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omunicações do 
!SER pretende com 
este número apon
tar algumas pistas 

-~~"i!l para que se pen-
sem as relações entre ecolo
gia, religião e cultura. 

A ecologia é ciência 
interdisciplinar e o ecologis
mo surge na história contem
porânea como um movimen
to de perfil globalizante, ca
paz de incorporar diferentes 
atores, tendências e debates 
em torno dos mais diversos 
temas e questões. 

A urgência dos pro
blemas ambientais tem leva
do - com· justiça - a que os 
campos. da política, da eco
nomia e das questões sociais 
venham sendo privilegiados 
nas discussões que se dão 
nos marcos do ideário ecoló
gico. Acreditamos, no entan
to, que a questão ambiental 
não se situa num plano me
ramente conjuntural, mas re
mete a uma crise muito mais 

profunda, de caráter civiliza
tório. Uma reflexão que tente 
dar conta de suas caracterís
ticas e dinâmicas não poderá 
se limitar aos campos asso
ciados normalment às ciên
cias sociais. 

Dentro desse espírito, 
pretendemos chamar a aten
ção para as dimensões me
nos exploradas da religião e 
da cultura, nos terrenos do 
ecologismo. Teólogos, cien
tistas soc1a1s, educadores, 
agentes de pastoral, ativistas 
da ecologia oferecem aqui -
em textos variados, mas que 
certamente expressam o es
tado atual de uma reflexão, 
entre nós - sinais para trilhar 
caminhos pouco conhecidos. 
São marcos que, embora ain
da esparsos, apontam com 
esperança na direção da re
ligação da humanidade com 
a Criação. 

Héctor Ricardo Leis 
e Leilah Landim 



ota-se hoje um fenô
meno universal e in
questionável: o reli
gioso e o místico es
tão de volta. Não se 
trata de constatar a 
persistência das reli

giões históricas que resistiram a 
todo tipo de ataque, desmoraliza
ção e perseguição pelos poderes 
políticos e até a tentativa de desle
gitimação por parte do saber crí
tico e cieptífico. A novidade reside 
exatamente na verificação de que 
os filhos do saber crítico e cientí
fico estão se tomando religiosos e 
místicos. 

Importa compreender a 
relevância de tal dado, decifràr-lhe 
a mensagem que devemos captar e 
perceber sua missão no processo 
mais amplo a que todos atualmente 
estamos submetidos; quer dizer, à 
mutação cultural em curso. Mas 
antes consideremos o caminho de 
retomo do místico e do religioso. 

RELIGIÃO, PATOLOGIA OU 
SANIDADE? 

A idade moderna se ca
racteriza pela centralidade da razão 
para se compreender e organizar 
a vida e a sociedade humana. A 
ciência e a técnica constituem a ex-
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pressão mais acabada da raciona
lidade. Elas são responsáveis pela 
emergência do maior mito da 
modernidade: o desenvolvimento 
ilimitado. Em nome dele se mol
dou uma nova face da terra e se 
produziu um bem-estar material ja
mais alcançado antes . Este desen
volvimento linear ilimitado custou 
também um preço social pesado. 
Grandes porções da humanidade 
foram sacrificadas ao progresso ou 
dele se beneficiam apenas de for
ma subalterna ou marginal. A natu
reza foi submetida a uma pilhagem 
devastadora. Em algumas áreas a 
destruição provocou efeitos irre
versíveis. 

A primeira fase do projeto 
técnico-científico produziu fasci
nação. Com efeito criaram-se obras 
portentosas. Depois vieram as 
guerras, onde a ciência e a técnica 
mostraram sua capacidade inima
ginável de destruição. As armas 
nucleares, químicas e biológicas 
nos atualizaram a eventualidade do 
apocalipsc para toda a natureza. Da 
fascinação passou-se ao espanto e 
até ao pavor. Corremos o risco de 
produzir vírus resistentes a qual
quer defesa antibiótica. Ameaça
mos assim toda a biosfera e vemos 
comprometida a sobrevivência con
creta da humanidade. A ciência de 
demiurgo criador pode se transfor-

mar num satã desolador. Tal per
cepção gerou a urgência da ética 
como responsabilidade pelo futuro 
da Terra. Gestou também uma po
derosa crítica ao paradigma racio
nal da modernidade. No limite, o 
mito do desenvolvimento ilimitado 
poderá nos conduzir à destruição 
inevitável. 

Precisamos encontrar al
ternativas viáveis à· modernidade. 
Não podemos renunciar à racio
nalidade, pois necessitamos dela 
para administrar a complexidade 
humana e mesmo para sanar os 
malefícios que ela produziu. Urge 
sim ultrapassar o racionalismo (a 
razão como a única forma legítima 
de acesso e gerenciamento do real) 
e integrar a razão num todo maior. 

Como viu a modernidade 
a religião? Em primeiro lugar co
mo algo pré-moderno. A religião 
traduz um saber primitivo e fantás
tico que deve ser substituído pe
lo saber crítico e científico (A. 
Com te) . Em seguida foi vista como 
uma enfermidade: como ópio, alie
nação e falsa consciência de quem 
ainda não se encontrou ou de quem 
voltou a perder-se (K. Marx), e 
como a ilusão da mente neurótica 
que procura pacificar o desejo de 
proteção e tornar o medo suportá
vel (S. Freud). Por fim, a religião 



foi vista como uma realidade que, 
apesar de sua capacidade de trans
formação da sociedade, tende a 
desaparecer no processo de racio
nalização, secularização e de desen
cantamento do mundo (M. Weber) . 
Outros a viram como algo sem 
sentido, pois seus discursos não 
têm um objeto verificável (escola 
de Viena). 

A religião está fora da 
razão. Seu lugar é o imaginário, o 
sentimento e o desejo, fatores que 
perturbam a razão em sua busca da 
objeti v idade. 

E, contudo, retrucava L. 
Wittgenstein, oriundo da mais ra
dical racionalidade: no ser humano 
não existe somente a atitude racio
nal e científica que sempre indaga 
como são as coisas e para tudo 
procura respostas. Existe também 
a capacidade de extasiar-se. "O 
extasiar-se não pode ser expresso 
por uma pergunta. Por isso não 
existe também nenhuma resposta." 
(Schriften 3, 68). Que o mundo 
exista é totalmente inexprimível. 
Para tal fato "não há linguagem. 
Mas isso se mostra. É o místico" 
(Tractatus 6, 522). "O místico não 
reside no como o mundo é, mas no 
fato de que o mundo existe. " 
(Tractatus 6, 44). "Mesmo que te
nhamos respondido a todas as pos
síveis questões científicas, nos da
mos conta de que nossos proble
mas vitais sequer foram tocados." 
(Tractatus 6, 52). Crer em Deus é 
compreender a questão do sentido 
da vida. Crer em Deus é afirmar 
que a vida tem sentido. Sobre 
Deus, que está para além deste 
mundo, não podemos falar. "E so
bre o que não podemos falar, deve
mos calar." (Tractatus 7). A limita
ção do espírito científico reside 
nisso: ele não tem nada sobre 'o 
que calar. 

As razões começam com 
a razão. A razão mesma não é um 
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fato de razão. Já dizia a sabedoria 
antiga dos Upanishads: "Aquilo 
pelo qual todo pensamento pensa, 
não pode ser pensado." A religião 
não se situa, porventura, nesta 
direção? 

Existe, pois, o êxtase, o 
sublime e a presença que é o ser se 
mostrando escancaradamente. Es
creveu um místico judeu contem
porâneo: "Confinados em nossas 
salas de estudo, podemos acolher 
qualquer idéia que surja em nossas 
mentes. Em tais circunstâncias é 
sempre plausível dizer que o 
mundo é desprezível e todo signifi
cado um sonho ou uma ficção. 
Mesmo assim, ninguém pode olhar 
com desprezo para as estrelas, dei
xar de dar atenção à alvorada, ridi
cularizar o florescer da primavera 
ou zombar da complexidade do 

ser. Distante da imensidão, enclau
surados cm nossos próprios con
ceitos, podemos desdenhar e inju
riar tudo. Mas permanecendo entre 
o céu e a terra, nós nos calamos" 
(A. Heschel , Deus em busca do 
homem, 139). 

A religião não é o que o 
ser humano faz com sua solidão. 
Mas o que o ser humano faz com a 
presença daquilo que nos extàsia, 
alarga nosso coração e que está 
aquém e além de toda razão. Não é 

neste horizonte que faz sentido fa
larmos de Deus? De fato é neste 
contexto que todas as religiões fa
lam de Deus como presença, pre
sença do sublime, do luminoso, do 
aconchegWtte, do santo, do sentido 
derradeiro. 

Hoje ass1st1mos a uma 
percepção nova desta presença de 
Deus. A raiz secreta da volta do re
ligioso e do místico não reside, 
propriamente, na crise do para
digma da modernidade: o saber, e 
o saber para dominar, e o dominar 
para enriquecer, e o enriquecer 
para desfrutar. Este paradigma fun
cionava como uma membrana que 
impedia que se visse a presença de 
Deus. Ao romper-se este empeci
lho, o olho capta o que sempre es
tava aí presente: o gracioso ad
vento da divindade e a possibili
dade do extasiar-se humá no. Esta 
percepção está na raiz sã de toda 
religiosidade. É o que explica íl 
volta vigorosa do religioso e do 
místico em todas as culturas 
mundiais . 

As pessoas querem expe
rimentar Deus. Estão fatigadas de 
ouvir catequeses, de escutar as au
toridades religiosas falarem sobre 
Deus e dos teólogos atualizarem as 
doutrinas sobre a redenção. Teste
munhamos hoje a experiência de 
Jó que se queixava: "Falei de coi
sas que não entendia, de maravi
lhas que ultrapassam minha com
preensão. Conhecia-Te, ó Deus, só 
de ouvido; mas agora viram-Te 
meus olhos." (Jó 42,3-5). 

A volta do religioso e do 
místico pouco se faz pela media
ção das religiões instituídas. Estas 
falam sobre Deus e sobre suas 
maravilhas. Mas dificilmente per
mitem experimentar Deus e viven
ciar sua irrupção na vida. O que se 
busca são experiências pessoais e 
comunitárias de um novo mergu
lho no mistério fascinante de Deus, 
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presente na história e nas dobras 
da vida. 

Este fenômeno nos faz 
perguntar. qual é o lugar da re
ligião? De onde emerge a expe
riência religiosa e mística? Creio 
que daquelas instâncias exorciza
das pela racionalidade modema: da 
fantasia, do imaginário, daquele 
fundo de desejo donde irrompem 
todos os sonhos e utopias que po
voam a mente, entusiasmam os co
rações e incendeiam o estopim que 
deslancha as transformações da 
história Utilizando uma terminolo
gia de Blaise Pascal, diríamos: a 
experiência religiosa provém do 
espírito de fineza e não do espírito 
de geometria (Pensées, frag. 125), 
pois "é o coração que sente Deus, 
não a razão" (frag. 277). 

