1. Urgencia, alarme global,
alarme humano inadiavel diante dos
(gravidade da questao ecologica/social).

, . .2. Surgimento de uma nova e complexa situac;ao
soclO-amblental que altera todos os niveis da existencia;
algo a ser assimilado, elaborado e desenvolvido pelo ser
humano e pelas sociedades. Irrupc;ao talvez de um grandees)
paradigma(s) humano-civilizatorio dentro de um historico
de hegemonia do ethos e modus civilizatorio ocidental. E
emergencia do realmente novo, sem contudo dispensar a
tradic;ao, mas inclusive um resgate das sabedorias
sufocadas.

3. Se ha uma emergencia desse tipo e que 0

status quo vigente esta em esgotamento, e pernicioso, e
estamos diante de um "retorno do reprimido" ao mesmo

sem fronteiras,
fatos agravados
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tempo que em dores de parto.
Paradigma:

1. Um grande padrao de postura social e pessoal,
um grande prisma de compreensao de base, uma
Weltanschauung de fundo, muitas vezes subliminar, que
guia 0 senti do das sociedades modernas e a direc;ao do seus
saberes institufdos. Igualmente um grande suporte que
perpassa as varias teorias e sistemas (ex.: a noc;ao de
subjetividade dominada pelo sujeito pretensamente livre e
aut6nomo - que vai da modernidade ate hoje).

2. 0 paradigma anterior obsoleto a ser criticado,
pode ser resumido como cartesiano, um dos polos da crise.
Ele impossibilita a visao da alteridade, a vida do outro como
outro; a complexidade das relac;oes ecossistemicas da
natureza, a implicac;ao profunda entre cultura e natureza; as
caracterfsticas humanas extra-biologicas, extra-materialistas
ou extra-racionalistas. Ele e pseudo-antropocentrico, pois
nao promove 0 ser humano, mas 0 ego individualizado, 0

medo e autoprotec;ao. Ele pode ser religioso mas nao-
espiritual.

3. Desde as ciencias naturais modernas no,
espfrito do Iluminismo e na continuac;ao com a Revoluc;ao
Industrial e 0 capitalismo, ele se coaduna com a ideia
central de PROGRESSO, como melhoria da qualidade de
vida atraves do desenvolvimento tecnico-material e do
crescimento econ6mico. Isso esta em funcionamento ao
mesmo tempo que em choque com as demandas do novo
tempo; isso configura a Crise.

4. Nao se tem claro do que vai se tratar daqui
para frente em termos humanos e civilizatorios e do nosso
ser-no-mundo. Tem-se contudo orientac;oes mInllnaS,
estrategias de ac;ao, projetos, prMicas locais, e tambem um
mal estar global e a intuic;ao de um novo estagio planetario.
A questao acima de tudo e etica, de sobrevivencia, e passa

~---- ~ ~ - --~- ---
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pel a mobilizayao politica e estabelecimento de uma
ECOnomia humana. Tratando-se de um novo paradigma a
Filosofia tem um papel central na compreensao desse
processo como um todo, hist6rico, conceitual e praxico.
S6cio-ambiental:

:E: um conceito redundante (tal como Educayao
Ambiental) mas com funyao de resgate da essencia do
dilema (relacional-etico) entre natureza e cultura e do
processo mesmo de socializayao humana.

Trata-se de um campo aberto, real e fragilizado
da Vida e dos sujeitos humanos onde se dao suas relayoes
economico-materiais, simb6licas, espirituais, ecol6gicas no
sentido da Casa.

S6cio-ambiental como momenta de um
interregno (impasse) a ser assumido pela humanidade em
vista de uma nova configurayao civilizat6ria.
Ecol6gico:

1. Conceito amplo. Traz a nOyao de casa (oikos),
cosmos, lugar de inter-relayoes ordenadas, de equilibrio
dinamico, de adaptayao do ser-no-mundo humano ao
ambiente natural e suas regras minimas de manutenyao da
integridade da vida. Vai mais alem do conceito mais
biol6gico-sistemico de Biosfera.