É próprio destas instân
cias - do desejo, da fantasia e do 
imaginário - o fato de não se ade
quarem ao dado concreto. De con
testarem todo o dado. De suspeita
rem que o dado é feito e desconfia
rem de• que o dado e o feito não 
são todo o real. O real é maior. 
Pertence ao real também o poten
cial, o que ainda não é e pode ser. 
Por isso a utopia não se antagoniza 
com a realidade. Revela a dimen
são potencial e ideal da realidade. 
Já dizia o velho E. Durkheim: "( ... ) 
a sociedade ideal não está fora da 
sociedade real: é parte dela" (Les 
formes élémentaires de la vie 
religieuse, 604). Por isso, com 
razão, asseverava: "( ... ) somente o 
ser humano tem a faculdade de 
conceber o ideal e de acrescentá-lo 
ao real" (op. cit. 602). Nós diría
mos, não de acrescentá-lo ao real 
porque ele já está lá, mas de 
detectá-lo dentro do dado, fazendo 
que o real seja sempre maior que o 
dado à nossa mão. 

O dado, porque é dado 
e feito, apresenta-se sempre con
traditório, por melhor que seja . 
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O ideal e utópico projetam um 
dado futuro não mais contraditório. 
O dado atual diz que nos compor
tamos como lobos uns para com os 
outros. O dado futuro, vale dizer, o 
utópico, afirma que não somos 
condenados eternamente a esta 
situação, mas a sermos irmãos e 
irmãs. E que este ideal está inscrito 
nas potencialidades do dado-feito. 
Dado e ideal compõem o real em 
sua verdade que é ·e que ainda vai 
se revelar. 

A religião é a organização 
mais ancestral e sistemática da di
mensão utópica inerente ao ser 
humano. Por isso, para a religião o 
mundo não está definitivamente 
perdido; é possível seu resgate e 
sua plenificação; morrer não é ape
nas fechar os olhos; é fechar os 
olhos para ver melhor. Haverá uma 
confraternização entre ser humano 
e natureza, uma comunhão dura
doura entre o homem e a mulher, 
um encontro fusional entre Deus e 
a humanidade. 

Na base da religião está 
uma esperança que é, simultanea
mente, amor do que ainda não é e 
fé naquilo que ainda não se expe 
rimenta. Bem o expressou a epís
tola aos Hebreus: "A fé é o funda
mento do que se espera e a convic
ção das realidades que não se 
vêem" (Hbr 11,1). 

Rubem Alves, o brasileiro 
que melhor aprofundou o enigma 
da religião na reflexão brasileira 
contemporânea diz, com acerto: 
"A intenção da religião não é expli
car o mundo. Ela nasce, justamente, 
do protesto contra este mundo que 
pode ser descrito e explicado pela 
ciência. A descrição científica, ao se 
manter rigorosamente dentro dos li
mites da realidade instaurada, sacra
liza a ordem estabelecida das coi
sas. A religião, ao contrário, é a 
voz de uma consciência que não 
pode encontrar descanso no mun
do, tal como ele é, e que tem como 
seu projeto utópico transcendê-lo" 
(O enigma da religião, 25). 

A experiência religiosa e 
mística tem uma característica de 
globalidade. Tem a ver com o todo 
da vida e da história e não apenas 
com um setor. Não cresce ou dimi
nui na medida em que cresce ou 
diminui o processo de seculari
zação. A experiência do divino é 
por isso globalizadora porque con
segue discernir a presença de Deus 
tanto no espaço secular quanto no 
espaço do sagrado. A divindade 
em tudo resplende. 

Ela se caracteriza também 
por ser integradora de todas as 
dimensões. Constitui uma patolo
gia, a compreensão de que a expe
riência religiosa é do regime do 



separado. Separada da razão por
que por ela ter-se-ia acesso a ver
dades inacessíveis à inteligência; 
separada do secular porque se rea
lizaria somente no sagrado; sepa
rada do corpo porque teria a ver 
apenas com o espírito; separada da 
comunidade, pois diria respeito, 
tão-somente ao coração; separada 
da história porque se interessaria 
unicamente com a eternidade. Para 
a experiência religiosa, tudo é sa
cramental, pois vem penetrado pe
la presença da divindade. Como di
zem os budistas japoneses, tudo se 
pode transformar em kami, em sa
grado e divinizável. 

Por fim, ela se caracteriza 
pela diafania do divino nos proces
sos do mundo. O divino não é algo 
acrescentado, a partir de fora, às 
experiências humanas. Ele se dá 
através de todas as experiências; 
por isso elas ficam transparentes a 
ele. Todas as coisas possuem uma 
profundidade que é seu outro lado 
e o seu mistério que remete ao 
Mistério. 

A experiência do divino 
constitui, portanto, um ato global 
da pessoa. É uma experiência tota
Iizante. Não precisa religar Deus e 
mundo. Eles estão sempre perpas
sados mutuamente. Importa desco
brir esta religação que é a diafa
nia divina do mundo. Como diria 
S. Paulo aos gregos da Ágora: 
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"Deus não está longe de nenhum 
de nós. Nele vivemos, nos move
mos e existimos" (At 17 ,28). 

Portanto, a experiência re
ligiosa com sua expressão cultural, 
a religião, não é patologia, mas 
sanidade. Ela é um patrimônio an
tropológico de base, irredutível a 
outra experiência mais originária. 
Por isso sempre esteve presente na 
humanidade sob as formas mais 
distintas. Hoje emerge sob uma 
forma nova. Ela busca a expressão 
que traduza a presença da divin
dade como irrompe nas distintas 
culturas contemporâneas. 

A VOLTA DO RELIGIOSO E A 
NOVA COSMOLOGIA 

Toda experiência religio
sa se exprime mediante um código 
cultural. Ela é parte da cultura; 
vem influenciada pela cultura
ambiente e influencia a cultura. Já 
E. Durkheim mostrou como a reli
gião não se esgota na expressão do 
rito, do culto e da doutrina (Les 
formes élémenlaires, op. cil. 611-
615). Ela produz também uma cos
mologia, quer dizer, um discurso 
sobre o mundo. Não se trata de fa
zer ciência, porque este não é o 
sentido da religião, mas de projetar 
uma imagem global do mundo que 
mostre sua religação com a divin
dade. Cada cosmologia representa, 
a seu modo, Deus e o sentido 
globalizador,. integrador e sacra
mental do mundo. 

Na nossa tradição ociden
tal conhecemos três grandes mode
los cosmológicos. A cosmologia 
antiga via o mundo como um con
junto unitário, hierarquizado, sa
grado e imutável. Sua metáfora é a 
escada dos seres. Na culminância 
está Deus, como o Ser supremo, 
Criador de todo o universo. Pode
ríamos também dizer que se trata 
de uma cosmologia teocêntrica. 

A cosmologia modema 
elaborada a partir da física de 
Newton, da astronomia de Copér
nico e Galileu, bem como do mé
todo científico de Descartes, é dua
lista; o mundo é dividido em dois, 
o mundo da matéria e o mundo do 
espírito. As ciências da natureza 
analisarão o mundo da matéria, en
quanto deixarão para a filosofia e a 
teologia o mundo do espírito. O 
homem na sua unicidade de reali
zação e frustração cientificamente 
não interessa. Só realmente conta o 
que é nele e no mundo mensurável. 
O resto é subjetivo e desinteres
sante do ponto de vista da ciência 
modema. 

A metáfora desta cosmo
logia é a máquina. Deus vem re
presentado como o grande Arqui
teto que planejou as leis desta 
máquina. Estas seguem o seu curso 
sem precisar mais da referência de 
sua origem. Cabe ao ser humano 
conhecê-Ias e ordená-las para o seu 
projeto. Esta cosmologia é antro
pocêntrica. 

A partir dos anos 20, com 
a teoria da relatividade de Einstein, 
com a física quântica de Bohr, com 
o princípio de indeterminabilidade 
de Heisenberg, com as contribui
ções da física teórica de I. Progo
gine e I. Stengers, bem como as 
conquistas da psicologia do pro
fundo (S. Freud e C. G. Jung), da 
psicologia transpessoal (A. Mas
low, P. Weil), da biogenética, da 
cibernética e da ecologia profun
da surgiu uma nova cosmologia. 
Passa-se rapidamente da era indus
trial para a era da comunicação e 
do gerenciamento da complexi
dade, de um mundo "materialista" 
(orientado na produção de bens 
materiais) para um mundo "pós
materialista" e espiritual (interes
sado na integração do quotidiano 
com o místico). Face a esta reali
dade, a síntese desempenha uma 
função mais primordial que a 



análise, a visão holística e orgânica 
deve completar a visão setoriali
zada das ciências. Importa articular 
as duas maneiras de viver e de ler 
o mundo, a do homem e da mu
lher. Por isso, a nova cosmologia 
incorpora fortes elementos femini
nos, já que ela, culturalmente, vi
nha marcada quase exclusivamente 
por elementos masculinos. 

O sentido espiritual das 
relações com toda a realidade, es
pecialmente diante da crise ecoló
gica, transforma-se num imperati
vo. A nova cosmologia projeta 
urna visão do mundo unificado 
mas não hierarquizado, orgânico, 
holístico, feminino-masculino e es
piritual. Os seres, isso é particular
mente convincente a partir da fí
sica quântica e da teoria da relati
vidade ampliada, não estão justa
postos ou desarticulados. Tudo se 
encontra profundamente relacio
nado. O que na verdade existe é 
um feixe complexo de energias 
que estão permanentemente em re
lação entre si. A própria matéria 
representa urna das cristalizações 
possíveis da energia. 

Mais do que falar de 
corpo e alma, matéria e espírito, 
prefere-se falar, conseqüentemen
te, de energia e de vida. O ser hu
mano não está mais acima da rea
lidade, dominando-a, mas se en
tende em meio a ela, corno ele
mento, participando de um todo 
que deve preservar e venerar e que 
o desborda por todos os lados. 

Particularmente a catego
ria espírito foi revisitada e profun
damente enriquecida a partir das 
visões da cosmologia moderna. Es
pírito não é entendido corno parte 
do ser humano ao lado do corpq, 
mas corno a totalidade humana en
quanto é vida e fonte de energia 
vital. Nesta acepção espírito não se 
opõe ao corpo, mas à morte. A dis
junção não se dá entre matéria e 
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espírito ou corpo e alma, mas entre 
vida (espírito) e morte (negação da 
vida). Espiritualidade significa, em 
derivação, o modo de ser que pro
picia a vida, sua expansão, sua de
fesa, seu respeito e a obediência -
audiência à sua lógica que é o 
dom, a gratuidade e comunhão 
com outras vidas e com todas as 
demais alteridades. 

O grupo de cientistas de 
Princeton e Pasadena que buscam 
urna reaproximação entre ciência, 
filosofia e religião, autodenorni
nando-se ambiguamente de neo
gnósticos, sustentam corno tese 
fundamental em sua basic cosmo
logy que "o mundo é dominado 
pelo Espírito e é feito pelo Espí
rito" (cf. R. Ruyer, A gnose de 
Princeton, 35). 

A metáfora desta nova 
cosmologia é a do jogo. Como diz 
um cientista e teólogo da Comuni
dade Européia, "o jogo nos comu
nica a idéia da complexidade, da 
lógica não-linear, mas também da 
implicação essencial dos jogadores 
e de sua criatividade; o ser humano 
não é mais espectador passivo de 
um mundo do qual se sente ex
cluído" (Marc Luyckx, Religions et 
Ethique apres Prométhée, 23). Es
ta cosmologia é integradora. 

Que imagem surge de 
Deus no âmbito desta cosmologia? 

As imagens de Deus vigentes estão 
ainda vinculadas às cosmologias 
anteriores. Cada cosmologia pro
jeta seu nome à Presença que se 
anuncia no imenso processo de 
mutação cultural que está em cur
so. Esse processo não é fácil. Pres
supõe muitas experiências e muitas 
tentativas de nominação corres
pondente. 

Olhando-se para os fenô
menos religiosos atuais, sem gran
des dificuldades, percebemos um 
perfil que aponta para Deus corno 
Espírito. O Espírito é vida e doa
dor de toda a vida corno o professa 
o credo cristão. Está presente em 
todos os processos de mudança, de 
inauguração do novo e da gestação 
das diversidades. É por excelência 
comunicação e liberdade. Não é re
fém das instituições religiosas. No 
dizer do evangelho de João, o 
"Espírito sopra onde quer, não sa
bemos nem de onde vem nem para 
onde vai" (Jo 3, 8) e "o Pai quer 
ser adorado em Espírito e verdade" 
(Jo 4, 23), quer dizer, na liberdade. 
Nem fixado em Jerusalém e nis
so pensamos em toda a tradição 
judaico-cristã, nem em Garizirn e 
nisso pensamos nas religiões do 
mundo. Ele quer ser servido em 
tudo e através de todas as media
ções que mostrem a vida e a ver
dade da vida, vale dizer, a comu
nhão e a comunicação. 

O Espírito é o Espírito 
Santo. Vivemos hoje sob a era do 
Espírito. Por todas as partes ele 
fermenta e irrompe. Nas buscas de 
libertação dos oçrirnidos. Nos mo
vimentos de mulheres que saco
dem o jugo do patriarcalisrno mile
nar e buscam definir sua identida
de na reciprocidade com o mascu
lino. Nas grandes utopias que mo
vem as transformações atuais em 
todos os campos da atividade hu
mana. No seio mesmo das reli
giões, quando retornam às expe
riências originárias, na efervescên-



cia carismática de tantos e tantos 
grupos que vivenciam um novo 
sentido de viver. 

Nesta direção se deve en
tender o novo fervor das religiões 
populares no mundo, de modo par
ticular, no Brasil. O fenômeno é 
ambíguo e apresenta muitas facetas 
que importa criticamente avaliar. 
Mas a convocação que elas trazem 
e sua propagação contagiante difi
cilmente se deixam explicar apenas 
pelo afã econômico ou pela igno
rância das massas. Elas revelam 
um dado positivo que nos faz 
pensar. Quem são os professantes 
destes movimentos religiosos? Nos 
países industrializados, são os gru
pos que padecem sob o vazio de 
sentido da cultura modema, os in
satisfeitos com as mensagens reli
giosas das instituições históricas. 

No Terceiro Mundo, em 
sua grande maioria, são pessoas 
profundamente carentes no plano 
de subsistência. São os sobreviven
tes da grande tribulação social que 
está dizimando as massas. Estas 
pessoas são religiosas. Têm sede 
de Deus e fome de pão. As igrejas 
históricas não sabem acolher suas 
demandas vitais. Elas se institucio
nalizaram, criaram seus corpos de 
doutrina dogmatizados, seus qua
dros de direção burocratizados. Di
ficilmente criam condições, em 
seus ambientes, para um encon
tro vivo com o Deus vivo. Mal 
acolhem os professantes que as 
procuram. 

E os empobrecidos, que 
não contam socialmente para nada, 
que não são escutados por nin
guém, nem pelos políticos que ele
geram, anônimos, desorientados nu
ma sociedade que os expulsa e. os 
relega, excluídos, no submundo dos 
não-homens das favelas, encontram 
nas celebrações populares digni
dade e sentido para continuar a vi
ver, a esperar e a lutar. Aqui falam 
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diretamente com Deus e se sentem 
escutados. Sabem-se, orgulhosos, 
filhos e filhas de Deus. Vivein, por 
um momento, uma atmosfera de fra
ternidade que lhes é negada em to
dos os espaços sociais. Aqui a reli
gião não é ópio. É libertação con
tra a completa desumanização a que 
são submetidos. É o desfrute de 
uma liberdade simbólica que ainda 
deverá ser real com o compromisso 
transformador da realidade. São re
ligiões de resistência. Seu entusias
mo carismático lhes confere o mí
nimo sentido de vida, sem o qual 
desesperariam ou passariam à vio
lência sem objeto e sem objetivo. 

Se porventura, como é o 
caso das comunidades eclesiais de 
base, estas religiões criam estabili
dade em seus grupos, aprendem a 
ler a página da Bíblia em confronto 
com a página da vida, pronunciam 
seus problemas e comunitaria
mente buscam saídas possíveis, se 
ainda começarem a perceber o ca
ráter político de sua miséria e se 
articularem com as armas de luta 
dos oprimidos que são as associa
ções de moradores, os sindicatos, 
numa palavra, os movimentos po
pulares por terra, casa, transporte, 
direitos humanos, então deixam de 
ser religiões de resistência e come
çam a ser religiões de libertação. 

Esta última reflexão nos 
conduz para as questões práticas 

ligadas à volta do religioso e do 
místico. Queremos abordar, rapida
mente, três núcleos problemáticos, 
verdadeiros desafios para as reli
giões hoje: a religião e a justiça so
cietária, a religião e as questões da 
ciência e da tecnologia e por flm a 
religião e a questão da ecologia. 

0 RELIGIOSO E AS 
DIFERENÇAS CULTURAIS 

A expressão concreta do 
religioso e do místico passa pela 
diferença das culturas. Se não con
siderarmos este fator, ficamos no 
abstrato e não percebemos os limi
tes inerentes a cada expressão reli
giosa cultural e também à contri
buição específica que se pode es
perar dela. 

Deter-nos-emos apenas no 
fenômeno cristão à luz das pesqui
sas que o cientista social holandês 
Geert Hofstede (e sua equipe) rea
lizou para a IBM em 40 países, de
tectando as diferenças culturais e 
sua expressão religiosa. 

Ele formulou quatro ques
tões: qual é o grau da verticalidade 
de uma sociedade (power distance 
dimension); qual o grau de angús
tia inconsciente da sociedade, de 
abertura ao novo e de religiosidade 
(uncertainty avoidance); qual o 
grau de autonomia do indivíduo 
(individualism) e, por flm, qual o 
impacto das diferenças sexuais so
bre os papéis sociais (maculinityl 
feminility; veja: "Culture's conse
quences. Intemational Differences 
in work related v alues", 1984, re
trabalhado por M. Luyckx, Reli
gions et Ethique apres Prométhée, 
16-22). 

Neste quadro, a cultura la
tina na qual se encarnou parte sig
nificativa do cristianismo (catoli
cismo romano), se caracteriza por 
estruturas políticas e de organiza-



ção de trabalho predominante
mente verticais, hierarquizadas e 
centralizadas. Mostram um alto 
grau de segurança de si mesmas; 
por isso tendem ao dogmatismo, à 
intolerância, ao tradicionalismo e a 
uma fraca aceitação da alteridade 
(etnocentrismo). Sobretudo mos
tram um grau elevado de indivi
dualismo e de independência face 
à comunidade, mas guardando for
te dependência das autoridades. 
Por fim, há uma tendência à afir
mação da masculinidade, sem en
tretanto cair no machismo latino
americano. O superego dos latinos 
vai encarnar-se numa personalida
de poderosa, no pai, no líder e no 
chefe. A maneira latina de resolver 
as questões é apelando para a hie
rarquia. O poder centralizado e o 
individualismo se deixam conjugar 
mediante uma forte burocracia. 
Nela cada um é dependente da au
toridade, mas ao mesmo tempo, 
devido ao caráter centralizado e 
impessoal da autoridade burocráti
ca, se sente livre e independente. 

A cultura anglo-saxã, on
de se inseriu outra parte significa
tiva do cristianismo (reforma pro
testante), apresenta caracterÍsticas 
diversas. As formas de governo 
são mais participativas e democrá
ticas; por isso há uma maior hori
zontalização da sociedade. Mos-

•lO 

tram um grau baixo de angústia. 
Por isso são abertas às mudanças e 
ao futuro. O individualismo é mui
to alto, mas diferente daquele lati
no, pois a distância da autoridade é 
menor e há uma notável tolerância 
da alteridade. Os papéis sexuais são 
mais equilibrados com a tendência 
de valorizar o papel da mulher. 

Poderíamos analisar ou
tras culturas mundiais, como a chi
nesa, japonesa, indiana, como fez 
Hofstede. Ademais, importaria ver, 
com certo detalhe, as culturas 
africanas, pois elas estão forte
mente presentes nas religiões afro
brasileiras. Mas isto desborda dos 
propósitos destas ponderações. 

Aduzimos estas reflexões 
a fim de chamar a atenção para o 
fator cultural presente nas reli
giões. Muitos elementos que elas 
atribuem à revelação ou lhes em
prestam caráter imutável, como é o 
caso mais freqüente em setores im
portantes do catolicismo romano, 
não passam, na verdade, de uma 
expressão cultural meramente lati
na. Não há a infalibilidade papal, 
por exemplo, porque isso é da es
sência da fé cristã, mas porque ela 
é expressão cultural do alto grau de 
auto-afirmação e segurança de si 
mesmo, característico da cultura 
latina. 

0 RELIGIOSO E A JUSTIÇA 
SOCIETÁRIA 

As religiões encontram 
em dois pontos fundamentais seu 
denominador comum: a valoriza
ção da vida em si e a com-paixão 
para com as vidas vulneradas e 
oprimidas. A volta do religioso ho
je não pode deixar de se confrontar 
com a miséria que afeta 2{3 da 
humanidade. A unção religiosa de
ve poder se transformar em iracún
dia sagrada; a piedade em compro
misso com a justiça societária. 

Com a dissolução da rela
ção Este-Oeste, mais de tipo ideo
lógico (liberalismo-socialismo), pre
valece atualmente a relação Norte
Sul, de tipo econômico e político. 
O confronto se dá entre o Norte 
rico, onde vivem apenas 17% da 
humanidade e o Sul pobre, onde 
padecem 83% de carentes. 