2. Nova u-topia universal, multicultural, plural,
de solidariedade de tudo e todos com 0 respeito a diferenya.

3. Sinonimo para solidariedade, holistico, etico,
nova civilizayao, desenvolvimento sustentavel, respeito a
alteridade e Libertayao dos povos oprimidos.
Fundamentm;ao:

Base de re-significayao do campo s6cio-
ambiental, desde um novo paradigma dinamico, que Ie as
demandas do momenta crucial do impasse civilizat6rio.
Nessa fundamentayao nao se trata da verdade ultima como
na tradiyao filos6fica; aqui se assume a precariedade
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~ceitual, da razao e 0 momenta de transformayao de base,
de sentido. Urn novo papel de filosofia entra em jogo
igualmente. .
Fundamentar:;oes mais pr6ximas a serem conszderadas:

1. hica da alteridade (com fundo judaico,
biblico, ou mesmo cristao) (AIem de Levinas e Dussel),
veja-se aos obras de P. Pivatto no nivel de humanismo, R.
Timm de Souza para a compreensao profunda da cultura e
impasse filos6fico do sec. xx e do Ocidente; L.C. Susin na
perspectiva da espiritualidade e cultura contemporanea; e
lara Fontoura na concretude s6cio-ambiental popular, e
tambem Antonio Sidekum).

2. holistico-integradora (presente desde as
tradiyoes orientais, ate a fisica quantica, Sao Francisco e
misticos consagrados; ainda em Prigogine, Capra, Boff
(ecumenico-ecoI6gico-fransciscana) e muitos outros.

3. hermeneutica (alem de Gadamer veja-se H.G.
Flickinger); e da auto-organizar:;ao (Maturana e VarelIa).

4. da libertar:;ao e politico-popular, (Veja-se os
fil6sofos da libertayao), ou junto a isso ecosoc ialista (as
obras de Sirio L. Velasco em especial).

* Tais posturas devem se
dinamicamente e nao tomar 0 posto
exclusivo.

complementar
de fundamento

3. Ecologia no contexto do Desenvolvimento
Sustentavel no esplrito do Forum da Rio+S(5)

5 RIO+5: Encontro internacional em 1997, no Rio de Janeiro, cinco an os apos
a Eco-92, para avaliayao de resultados e encaminhamento de renovada~
iniciativas de ayao para implementar as propostas antes acordadas. E
promovida pelo Conselho da Terra, remete a Sa. Reuniao da Comissao de
Desenvolvimento Sustentavel e da Sessao Especial da Assembleia Geral da
ONU. 0 documento-chave que utilizamos aqui e, neste contexto, 0 do Forum
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(Geral): A questao ecologica e hoje uma resposta
junto it crise s6cio-ambiental alarmante que pas em xeque 0

modelo de desenvolvimento econamico vigente
( "capitalista") (baseado na acumula<yao, monetariza<yao
excessiva e especula<yao financeira, na capitaliza<yao de
min.orias e na dilapida<yao dos individuos e da natureza);
conJuntamente questiona as fonnas civilizacionais vigentes
(urbaniza<yao, rela<yoes socio- institucionais, cultura de
mas.sa, controle da informa<yao e comunica<yao social), as
quaIs, emolduradas pelo padrao "economico" deste Sistema
(pelo Mercado), apontam para a necessidade efetiva de
reversao gradual do que se mantem neste grande processo.
Dois grandes niveis (Desenvolvimento economico e form as
civilizacionais) que cham am um terceiro: produ<yao de
subjetividade e conseqtiente rela<yaocom 0 Outro.

3.1 Por uma sociedade do seculo XXI suportavel e
uma postura de defesa s6cio-ambiental

Trata-se aqui, alem dos argumentos-chave a
partir do Forum Rio+5, de temas-mestre orientadores para 0

Novo paradigma em term os concretos de civiliza<yao, que
question a 0 modelo tradicional, cartesiano, a servi<yo do
progresso desenvolvimentista, anti-ecologico, dicotomizado
e a-critico.

Os relatorios tirados a partir de encontros como 0

Forum para a Rio+5 enfatizam que e preciso levar a serio a
implementa<yao das Agendas 21(6) nacionais e locais, e os

brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para 0 Meio Al11biente e
Desenvolvimento.
6 A Agenda 21 foi urn dos grandes doculnentos-programa elaborados na
ECO-92, como rica pauta para a transiyao para 0 Desenvolvimento
Sust~ntavel num secylo XXI possivel; agenda acordada para todas as cidades
e palses do mundo. E urn documento de fundamental importancia.
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Conselhos de Desenvolvimento Sustentavel (DS) em varios
niveis, visto a urgencia, em especial das politicas publicas

. - 'de capaclta<yao e encaminhamento das novas propostas
acordadas nacional e internacionalmente. Mas nao se pode
ficar numa retorica descontextualizada. Em contexto
nacional atente-se para as prioridades evidenciadas: 0

combate it pobreza (diria, melhor, combate it riqueza) e a
efetivar;iio da reforma agraria, isto porque a exclusao social
e a territorial saG os dois maiores obstaculos ao DS no nosso
pais 7

• 0 historico de constitui<yaodo nosso pais - na base do
escravismo do trabalho, do latifundio, do coronelismo. . 'autontansmo e aliena<yao da popula<yao dos process os
decisorios - nos revela ja 0 quanta certas prciticas
irresponsaveis estao incrustadas.