Quem escuta o seu grito? 
Com o recuo dos países socialistas 
dos foros internacionais, restam 
poucas caixas de ressonância para 
os reclamos de participação de 
eqüidade e de justiça societária das 
nações pobres. Mais e mais as reli
giões e as igrejas são chamadas a 
serem os lugares naturais de pro
testação contra a injustiça das re
lações internacionais mundiais e 



contra os descalabros produzidos 
pela homogeneização do espaço 
dos ricos e da voracidade do capi
talismo mundial integrado. 

Se as igrejas e religiões se 
mantiverem cinicamente di.stantes 
deste drama, mais preocupadas 
com sua ordem interna, correm o 
risco de atraiçoar a natureza da 
própria experiência religiosa que é 
sempre solidária e sedenta de 
justiça, de perderem credibilidade 
e de desperdiçarem a relevância 
que sempre detiveram na história. 

A questão principal reside 
nisso: até que ponto as igrejas cris
tãs são capazes de apoiar os movi
mentos libertários dos pobres, que 
têm nos pobres mesmos o sujeito 
de sua própria libertação? A Igreja 
romano-católica, devido a sua in
culturação latina, seu forte centra
lismo e piramidalização do poder, 
com dificuldade supera a perspec
tiva paternalista e assistencialista. 
Até hoje não é clara a posição do 
Vaticano concernente a esta ques
tão. Apóia os pobres, desde que 
não assumam a via revolucionária 
ou somente na medida em que a 
Igreja mesma seja a condutora do 
processo de libertação. Neste caso 
ou se fica numa perspectiva redu
cionista de uma libertação apenas 
religiosa e espiritual no sentido 
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dualista da tradição greco-romana 
ou se mantém no paternalismo 
tradicional da prática histórica da 
Igreja. 

Os novos movimentos re
ligiosos correm o risco de passar 
ao largo da questão da justiça so
cietária. A vivência do religioso e 
do místico é tão absorvente que 
acaba se bastando por si mesma, 
inundando todo o horizonte de 
compreensão, sem a capacidade de 
se articular com as demais instân
cias da realidade. O místico pode 
se degenerar em mistificação e o 
religioso se evadir para o privado 
ou grupal sem assumir parte da 
responsabilidade social na constru
ção da justiça ou de uma realidade 
ecológica justa. 

A desumanização da qua
lidade de vida a nível mundial de
safia todas ·as religiões. Será seu 
teste de autenticidade o posiciona
mento solidário e libertário que 
elas assumirem face a esta anti
realidade. Tempos religiosos fo
ram tempos revolucionários. O 
místico não é alguém desgarrado 
da história, mas comprometido 
com sua transformação, a partir de 
seu cerne de sentido transcendente 
e de utopia que ele, como reli
gioso, intui melhor e mais do que 
ninguém. 

Não cremos num movi
mento religioso ou místico satis
feito consigo mesmo. Ele, por ex
celência, deve ligar e religar todas 
as coisas, o mundo com Deus, o 
consciente com o inconsciente, o 
mergulho na própria interioridade 
com a vigilância do curso do mun
do, a pureza da mente com a justa 
ordem das relações societárias. 
Quando ele for a consciência mais 
alta do sentido global dos aconte
cimentos, quando for a indignação 
mais forte contra as perversidades 
do poder, quando for a sede mais 
insaciável de vida e de liberdade, 
quando for o elo mais forte que une 
a fome de Deus com a fomé de 
pão, então podemos dizer: estamos 
diante do sacrossanto, do verdadei
ro testemunho da presença do Supre
mo que nos visita e mora entre nós. 

0 RELIGIOSO E OS DESAFIOS 

DA CI~NCIA E DA TECNOLOGIA 

A maioria dos movimen
tos religiosos contemporâneos ou é 
pré-moderna (e então não sç coloca 
a questão da ciência e da tecno
logia), ou já realizou a ruptura da 
modernidade (e inclui em sua refle
xão a questão da ciência e da tec
nologia). Embora normalmente não 
tematizem a crise da razão instru
mental, tais movimentos nas socie-
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dades industrializadas se situam na 
atmosfera que supõe já a ultrapas
sagem do messianismo científico e 
a assunção do projeto da razão do 
interior de uma totalidade mais 
orgânica, integrada com a vida e 
sua lógica. Neste sentido são novos 
e alternativos, não mais modernos. 

As igrejas históricas se 
debatem entre uma fidelidade para 
com a própria tradição formulada 
numa dicção pré-modema e a bus
ca de uma resposta às questões 
modernas e novas deste tempo de 
profundas mutações culturais. 

A Igreja romano-católica, 
por exemplo, reconciliou-se a par
tir do Vaticano II (1962-1965) com 
o saber crítico e científico da mo
dernidade. Reconhece a legítima 
autonomia da ciência. Mas nota-se 
uma constante nos pronunciamen
tos da hierarquia, particularmente, 
dos últimos papas: a prioridade ab
soluta do humano sobre a lógica da 
ciência e da técnica que visa mais 
e mais o saber e o poder como as 
formas de· prevalência de nações 
sobre outras e de controle da polí
tica e da riqueza mundial. Ciência 
e técnica são vistas como um capi
tal humano que veio sendo acumu
lado por todas as gerações. É es
sencialmente social. Por isso não 
pode ser, como vem acontecendo, 
monopolizado pelas nações indus
trializadas para garantirem os ní
veis de acumulação e a hegemonia 
na condução dos destinos da histó
ria com a exigência de adesão e 
submissão de nações e povos. Im
porta desenvolver um projeto ético 
de solidariedade internacional e de 
promoção e defesa da vida que 
possa limitar a voracidade da ciên
cia e da técnica e garanta a sobre
vivência do criado. 

Neste afã a reflexão cató
lica se baseia fortemente numa 
compreensão singular da lei natu
ral. A lei natural, segundo a dou-
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trina da Escolástica, assumida pela 
Hierarquia, é o reflexo da lei eterna 
no seio de cada criatura e no cora
ção do ser humano. Cada pessoa 
deve descobri-la pela inteligência e 
abraçá-la pela vontade. É convic
ção desta teologia que o ser hu
mano, por uma dinâmica intrínse
ca, é levado a buscar o ser, sua 
verdade, sua lei · interior e o su
premo Ser. Por isso ele· é, por na
tureza, um ser ético. Ocorre que o 
pecado fez perder a ordem sobre
natural e mutilou a ordem natural. 
Entregue a seu próprio esforço, 
consoante ainda esta compreensão, 
o ser humano não consegue ler a 
lei natural . Está obscurecido. Foi 
então que Deus, por misericórdia, 
instituiu o Magistério eclesiástico. 
Somente ele, sem margem de erro 
substancial, pode ler e interpretar a 
lei natural. Por isso, o Magistério 
se entende como detentor absoluto 
da verdade ética para todos os se
res humanos e não apenas para os 
balizados. 

Em nome desta pretensão, 
baseada, conforme se crê, na pró
pria revelação, reivindica a Igreja 
romano-católica interferir nas deci
sões éticas da sociedade e fazer 
com que sua visão seja aceita por 
todos. Como esta visão - assim se 
crê - está baseada na lei natural, 
presente em todos, deve ser univer
salmente compreensível por todos 
e por isso também deve ser respei
tada por todos. 

A Igreja entende prestar 
um serviço de leitura correta da
quilo que a todos interessa e que 
garanta o bem-estar e a felicidade 
comum. Daí compreender-se por 
que a Igreja magisterial se sente no 
direito de interferir poderosamente 
nas questões do aborto, da nata
lidade, dos meios de planificação 
da reprodução humana, nos experi
mentos da bioética seja da concep
ção in vitro, da fecundação artifi
cial heteróloga, do transplante de 

órgãos e da manipulação do em
brião humano. Trata-se, segundo 
ela, da salvaguarda da ordem que
rida por Deus sobre sua criação. 

Não são poucos os teólo
gos católicos que questionam este 
conceito de lei natural e a preten
são do monopólio da verdade ética. 
Não parece se coordenar coerente
mente com a mensagem de Jesus 
que mostrava respeito absoluto à 
liberdade humana. Antes, essa vi
são eclesiástica pressupõe uma 
imagem do Deus autoritário, des
confiado do homem e da mulher, 
receoso da autonomia humana e do 
amor. Tal imagem de Deus está a 
quilômetros de distância da ima
gem que Jesus nos comunicou do 
Pai materno e de infinita bondade. 

Por fim, tal conceito de lei 
natural não deixa espaço suficiente 
para a liberdade humana querida por 
Deus. Por ela o ser humano prolonga 
o ato criador de Deus, administrando 
a natureza e transcendendo-a. O ser 
humano passa continuamente de 
uma situação existencialmente da
da por seu nascimento e pela 
cultura ambiente (por natureza) a 
uma situação que ele cria com sua 
liberdade, mediante a qual ele 
mesmo se define e plasma o 
mundo. Somente nesta liberdade o 
ser humano se torna ele próprio. 

Além disso, importa con
siderar que a natureza está sempre 
em processo. Ela nunca está pron
ta. Está aberta ao futuro de Deus e 
aos enriquecimentos da evolução. 
Biblicamente a verdade da natu
reza não é tanto o que ela, neste 
estágio, é, mas aquilo que ela é 
chamada a ser no plano de Deus, 
que progressivamente vai se reali
zando na história por sua própria 
força interna e pelas intervenções 
do ser humano. 

Bom, nesta ótica, é tudo o 
que permite desabrochar a pessoa, 



para a sua profundidade e para a 
abertura ao outro universal. Mal é 
o que entrava a comunicação con
sigo mesmo e com os outros, im
pede o dom de si e o amor, por 
uma prática autocentrada egoistica
mente e excludente dos outros. O 
ideal ético, portanto, não está na si
tuação dada (natureza) mas na si
tuação ideal a que se deve chegar, 
transformando a situação dada, 
pois este é o desígnio do Criador. 
Somente no termo da história va
lem as palavras proféticas: "E Deus 
viu que tudo era bom" (Gn 1, 25). 

Se compararmos a posi
ção oficial católica com as chaves 
culturais latinas analisadas por 
Hofstede percebemos que a Igreja 
católica romana, na questão ética, 
é enormemente centralista, fraca na 
disponibilidade de acolher as novi
dades e, não raro, principialista, 
sem atender aos processos históri
cos que revelam potencialidades 
antes ignoradas na natureza. A 
afirmação da imutabilidade da lei 
natural é antes devedora da arcaica 
cosmologia pré-modema que a 
uma reflexão atenta sobre o desíg
nio de Deus acerca de sua criação. 
A pretensão de monopólio da ver
dade ética deve ser tributada antes 
à ideologia do poder absoluto que 
o Papa e a hierarquia foram acu
mulando na história (cujos passos 
podem ser reconstruídos com exa
tidão histórica) e que hoje atri
buem mais como sendo compo
nente da revelação divina concer
nindo a eles mesmos do que a um 
desígnio de Deus revelado nas 
Escrituras cristãs. As demais deno
minações cristãs, inclusive a orto
doxa que é a mais próxima, não 
lêem nesta forma imperial os tex
tos das Escrituras cristãs, o que 
vem confirmar o caráter excluden
te e ideológico da leitura romano
católica. 

As igrejas saídas da Re
forma, por princípio, se situam 
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dentro da modernidade porque sur
giram na mesma época em que ela 
foi formulada. Sempre viram no 
processo técnico-científico uma 
realidade positiva de autonomiza
ção do ser humano na história, 
libertando-o para Deus com gratui
dade. Por isso estão muito mais 
abertas às novidades. A base ética 
não reside numa pretensa lei natu
ral imutável, mas na esperança no 
Reino de justiça, de integridade da 
criação e de paz, anunciado por Je
sus e que, lentamente, vai se ante
cipando na história. Tudo o que faz 
avançar este Reino fundamenta a 
bondade ética. 

Hoje se delineiam, grosso 
modo, duas grandes tendências 
no âmbito do projeto técnico
científico face às quais as igrejas e 
religiões têm tomado decisiva po
sição a partir de sua própria com
preensão da toialidade real. 

Um primeiro grupo tende 
a levar até as últimas conseqüên
cias as possibilidades que a racio
nalidade aplicada à natureza propi
cia. A ciência e a técnica, e parti
cularmente a pesquisa nuclear, a fí
sica de ponta, a cibernética e a bio
tecnologia podem interferir de tal 
maneira no código genético e nas 
transformações da natureza que se 
habilitam a resolver os graves pro
blemas da infra-estrutura humana. 
Surge aí um verdadeiro messia
nismo tecnocrático. Será possível, 
diz-se, oferecer a todos alimenta
ção, casa, saúde e lazer de forma 
mais que abundante. Com isso se 
satisfariam as necessidades básicas 
do ser humano que tanto fizeram 
padecer a humanidade e cuja satis
fação permitiu surgirem revoltas, 
violências e processos onerosos de 
libertação. A libertação tão suspi
rada viria pelo novo messias da 
ciência e da técnica. 

As igrejas e religiões re
conhecem a importância da ciência 

e da técnica para a satisfação das 
necesidades humanas e para a pro
moção da vida. Entretanto, se dis
tanciam da solução providencia
lista e assistencialista que tal mes
sianismo propõe. Ele garante a so
brevida (dá o pão) mas não pro
move suficientemente a vida (par
ticipação na produção do pão). O 
ser humano não é apenas um ser de 
carências. É também um ser de li
berdade pela qual pesa os prós e os 
contras, se decide por e até pode 
assumir, contra interesses pessoais, 
a posição do outro. 

Ele não só tem fome de 
pão que é saciável. Tem também 
fome de beleza que é insaciável, 
como dizia o poeta cubano R. 
Retamar. A lógica da vida não se 
ordena apenas à própria reprodu
ção, mas à criatividade, à comuni
cação e à comunhão. O ser hu
mano não se sente humano apenas 
sendo objeto da beneficência pú
blica ou alheia; ele quer participar 
e ajudar a construir, como sujeito, 
uma história coletiva e pessoal. Im
porta, então, criar mediante a ciên
cia e a técnica, formas de participa
ção humana em todos os níveis. 
Esse é o processo que humaniza. 

A segunda tendência se 
considera já na nova fase holística, 
ecológica e espiritual. Submete a 
uma poderosa crítica a razão ins
trumental que hoje se transformou 
num verdadeiro "satã da terra", 
pois ameaça a natureza de destrui
ção. A hybris de sua lógica deve 
ser limitada na medida em que é 
inserida num todo maior, onde se 
reconhecem várias portas do co
nhecimento. Este não será apenas 
científico mas também místico e 
simbólico. Participando destas vá
rias formas de conhecimento e de 
realização de si mesmo, o ser hu
mano se integra no todo, se harmo
niza e se transforma efetivamente 
no jardineiro e no sumo-sacerdote 
da criação. 
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As religiões ajudam as 
culturas a tomarem a reta posição -
esta última - nesta momentosa pro
blemática, cujas conseqüências 
podem ser dramáticas ou bem
aventuradas para toda a huma
nidade. 

O RELIGIOSO E OS 
DESAFIOS DA ECOLOGIA: 
O REENCANT AMENTO DA 
NATUREZA 

As reflexões precedentes 
nos transportam para o cerne da 
questão ecológica. Não podemos 
mais viver com o paradigma da 
modernidade que é o saber como 
dominação da natureza e também 
de outros povos e culturas. Como 
se dizia na 81 Assembléia do 
Conselho Ecumênico das Igrejas 
em Camberra em 1990 ao tratar da 
ecologia e da crescente marginali
zação do Terceiro Mundo: "O pro
pósito da tecnologia será de traba
lhar com a natureza e seus misté
rios e não de dominá-la" (Relatório 
final da "Assembléia 1, 21). 

As igrejas foram cúmpli
ces pela mentalidade que levou à 
atual crise mundial da biosfera. 
Elas não foram suficientemente 
críticas e não articularam, como 
contrapeso, sua própria bagagem 
teológica que permitia uma relação 
de respeito e de veneração para 
com o criado. Citando ainda a As
sembléia de Camberra: "Quanto 
mais a teologia insistia sobre a 
transcendência de Deus e sobre 
sua distância do mundo material, 
tanto mais a Terra era entendida 
como um simples objeto de explo
ração humana e como uma reali
dade 'não espiritual'" (Relatório 
final 1, 13). 

Na verdade, as religiões 
todas e no nosso espaço hegemoni
zado pelo cristianismo, as igrejas 
devem dar a sua contribuição na 
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construção e na educação de uma 
nova aliança do ser humano para 
com a natureza. 

Todos os seres, dos mais 
singelos aos mais complexos, for
mamos um todo orgânico. Religio
samente falando, todos saímos do 
mesmo ato amoroso do Criador. 
Por isso há urria fratemidade e so
roridade fundamental. entre todos 
os seres. Todos carregam em si tra
ços das mãos divinas que os plas
maram, mesmo que _seja pela via 
da evolução. Por isso, os seres são 
sacramentais. Além de alteridades 
relacionais, eles são símbolos de 
uma Presença que habita o univer
so. Como já consideramos, esta 
Presença se nomeia hoje como o 
Espírito na criação. 

A mística ancestral já in
tuía: "O Espírito habita a criação e 
renova a face da terra". Ou como 
testemunhava um dito místico do 
Oriente que eu me permito de en
riquecer: "O Espírito dorme na pe
dra, sonha na flor, acorda no ani
mal, sabe que está acordado no ho
mem e sente que está acordado na 
mulher". 

Aqui se professa uma ex
periência de plenitude. A realidade 
não é vazia. Nem a divindade está 
longe dela em sua esplêndida 
transcendência. Ela se dá numa 
profunda imanência fazendo com 
que através de todos os seres che
gue à sua transparência. Esta trans
parência é obscurecida pela agres
são que um ser da criação - o ser 
humano - move contra o resto dos 
seres e de forma trágica contra 
seus próprios semelhantes. Por 
isso, junto com a justiça ecológica 
- o respeito à alteridade dos seres e 
do seu direito de continuar a ser -
deve vir sempre a justiça societária 
- o respeito e a veneração para com 
os humanos e a superação das 
opressões que se verificam nas re
laçõe~; sociais. 

A nova .aliança que o ser 
humano deve estabelecer para com 
a natureza deve passar, primeira
mente, por seu coração. É aí que 
estão as raízes das agressões que 
rompem o acordo originário entre 
todos os seres. O instinto de posse 
e a vontade de poder podem ga
nhar a mão. O desejo é insaciável. 
Importa impor-lhe limites por amor 
do desejo dos outros e em prol da 
sobrevivência de todos. Talvez a 
grande lição ecológica do budismo 
e do caminho ascético cristão re
sida exatamente nisso: "Precisa
mos aprender a limitar coletiva
mente nossos desejos". Este consti
tui o desafio para toda a ecologia 
profunda, do coração humano. Re
conciliado consigo mesmo (ecolo
gia mental), o ser humano pode, 
sem coerção, conviver com os de
mais semelhantes (ecologia social), 
também com todos os demais seres 
(ecologia ambiental) realmente co
mo irmão e irmã. Prevalecerá o 
respeito e a veneração que promo
verão uma nova era, com chances 
de ser mais feliz para todos (cf. F. 
Gatarri, As três ecologias, 1989). 

Se a modernidade trouxe 
em seu bojo a desencantamento do 
mundo, reduziu-o a material da ex
perimentação humana e da interfe
rência da razão tecnocrática em seu 
afã de dominar e de acumular be
nefícios materiais, hoje na nova era 
histórica, caracterizada pela per
cepção da totalidade, diferenciada, 
orgânica, masculina-feminina e es
piritual, importa recuperar o reen
cantamento do mundo. 

O reencantamento não 
emerge voluntaristicamente; surge 
quando alargamos nosso horizonte, 
para além daquele da racionalidade 
modema e nos damos conta, pelo 
conhecimento simbólico e místico, 
de que o mundo é portador de uma 
mensagem e de um mistério. Este 
mistério é entrt>visto tanto pelos 
cientistas que chegam aos limites 



do conhecimento da matéria, da 
energia e da vida quanto é expe
rienciado pelos místicos orientais e 
ocidentais que o vêem como um 
sistema de energias sempre em re
lação e interação, movimento e 
integração, remetendo para o Espí
rito supremo que tudo penetra, vi
vifica e transparenta. 

Os cristãos dizemos que o 
Cristo cósmico está fermentando 
em toda a massa do universo, con
duzindo a totalidade para o ponto 
ômega de Deus. E o Espírito Santo 
habita a criação, dando-lhe movi
mento e vida, empurrando-a e 
atraindo-a para a suprema síntese 
no Reino da Trindade. As realida
des não deixam de ser o que são. 
Mas, pela presença do divino ne
las, se fazem sinais, símbolos e sa
cramentos do Mistério que as ha
bita, mistério vital, amoroso e 
comunional. 

MENSAGEM ETERNA DO 
RELIGIOSO: HÁ SEMPRE 
O OUTRO LADO 

E. Durkheim concluía seu 
famoso texto sobre "as formas ele
mentares da vida religiosa" asseve
rando: "II y a donc dans la religion 
quelque chose cf éternee que est 
destiné à survivre à tous les sym
boles particuliers dans lesquels la 
pensée religieuse c' est succesive
ment enveloppée" (p. 609). Sim, o 
religioso possui algo de eterno. Por 
isso ele nunca desaparece. Ele está 
sempre presente. Também na mo
dernidade. Só que sob a forma de 
eclipse solar. No eclipse o sol não 
morre. Apenas se oculta aos nossos 
olhos. Mas ele continua presente 
atrás da sombra. 