Igualmente, e preciso destacar 0 papel estrategico
das discussoes sobre padroes (modos) de produ<yao e de
consumo, nucleo do atual estilo de desenvolvimento
depredador e excludente e a reciprocidade disso com 0

modelo de subjetividade produzida pelos padroes culturais
hegemonicos impostos hoje.

Hoje, cada vez mais, as garantias do sucesso do
modelo desenvolvimentista nao-sustentavel estao postas em
~heque, pelo fato de que eles: mantem a 16gica do uso
zrrestrito de recursos natura is, da diminuir;iio gradativa da
miio-de-obra via automatizar;iio da linha industrial, niio
favo~ece a participar;iio em rendas, 0 seu impacto
ambzental e grande; socialmente os custos de medio e longo
prazo s~o maiores que os beneficios de curto prazo.
Personahzadamente ele e causador de stress e grande
frustra<yaohumana em gera!. Nao se pensa, neste modelo,
lima agenda de inclusao social, redistribui<yao de riquezas,
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participavao da populavao nas. tomadas de ~ecisao,
preser.vavao do patrimonio genetico, produ7ao l~mpa e
reorganizavao dos ciclos de produvao, mcentIvo ao
consumo racional e ecologicamente correto e 0 combate ao
individualismo.

Exemplos frutos desse modelo: 1. 0 impacto do
autom6vel tradicional com 0 reforvo a novao de transporte
individual e 0 consequente colapso das cidades e aumento
do efeito estufa; 2. 0 uso dos descartiveis (aluminio,
plastico, vidro, isopor) sem uma politica de impac~o residu_al
e ambiental; 3. 0 uso de aditivos quimicos e da ahmentavao
artificial com impactos indiretos incalculaveis; sem, .
orientavao para reversao dos padr6es de consumo .1l~POStos;
4. Propagavao do cigarro com 0 usa permclOso de
agrotoxicos e dilapidavao e poluivao de matas e terras e
alteravao da saude do agricultor, e sem demanda .de
contrapartida s6cio-ambiental efetiva (como nos EUA hOJe)
para os imensos gastos hospital ares efeito ~o cigarro. .

Ou seja, sao formav6es produtlvas determmadas
por um "modelo de desenvolvimento" na contramao d~s
demandas do seculo XXI sustentavel, modelo que nao
prioriza de modo algum as form as alternativas de eCOn?l-r:ia
local, e que tem consequencias graves em nivel SOClO-
ambiental' um modelo que: nao estabelece mecanismos de, .
defesa dos trabalhadores (seguran9a alimentar, autonomza
minima, participa9ao de mercado ...), que nao tem con~role
sobre 0 poder das transnacionais, que contradlz a
necessidade de revisao na matriz energetica brasileira; que
nao interdita a implementa9ao de tecnologias industriais
praticamente obsoletas em paises de f Mundo, entre outros
fatores.

Tal situavao, indica claramente que a v~s~o
inerente ai nao se alarga para alem das vis6es setOrialS,
fragmentadas; nao articula segmentos numa visao integrada
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(politico, ambiental, social, geografico, economico,
cultural. ..); nao contempla politicas de longo prazo. A 16gica
que impera ainda e a do investimento que nao prioriza a
satisfa9ao das necessidade basicas da popula9ao ou de
redu9ao da pobreza, mas prioritariamente 0 aumento de
exporta90es e atra9ao de capitais estrangeiros que nao nos
dao garantias s6cio-ambientais reais, e saD socialmente
desastrosos para 0 terceiro mundo.