A ausência de Deus era, 
quiçá, uma forma de presença di
ferente, através da própria criativi
dade do ser humano que pôde as
sim se afirmar. O mito cristão da 
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criação sempre acreditou, contra
riamente ao mitO grego de Pro
meteu, que o ser humano foi criado 
criador, para prolongar o ato cria
dor de Deus e moldar com a res
ponsabilidade de um filho a cria
ção com criatividade e liberdade. 
No homo sapiens et faber está pre
sente Deus. Ele não aparece em si 
mesmo. Aparece por detrás e den
tro da ação criadora e livre do ser 
humano. Aqui reside o valor teoló
gico do desencantamento e secula
rização do mundo; como dissemos, 
pelo retraimento de Deus, se possi
bilita a visibilização do ser hu
mano como ator histórico. 

Hoje verificamos um no
vo advento do religioso. Ele não se 
esconde. Nem tem vergonha de se 
anunciar como religioso e místico. 
Tal afirmação não é uma regressão 
ao mundo pré-moderno e das cul
turas agrárias. É a afirmação que 
inaugura um novo tempo, depois 
daquele da modernidade, tempo de 
integração de todas as dimensões 
do humano e do cósmico no inte
rior de uma totalidade viva, cam
biante, orgânica, espiritual e mís
tica: a criação e a natureza num 
imenso processo de evolução. 
Deus não aparece como competi
dor do homem; Deus não precisa 
mais se ocultar para dar visibili
dade ao ser humano. Agora convi
vem numa mútua aceitação. 

O religioso e o místico 
testemunham o outro lado da cria
ção e da natureza, a presença da 
divindade .. Ela não está fora des
ta totalidade. A ela pertence, como 
o seu outro lado, o seu mistério, 
a sua raiz secreta. Dizer sempre 
isso, em mil dicções diferentes, 
nos códigos culturais de cada 
tempo é o eterno da religião. 
Vivenciá-lo de forma articulada 
com a totalidade das experiências 
e com a totalidade do real revela 
o fator humanizador e libertador 
do religioso. 

Malraux- disse certa vez: 
"Ou o século XXI será religioso ou 
não será". O fenômeno da volta do 
religioso e do místico nos apontam 
para esta convicção: o século XXI 
será. Oxalá com as realidades com 
as quais sonham as religiões: a jus
tiça, a paz, a bem-querença, a aco
lhida do diferente, o perdão, a con
vivência dos contrários, a unção e 
o amor entre os humanos e para 
com Deus. 
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-~?J}t-,;, ., m dos mais difíceis 
·-~ .. -: . problemas da ecolo
"" · .t . gia é explicar-se co

J!. mo uma co~sciência 
· ·~ que não surgm a par

tir de uma necessida-
de. À medida que go

vernos, instituições e indivíduos 
tomam-se mais sensíveis às ques
tões ecológicas na iminência de 
desastres, mais difícil toma-se nos
sa capacidade de uma verdadeira 
conscientização. Se nosso desper
tar ecolÓgico for meramente uma 
atitude pragmática do indivíduo 
ameaçado, cujo interesse é a auto
exclusiva-preservação, maior o pe
rigo do tempo não ser suficiente 
para reverter o processo destrutivo 
hoje em curso. A ecologia é a 
ponta de um iceberg de uma outra 
compreensão, que insistimos em 
tentar apreender a partir dos anti-

•16 

gos paradigmas. A essência do an
tigo, porém, revela segredos. 

Na tradição judaica costu
mamos dizer que um texto tem em 
si exílio. Existem, por exemplo, 
maravilhosos textos de ensinamen
tos medievais que estão, porém, to
talmente conspurcados com per
cepções científicas ultrapassadas, 
filosofias sexistas, referências au
toritárias e paternalistas e outras 
formas de exílio. Alguns destes 
textos são resgatáveis, outros têm 
em si tanto ruído que o silêncio pa
rece uma melhor alternativa. Estão 
perdidos para sempre no exílio de 
sua própria natureza. 

Textos canônicos ou tex
tos que instauram mitos, portanto, 
tendem a ser aqueles que melhor 
permitem sua limpeza, reciclagem 

e eliminação de exílio. Esta é, na 
realidade, a grandiosidade divina 
das Escrituras - são modelos de 
uma estrutura que aborda as ques
tões humanas mais profundas e 
que permite, com facilidade, dis
solver os exflios quando imersos 
na alma do leitor ou estudioso. Co
mo se constituído de uma textura 
de "Tefal" em sua gestalt, onde o 
exz1io não impregna, a Bíblia im
plora por interpretação mesmo 
quando adverte: "Não me modifi
ques nem para a esquerda nem 
para a direita." Este é o elemento 
divino no ensinamento - sua essên
cia traz em si o entendimento de 
todos os paradigmas, de todas as 
dimensões de compreensão, a es
pera da melhor das tecnologias, da 
mais acurada e absoluta das análises. 

A ecologia é uma questão 
sapiencial, pois nos colocou nova
mente numa situação que já há 
muito não nos percebíamos - na 
condição tribal. A metáfora da al
deia global toma-se mais do que 
nunca uma realidade quando per
cebemos que não há fora, não te
mos onde jogar fora na realidade 
mundial de nossos dias. O navio 
americano que transita há mais de 
três anos com lixo indesejável é 
um exemplo de que não há mais 
fora. O problema é que nunca hou
ve um fora . O perigo constante na 
conscientização ecológica é o de 
tomar-se porta-voz de uma situa-



ção, quando deveria ser de uma 
mentalidade. No Talmud, por exem
plo, relata-se a história de uma pes
soa que retirava pedras de sua pro
priedade e as depositava em domí
nio público. Pelo local passava um 
sábio que ao observar o fato co
brou: "Por que retiras pedras de um 
lugar que não é teu e as coloca 
num lugar que é teu?" O homem 
riu, pois achou que o sábio tivesse 
invertido a situação por engano. 
Porém não tinha. O sábio falava de 
uma mentalidade que diz: o que 
pensas ser tua propriedade não é 
teu, és apenas um hóspede deste 
chão; porém a terra, genérica, pú
blica, é desta que advéns, da qual 
és feito. 

Tal mentalidade é bastan
te distinta da sensação de limpeza 
de nossa propriedade e da expecta
tiva de encontrarmos onde jogar 
fora. Este, no entanto, é um texto 
destituído de exílio. Perverte a no
ção banal de propriedade, de quem 
pertence a quem. Histórias como 
estas são encontradas de diversas 
formas. "Dois homens procuram o 
rabino disputando um pedaço de 
terra. Ao que este retribui: 'Vou 
perguntar à terra a quem ela per
tence.' Abaixa-se então, colocando 
o ouvido junto ao chão e exclama: 
'Ah ... a terra diz que não pertence 
a nenhum de vocês, vocês é que 
pertencem a ela."' 
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Estes textos, no entanto, 
apenas induzem de maneira explí
cita a percepção interativa que 
existe entre possuído e possuidor. 
Percepção esta clara no próprio 
texto bíblico do primeiro capítu
lo de Gênesis. Nele, encontramos 
por um lado a alusão do nome 
Adam (Adão) como originário de 
Adama (terra), do ser humano fei
to de barro, "que pó é e a pó há de 
voltar". Por outro, temos (v. 28) 
o mandamento divino de "subju
gar a terra" (ve-chivshuá). A am
bigüidade da posse de quem por 
quem é instauradora de uma or
dem interativa. 

Porém, na própria men
ção a essa interação no texto bí
blico encontramos novamente du
biedade. Por um lado (v. 15), D'us 
ordena ao ser humano que "tra
balhe e cuide" da terra (le-ovdá 
u-le-shamrá) no Éden. Por outro 
(c. II v. 18), ao decepcionar-se 
com o ser humano após comer 
da árvore da sabedoria, ordena 
que a terra dê jeito no ser huma
no, fazendo-o suar em seu rosto, 
ou produzindo espinho e abro
lho, num claro currículo punitivo
corretivo. Novamente sua relação 
é interativa e não hierárquica -
ser humano cuida da terra e a ter
ra cuida do ser humano. 

EXPECTATIVAS })JVINAS 

a) "Le-ovdá u-le-shamrá" 
- de que o ser humano cuide da 
T(l)erra. 

Diante do mandamento de 
"trabalhá-la e cuidá-la", qual ares
ponsabilidade do ser humano em 
relação à terra e aos problemas 
ecológicos? Para fazermos uso da 
sapiência antiga, vamos analisar 
um caso discutido no tratado tal
múdico de Bava Kama (98 b). Ne
le encontramos a situação em que 
um homem (dono) entrega um ma
terial a um artesão para que con
feccione um objeto. O artesão ini
cia seu trabalho, mas ao invés de 
fazer, acaba por destruir o objeto. 
A lei determina que o artesão resti
tua por inteiro o valor do objeto 
danificado. Os sábios iniciam en
tão uma tentativa de estabelecer 
critérios. Perguntam: "Qual é este 
objeto que foi dado pelo dono ao 
artesão, e qual foram os prejuízos 
pelo qual o primeiro deve ser 
compensado?" Obviamente, se o 
objeto era uma coisa terminada, 
com forma e função, e o artesão o 
destruiu, deve compensar ao dono 
pelo valor total de tal objeto. 
Porém, se o dono entrega matéria
prima, pedindo que a transforme 
em um objeto terminado, e o arte
são assim procedeu, porém que
brou o próprio objeto que tinha 
produzido, pergunta-se: em tal ca-



so, deve o artesão também com
pensar o dono pela diferença de 
valor entre um objeto terminado e 
a matéria-prima, ou está isento de 
restituição, uma vez que um objeto 
quebrado não tem valor inferior à 
matéria-prima que recebeu do do
no? Esta foi uma questão de debate 
entre Tanaitas e Amoraitas (sábios 
das primeiras e posteriores gera
ções do Talmud). Alguns firmaram 
posição de que o artesão cria direi
tos monetários sobre o objeto ter
minado, uma vez que promove um 
melhoramento tal como, por exem
plo, transformando pedaços de ma
deira em uma mesa. Se a feitura da 
mesa é de propriedade do artesão, 
então este não pode ser responsabi
lizado por pagar ao dono dos peda
ços de madeira por avarias que 
possa causar na mesa posterior
mente. Outros mantinham a opi
nião contrária, de que o melhora
mento efetuado no objeto é de pro
priedade do dono original que en
comendou o trabalho, e que, se o 
artesão danificou o objeto já ter
minado, _9eve compensar o dono da 
madeira com uma mesa. A decisão 
dos sábios acabou sendo a última 
posição - é o dono da madeira que 
tem direitos de propriedade sobre o 
objeto terminado (mesa) e não o 
artesão que investiu seu talento em 
sua manufatura. 