Segundo os dados que se apresentam,. com
crescimento economico ou sem crescimento, nossos
problemas socio-ambientais nao tem diminuido. 0 fato e
que a propalada economia de mercado, no Sistema
neoliberal globalizado, tem se mostrado grandemente
ineficaz para a efetivavao da sustentabilidade. Se ela
consegue garantir, ainda que imperfeitamente, a escassez de
recurs os naturais e rav6es basicas, acirra 0 desequilibrio
climatico, a ameava a camada de ozonio, a dilapidavao da
biodiversidade e a capacidade de recuperavao dos
ecossistemas. Ou seja, 0 tempo do Mercado (do "time is
money") e altamente contrastante com 0 tempo dos ciclos da
natureza. E 0 Forum da Rio+5 alerta claramente que nao se
pode confundir, como se tem feito ideologicamente,
liberaliza9ao de mercado com democracia8. Nao se trata
tambem de banir a economia de mercado neoliberal, mas
estabelecer regras, meios e canais de controle sociais e
ambientais efetivos e a maior participavao s6cio-economica
e da cidadania. Isto nao significa que 0 III Mundo nao deva
integrar-se a economia mundial, mas sim que quest6es
cruciais elevam-se ao primeiro plano: resgate e justiya
socio-ambiental. Isso e a autodefesa proposta.
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E preciso urgentemente lutar contra a no<;ao de
que DS e politica ambiental, no sentido de .que se trata
apenas de medidas quanta a impactos no amblente ?atural.
Quando assim se age, em nivel de ~ov~rno, esta-s,e. na
verdade relegando as questoes economlcas e pohtlcas
centrais do DS ao patamar secundario, porque camufladas
pelas preocupa<;oes meramente verdes ("jardinais") ou de
residuos, que sempre foram secundarizadas e merecedoras
de a<;oespaliativas.

Em direc;iio a mais estrategias urge portanto
enfatizar val ores e principios subjacentes as prMicas
relevantes9:

1: Transparencia e controle da gestao publica;
2: Descentraliza<;ao e participa<;ao real no processo

decisorio sobre 0 destino de recurs os Pllblicos, e
considerando prioridade a qualidade de vida;

3: Aumento da prMica da negocia<;ao e consenso entre
setores;

4: Maior capacidade de analise da parte em especial da
sociedade civil;

5: Manutenyao das integridades culturais (exemplo: povos
indigenas), incentivo a troca de experiencias na busca de
soluyoes.

o que se configura para nos e trabalharmos a
partir do entendimento profundo da cr~se n~ste momento
historico numa compreensao do que VlvenClamos local e
globalm~nte e como isto foi construido e e mantido. A
contradiyao tensa em que fomos colocados, onde, no campo
economico, vemos 0 predominio de estrategi~s de mercado
homogeneizantes e monopolizantes, que conVlve lado a lado

9 Cf. F6rum Rio+5, p.21.
-- ~-
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com 0 protecionismo dos paises centrais, a distancia
economica (concentra<;ao de rendas), e problemas
ambientais continuados. No campo socio-ambiental e dos
valores humanos vemos 0 esboyo de uma nova civilizayao.
Revela-se bem aqui um tempo de choque de paradigmas,
onde 0 ideario do novo paradigma e sua defesa ou
vanguarda convivem com a estagnayao foryada das
institui<;oes e a manuten<;ao opressora de mecanismos
politico-economicos pel as elites beneficiadas Io.

Mas nao se trata aqui, ao nosso ver, de se fazer
apologia do acirramento de crises catastrofais a fim de que,
1£1no mais "fundo do po<;o",· automaticamente, sejamos
levados de forma "dialetica" e revolucionaria a saida. 0
efetivo do paradigma depende de cada um de nos, do
pensamento da Ayao, e do decorrer atuante e participativo
do processo de transiyao: das saidas criativas, das
alternativas concretas apresentadas, da organizac;iio local,
do processo massivo de educac;iio, da apropriac;iio das
informac;i5es, da criac;iio de canais de comunicac;iio
democratizados, da recuperac;iio das tecnologias brandas e
sustentaveis, da produc;iio agroecol6gica, da.construc;iio da
saude preventiva e da medicina natural, das associac;i5es
diversas, das ONGs fortalecidas e com lastro na sociedade,
da autogestiio e autonomia dos pequenos e medios
empreendimentos sustentaveis, com dialogo politico, da
recuperac;iio do sujeito publico e coletivo, enfim, que a etica
do futuro advenha ja e seja assumida como tal por cada um,
visto que podemos e devemos intervir nos momentos de
crise da humanidade.

10 E este espirito, a seu modo, que 0 "Ponto de mutac;ao" de F. Capra traz 11
tona, e que n6s, a partir do pensamento da hist6ria perpassada pelo tempo
Como "crisis", permeado de intersticios de alteridade - possibilidade do novo
real - corrobpramos de alguma forma, em especial a partir do pensamento de
E. Levinas, Dussel e dos fil6sofos da Libertac;ao.
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A sustentabilidade, por conseguinte ao que
vimos, devera ser pensada nos seus varios niveis e de forma
. l' d /Iinter 19a a :
Planetario:

Crescimento da consciencia do ambiente global
comum;
Ecologico-biotico:

Conservac;ao dos recurs os naturais com seus
ciclos, e cuidados com 0 nao-renovavel' ,
Ambiental:

.Observac;ao e controle da capacidade de carga
dos ecosslstemas, de absorc;ao dos resfduos - visando
sempre a conservac;ao de energia e ao uso de fontes
renovaveis;
Demograjico:

Controle populacional discutido com a sociedade
e nao imposto aos pobres simplesmente;
Cultural:

Preservac;ao de identidades, valores, diversidade
religiosidade, minorias. Questionamento a l6gica cultural d~
capitalismo tardio;
Espiritual:

PrMica do ecumenismo e ponto de partida etico-
humano universalizante respeitando as diferenc;as. Evitar os
radicalismos e recrudescimento da' autodefesa e
conservadorismo;
Social:

Qualidade de vida melhor, malOr paridade
economica, combate da exclusao social;
Politico:

Construc;ao da cidadania, democratizac;ao real,
fortalecimento das organizac;oes comunitarias e ONGs,
redistribuirao de recursos, alianc;as entre diferentes grupos
para consensos, divulgac;ao de informac;oes;
Jnstitucional:

Sistema institucional que modifique suas bases,

II Cf. Forum Rio+5, p.49.
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levand.o a serio a 9uestao s6cio-ambiental, garantindo 0

cump~lll1ento das .lels, com implementac;ao de encargos e
penahdades amblentais rigorosas. Flexibilizac;ao para
adaptac;ao aos novos tempos de crise.

4. Considerac;6es ultimas: a questao da etica e dos
valores socio-ambientais

o que se percebe e que autoridades e educadores
tem repetido uma visao individualizada de subjetividade e
de condic;ao human a, onde esta seria determinada apenas
pela acumulac;ao de poderes - dinheiro, bens, pessoas
objetos ... Esta visao impossibilita as ac;oes cooperativas e a
visao do bem publico acima do privado. E uma visao
limitada e altamente perniciosa, que, filosoficamente
falando, esta no fundo de grande parte das concepc;oes
neoliberais de economia e socializac;ao, onde terfamos uma
natu~eza humana "sempre egofsta", do sujeito apenas como
dommador da natureza e da alteridade (Outro). Porem, esta
e um~ parte da verdade; a outra e novamente visfvel ja no
paradlgma do "tempo ecol6gico" paradigma da
coopera.9~~' do resgate do humano, da espiritualidade, da
(re)senslblhzac;ao para 0 que seja vida na Terra, na
~ompreensao mais profunda da condic;ao humana altamente
mtersubjetiva e ambientalmente integrada.

o que se mostra necessario,· neste caso, e a
pr~~oc;ao de urn processo massivo de Educac;ao (ambiental)
e etlca (0 sustentavel a partir de ·nos, organizac;oes etc.),
rectperac;ao das relac;oes humanas dignas e reavaliac;ao da
noc;ao.de produc;ao de subjetividade isolada e como posse,
tudo ISS0 desde fundamentac;oes filos6ficas firmes mas
abe~tas. Em especial para a Educac;ao infantil e 0 resgate
~oclal, uma autentica efetivac;ao da metan6ia que se
lllscreve por sob 0 paradigma civilizat6rio etico-holistico,
ten?o ~omo fundo a proposta essencial que e hoje a
solzdanedade (amor) em todos os nfveis. Isto implica em
:econhecermos urn pressuposto hist6rico muitas vezes
unplfcito, de que a humanidade precisa evoluir tambem
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espiritualmente e eticamente. E claro que isto nao significa
apenas uma moral individual a ser tomada. Nao significa
tamb6n que a responsabilidade dos govern antes,
autoridades e educadores nao seja maior do que a do povo.
Nao obstante, nao con~ordamos com 0 dito "cada povo tem
o dona que merece". E preciso dar-se conta, certamente, da
conjun9ao evidente entre padroes de rela9ao com 0

ambiente e padroes de rela9ao dos seres human os entre si e
de cada um consigo mesmo, num caminho de liberta9ao.

Trata-se enfim, nos val ores e etica para 0

Desenvolvimento Sustentavel, de um verdadeiro projeto
cultural e educacional (filos6fico), a ser construido como
alternativa para toda civiliza9aol2. Algo eminentemente
coletivo, a9ao publica, que esta centrad a na parceria
solidaria, com uma base filos6fica que subordina 0

progresso material ao humano (espiritual). A busca e da
constru9ao de uma sociedade melhor e nao apenas de urr
"desenvolvimento" sustentavel na economial..l.
Solidariedade, participa9ao e amoriza9ao, valores que
permeiam todas as experiencias exitosas neste nivel e que
questionam a ideologia dominante que exacerbou 0 sucesso
individualizado e materialista refor9ando a exclusao social.
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