A explicação para a res
ponsabilidade legal do artesão so
bre o produto terminado é apresen
tada da seguinte maneira: o artesão 
deve ser considerado um guardião 
remunerado (shomer sachar) do 
artigo que ele mesmo confeccio
nou, que pertence realmente ao do
no da matéria-prima, e deve, por
tanto, restituir o valor do objeto, se 
danificado. A conclusão que tira
mos disto é que o artesão na ver
dade é pago para duas funções -
melhoria da matéria-prima e guar
da do objeto, uma vez que ele esti
vesse pronto. 
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Resumindo, o que pode
mos concluir é que, segundo a vi
são dos sábios, o artesão não tem 
direitos de propriedade sobre o ob
jeto que ele mesmo criou em mo
mento algum. Durante todo o pro
cesso, o objeto encomendado é de 
propriedade de quem o contratou. 

Façamos uma 'projeção de 
nosso caso, como sugere o profes
sor Norman Lamm*, para a ques
tão ecológica. Digamos que D'us é 
o proprietário, o ser humano, o 
artesão, e que a matéria-prima é o 
mundo em que vivemos: a natu-

reza, a cultura, a sociedade, a ciên
cia, a tradição etc. O ser humano 
foi comissionado a aperfeiçoar este 
mundo, a transformá-lo através de 
suas habilidades únicas. Se realiza 
a contento seu trabalho é por ele 
recompensado. Porém, em mo
mento algum pode ser a ele atri
buída ·qualquer propriedade sobre 
este mundo. Apesar de todo o seu 
investimento de talento e criativi
dade colocados na transformação 
deste mundo, o Dono é o verda
deiro proprietário. Ao ser huma
no cabe a obrigação de zelar não 
apenas pela matéria-prima, mas 
por sua própria criação. Portanto, 
até mesmo a civilização ou a cul
tura humanas não pertencem ao 
ser humano, são propriedades do 
Dono . 

Caso fosse desejo dos se
res humanos desfazer-se daquilo que 
criaram, mesmo que assim desejas
sem, não possuem tal direito. Tal 
qual o suicida se apossa de algo 
que não é seu, do qual é apenas o 
guardião, qualquer tendência auto
destrutiva implica apropriação in
devida e idolatria. Essa é a menta
lidade ecológica desde a perspec
tiva do ser humano que transforma 
o meio ambiente - perceber-se idó
latra ao querer jogar algo fora ou 
consumir excessivamente. 

b) "Kots tatsmiach lach" 
(espinhos criará para ti) - de que a 
T(t)erra cuide do ser humano. 

Em Deuteronômio (11: 
13-21) encontramos a seguinte 
explanação: "Se ouvirdes os Meus 
mandamentos que te ordeno ho
je, chuva será dada sobre a terra 
no seu tempo apropriado, para 
que possas colher do teu grão, de 
tua videira e de teu óleo. Prove
rei teu campo de pastagem para 
teu gado e comerás e estarás sa
tisfeito. Esteja, porém, atento para 
que teu coração não seja reduzido 
e sirvas a outros deuses. Neste 
caso, os céus serão contidos e não 
proverão chuvas e o solo não pro
duzirá seus frutos ... " 

A terra como habitat do 
ser humano tem uma clara função 
educativa, apontando propriedade 
e impropriedade de conduta. Todo 
desvio de conduta, desde o mais 
subjetivo até o mais concreto, re
verbera de maneira a traduzir-se 
em abundância ou não. Portanto, 
mesmo a atitude humana que apa
rentemente não diz respeito ao 
meio ambiente é determinadora do 
equilíbrio de nosso ecossistema. 

Novamente, vemos que as 
Escrituras apontam para uma men
talidade interativa e cíclica que vai 
do humano à terra e desta nova
mente ao humano. Como se a 



preocupação com o ar, a água e os 
animais despertasse o ser humano 
para a importância da camada ve
getal, alertando-o ainda para a im
portância da terra na qual esta se 
encontra e isto, por sua vez, evi
denciasse a importância da relação 
humana com o próprio ser huma
no. É como se estivéssemos dando 
voltas em nós mesmos para com
preender um novo paradigma onde 
a mentalidade sobrepuja a ação, 
onde a interiorização é mais im
portante que as medidas e políti
cas. Paradigma este que é folclo
ricamente apresentado como um 
novo tempo. Tempo de uma aldeia 
global onde novamente passa a ser 
importante a atitude do indivíduo, 
sua educação e capacidade de com
preensão. Tempo que prevê a ex
tinção da responsabilidade anôni
ma sob a forma de Estado ou 
Ciência. Que toma imprescindível 
a redistribuição justa do conheci
mento e da sapiência, sob forma de 
educação e cooperação. 

Pouco a pouco redesco
brimos que a questão ecológica é 
uma questão econômica que direta
mente influencia a qualidade de vi
da. A hospedagem dos seres huma
nos na T(t)erra, que as Escrituras 
parecem aludir em alguns de seus 
textos, revela uma certa etiqueta a 
ser cumprida. Há uma lei mestra na 
hospedagem: quanto mais o hós
pede respeita o espaço que o rece
be, maior o prazer com que tudo 
lhe é ofertado, muitas vezes exce
dendo em atenção o que normal
mente se oferece na própria casa; 
quanto menos respeita, mais rápida 
será sua passagem por estas bandas. 

Compreender-nos como 
um único corpo terra e ser hu
mano, como uma interação na quaJ 
um possui o outro, ou ambos são 
uma mesma entidade, toma mais 
plausível que possamos amar ao 
"próximo como a nós mesmos". 
No entanto, é exatamente ao só po-
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dermos amar o outro como a nós 
mesmos, porque não é outro, senão 
que nós mesmos, que nos depara
mos com a perversão que ameaça a 
evolução humana representada na 
percepção ecológica. Afinal, pa
rece ser parte da agenda da pró
pria Criação que nos irmanássemos 
na diferença. O ser humano é da 
T(t)erra mas não é mais T(t)erra; 
sua imagem e dessemelhança o co
locam no lugar de outro e instau
ram um desafio de poder amar este 
próximo, esforço no qual a cons
ciência ecológica de nossos dias é 
apenas uma pequena etapa. 

0 D'US DA REDENÇÃO E 
SUA RESPONSABILIDADE 
ECOLÓGICA 

Quando observamos a eco
logia do ponto de vista de uma teo
logia do oprimido, nos voltamos 
aos eventos do Êxodo, símbolo 
eterno da experiência da Reden
ção. Escravizados por uma quali
dade de vida de um ar que nos 
sufoca, uma água que nos adoece, 
uma atmosfera que deixa· passar 
fogo que nos queima a pele, ali
mentos que não nos fortalecem, li
berdade que nos é tomada pelas 
constantes aglomerações, estende
mos um grito que chega às alturas. 
Haveria alguma responsabilidade 
divina neste caso que justificasse 
uma intervenção? 

Do ponto de vista da tra
dição judaica, o Êxodo teve como 
objetivo maior a entrega dos Man
damentos, o que justificava esta in
tervenção não como casuísta mas 
como uma tentativa de resolver, 
além da questão da escravidão no 
Egito, todas as demais escravidões 
de todos os Egitos. 

Neste sentido, a amarra
ção interativa de posse entre o ser 
humano e T(t)erra é em si inter
venção. Seres humanos e seus 

mandamentos juntamente com a 
T(t)erra e seus mandamentos são 
agentes de uma Redenção coopera
tiva, como ficou claro ao pé do 
Monte Sinai. A Revelação divina 
era acima de tudo a de que o ser 
humano seria agente de sua própria 
Redenção. Que outra interpretação 
poderíamos dar aos Mandamentos? 
São, com certeza, o convite para 
uma participação bastante ativa do 
ser humano em sua Salvação. 

A responsabilidade divina 
quanto à opressão foi repassada ao 
ser humano através da Revelação. 
D'us se faz presente no bom senso 
e na justiça propiciados pela Reve
lação. A T(t)erra é, com certeza, o 
guardião maior para que o ser hu
mano não se esqueça disto. Suas 
chuvas retidas, seu solo que não 
frutifica e tantas outras são pragas 
eternas que tentam despertar . o 
faraó-déspota-individualista de ca
da um de nós. Quantas destas pra
gas serão necessárias para que pos
samos abrir mão das tendências 
consumistas e exploratórias em 
nossas relações? Com certeza a 
T(t)erra cumpre o seu papel -
"espinhos criará para ti". 

• Eco/ogy and Jewish Úlw, 1971. 
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crise ecológica e a 
, resposta que a ela 
tentam dar as mais 
diferentes instâncias 
da sociedade, bem co
mo os movimentos 
alternativos, tomam-se 

hoje um dos grandes apelos - senão 
o maior - lançado à teologia cristã. 
Após sair do laboratório dos cien
tistas e ganhar a praça pública, a 
questão ecológica chegou ao seio 
das Igre'jas cristãs. Estas, antes 
acusadas de um salvacionismo 
"extramundano", são hoje questio
nadas como cúmplices da moderni
dade em seus múltiplos pecados, 
entre eles o antropocentrismo, em 
seu aspecto predatório dos ecossis
temas e das diversas formas de 
vida que povoam o planeta. 

O esforço que vem fazen
do, pois, a teologia cristã, nos últi
mos tempos, em debruçar-se sobre 
essa problemática, denota uma to
mada de consciência por parte dos 
cristãos de que o que está em jogo 
na questão ecológica é muito mais 
que um novo tema a ser trabalhado 
pelo pensamento teológico, mas 
sim o futuro mesmo das relaçõçs 
homem-natureza-Deus, ou seja, o 
próprio conceito de Deus que é 
central ao cristianismo: Deus da 
vida, criador e salvador, trinitário. 
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"CRESCEI E DOMINAI 
A TERRA" (Gn 1,28) 

O mandato de "dominar a 
terra" que o livro do Gênesis co
loca na boca do Deus Criador 
dirigindo-se ao homem recém
moldado do barro e animado com 
o hálito da vida divina passou por 
muitas interpretações ao longo da 
tradição cristã. Uma delas - e tal
vez a que mais se impôs em meios 
não-cristãos - tendia a interpretar a 
consigna divina no sentido de do
mínio arrogante do homem sobre a 
natureza, em nome do Criador. 
Trata-se, no entanto, de apenas 
uma tendência em meio a tantas 
outras que, longe de apresentar 
uma visão antropocêntrica predató
ria em relação à natureza, primam 
por uma perspectiva contemplativa 
do mundo, considerando-o como 
morada do homem - a ser amada e 
respeitada- e sinal mediante o qual 
Deus se revela. (1) 

Ainda assim, essa tendên
cia continua a apresentar proble
mas quando se trata de confrontar, 
ainda hoje, a problemática ecoló
gica com o cristianismo. E a acusa
ção e a desconfiança que permane
cem em relação à interpretação do 
mandato genesíaco no sentido de 
uma primazia absoluta e sem limi
tes do homem sobre a natureza car-

regam consigo outras sérias con
seqüências: a suspeita de uma con
cepção de ser humano equivocada
mente individualista, aliada a um 
determinismo econômico e tecno
lógico onipotentes; a visão do ho
mem separado da natureza, vendo 
nesta uma inimiga a ser conquis
tada e destruída impunemente em 
nome de um equivocado progres
so; a luta do homem pela vida 
transformada em ameaçador ins
tinto de morte que pesa sobre todas 
as outras formas de vida. 

Teologicamente, as con
seqüências não são menos graves. 
Optar por tal tendência e assumir 
tal interpretação é introduzir uma 
cisão irreparável na própria idéia 
de criação, separando o homem do 
cosmos. É banir da vida cristã, de 
sua teologia e espiritualidade, a 
noção tão presente para os anti
gos de ver o cosmos como uma 
epifania, ou seja, como a manifes
tação de um mistério, que pede re
verência e respeito para quem dele 
se aproxima. (2) 

Na medida, pois, em que 
o tão comentado "desencantamento 
do mundo" parece ter atingido não 
só a Igreja, mas - por parte de al
guns setores e correntes dentro 
dela - '} maneira mesma de viver a 
vida e a proposta evangélicas, é 
mais do que nunca urgente trazer à 
luz, desde dentro da própria men
sagem bíblica e da mesma tradição 
cristã, alguns imperativos éticos e 
espirituais que obrigam a teologia 
a repensar seu saber e seu discurso 
diante da problemática ecológica. 

UM MUNDO DIÁF ANO 
E TRANSPARENTE 

Os clássicos e sempre 
presentes imperativos éticos que 
permeiam todos esses vinte séculos 
de pensamento cristão: a primazia 
da caridade, a luta pela justiça, a 



atenção preferencial ao mais pobre 
e carente, vendo nele a presença do 
próprio Deus - todos de cunho 
marcadamente antropológico -,de
vem hoje ir de par com a necessi
dade inadiável do empenho pela 
construção de um mundo habitável 
e de uma atitude de respeito e re
verência para com a naturez~. 
redescobrindo, diante dela, a apa
rentemente perdida capacidade de 
espantar-se e maravilhar-se: em su
ma, de encantar-se. (3) 

Readquirir um olhar con
templativo, extasiado, para ver no 
mundo, na realidade, em todos os 
seres viventes, a marca comum de 
criaturas de Deus, criação divina, 
morada de Deus e do ser humano, 
é imperativo inadiável para o cris
tão hoje. Desse imperativo, ele po
derá encontrar as fontes de inspi
ração na vida e na experiência 
de muitos santos que são maravi
lhas do Espírito de Deus aconteci
das na história e na rica tradição da 
Igreja. (4) 

Assim, a teologia cristã 
abre caminho para que, ao antropo
centrismo que a tem marcado, su
ceda o teocentrismo, ou seja, a 
centralidade de Deus, que é Espí
rito e vida, e mora, habita no ho
mem e no cosmos. Nesta perspec
tiva, pessoa e planeta passam a ter 
direitos iguais, uma vez que o ho
mem não é mais do que os outros 
seres, mas sim concidadão humil
demente posterior de uma comuni
dade de seres vivos que o antecede 
em seu emergir das mãos do 
Criador. (5) 

O caminho teológico cris
tão para a superação da crise eco
lógica estaria, pois, em voltar a 
perguntar-se sobre o Deus da reve. 
lação judeu-cristã, de quem a cria
tura humana é imagem. Um Deus 
que se revela não pelo domínio, 
mas pelo abrir mão de suas prerro
gativas e pela vinda humilde em 
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direção a sua criação, para ali 
revelar-se, fazer morada, conhecer 
e ser conhecido. Conhecer a Deus, 
nesse sentido, é inseparável de 
amar. Conhecer a criação será, 
então, não dominá-la, não reduzi
la, não instrumentalizá-la, mas se 
colocar, também, modesta e mara
vilhadamente, na escola do amor 
que olha, vê com respeito e entra 
em relação. 

O mundo assim conside
rado será, então, diáfano e transpa
rente da presença divina, desdo
brando seus mistérios e seus en
cantos diante do olhar humano pu
rificado de toda voracidade instru
mentalizadora e tornado capaz de 
contemplação e adoração. Nele, o 
ser humano será chamado a desco
brir seu lugar, que é de aliança e 
comunhão com a totalidade do 
cosmos. 

0 PRINCÍPIO DA 
TERRENALIDADE 

O ponto de partida da an
tropologia cristã é o fato indiscutí
vel da terrena/idade das pessoas e 
da espécie humana. O capítulo 2 
do livro do Gênesis é, sobre isso, 
bem claro ao apresentar aos olhos 
do léitor o primeiro homem, 
chamando-o - a ele e a toda a espé
cie humana por ele simbolizada -
"o terreno", "o da terra" (adam, 
adamá). A humanidade, como 
também as ~emais espécies ani
mais, é composta de terra, da terra 
brota e depende, seja para respirar, 
como para alimentar-se e manter
se em vida. (6) 

No entanto, ao mesmo 
tempo em que se descobre e se au
tocompreende como "ser da terra", 
Adão e sua descendência percebem 
também que a terra não lhes per
tence. Seus ritmos e segredos lhes 
são impenetráveis, só muito lenta e 
demoradamente entregando-lhes a 

chave de alguns de seus mistérios. 
A terra "resiste" de certa forma ao 
homem que, por isso, em algumas 
culturas e tradições, a proclama sa
grada, venerando-a com carinho fi
lial, como Mãe prenhe de vida. (7) 
Na experiência bíblica, por sua vez, 
se não há traços de um culto explí
cito à terra, não há também ne
nhum traço de um "culto" ao ho
mem, no sentido de pFOClamação de 
sua supremacia enquanto criatura. 

O sujeito da criação, para 
a Bíblia, na verdade, é Deus. E a 
criação, toda ela, possui capaci
dade geradora de vida. Essa capa
cidade é, em si mesma, .sagrada e 
inegável, porque o Doador de vida 
por excelência é sempre, em última 
instância, o Espírito de Deus. Ser 
criado é, já e inseparavelmente, 
participar do próprio ser e da pró
pria vida de Deus. Mundo e ho
mem são, integradamente, co
partícipes dessa vida. E se algo a 
mais ao homem é dado, não é nada 
além, isso sim, da acrescida res
ponsabilidade de ser guardião e 
protetor da vida criada; intenden
te, em meio ao cosmos, do Deus 
da vida e da obra de Suas mãos 
(cf. Gn 1, 28-31). 

CRIAÇÃO: "ETHOS" 
E "PATHOS" 

Embora boa e digna de 
reverência, lugar e morada da vida, 
a criação não é, no entanto, con
siderada pelo cristianismo como 
uma grandeza harmônica e em si 
mesma reconciliada. É, sim, gran
deza dividida, conflitiva, sofrida, 
porque atravessada pelo mal e por 
ele submetida. Todas as criaturas 
participam dessa condição e juntas 
gemem e esperam pela libertação 
(cf. Rom 8, 19-22). O cristianismo, 
por sua vez, proclama que só a 
passagem pelo crivo messiânico da 
nova criaQãO, inaugurada com a 
encarnação, vida, morte e ressur-
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reição de Jesus Cristo, pennite 
dizer, afinal, que o mundo é 
graça. (8) 

A habitação, portanto, de 
Deus na criação ainda escravizada 
é dom, porém dom vulnerável, ex
posto e ferido à agressão que a 
desordem do mal inaugura e ins
taura. (9) Contemplar o cosmos e 
com ele relacionar-se não é, por
tanto, para o homem, segundo a 
teologia cristã, distração ética, fei
ta apenas de lazer e lranqüilidade 
estéticas, mas despertar da preocu
pação ética primeira, que consiste 
em dar ou restituir ao homem e à 
mulher despossuídos e espoliados 
o cosmos que é seu lugar. E essa 
restituição se dá sob a fonna da 
matéria à qual o ser humano tem 
um direito assegurado pelo próprio 
Deus. (10) Toma, então, a fonna 
da devolução do pão ao faminto, 
do teto ao desabrigado, da água ao 
sedento etc., não sendo isso nada 
mais que restituir um pedaço do 
cosmos àquele ou àquela que dele 
foi desprovido. Esse gesto ético 
restituidor é, denlro da lógica cris
tã, o gesto redentor e salvador pri
meiro e fundamental, parâmelro de 
julgamento do Juiz Escatológico no 
final dos tempos (cf. Mt 25, 31-46). 

Sendo lugar da ética, do 
agir moral, a criação é, no entanto, 
também e não menos, lugar do 
patético, do padecido, da vulnera
bilidade afetada. Se algo há a res
tituir, esse algo é sintoma de perda, 
de carência, de sofrimento pela ne
cessidade agredida. E essa perda 
inscreve necessariamente no cos
mos a marca do pathos. A utiliza
ção desordenada dos recursos da 
natureza faz sofrer tanto o ser hu
mano como a própria natureza, 
conclamando portanto à solidarie
dade, à partilha, à reconciliação na 
sua dimensão maior. 

Sendo, além disso e quase 
por definição, lugar de experiência, 
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o cosmos é não apenas interpela
ção ética, mas também receptivi
dade que prova e é provada, es
paço de paixão e compaixão. Se o 
cristianismo parte da verdade fun
damental de que o Verbo de Deus 
se fez carne, veio ao mundo e aí 
habita e encontra sua morada, o 
mundo mesmo dá testemunho des
sa presença apaixonada que, desde 
dentro do criado, se entrega ao ex
perimentar e ao conhecer outros 
das criaturas. (11) Expondo-se a 
"estar no mundo", despojando-se 
de suas prerrogativas divinas (cf. 
Fil 2, 5-11), Deus mesmo assume 
na carne vulnerável de Jesus de 
Nazaré as conseqüências da inte
ração bela, porém tantas vezes so
frida com as coisas e o cosmos. 
Foram, e são seus também, não só 
nossos, os sofrimentos causados 
pela perplexidade das calamidades 
não conlroláveis que se abatem so
bre a natureza, o sofrimento não 
merecido, tudo que releva do do
mínio do não explicável e que é 
experimentado como penoso. 

A Encarnação do Verbo, 
por sua vez, remete à criação reali
zada por Deus a partir do nada 
( creatio ex nihil) e na origem dos 
tempos. E algumas correntes da 
teologia contemporânea - em es
treito diálogo com tendências do 
pensamento judaico - vêem nessa 
criação o primeiro gesto de despo
jamento de Deus, que para criar o 
céu e a terra, um mundo "fora" de 
si mesmo, abre "denlro" de si mes
mo um espaço à finitude. (12) É 
nesse espaço aberto e "capaz" da 
finitude que vai eclodir o cosmos, 
"capaz" por sua vez de receber 
Deus como presença vivificadora e 
vulnerabilidade apaixonada e sal
vadora. 

Espaço do ético e do 
patético, no entanto, o cosmos, se
gundo a Revelação bíblica, não é 
culpado, mas catiYo, submetido. 
Passivamente entregue à vaidade, 

no dizer do apóstolo Paulo (Rom 8, 
17-31), sofre na verdade as conse
qüências do pecado do homem. 
Seu mal é, portanto, originado da 
desgraça e não do erro. (13) A na
tureza, então, não é corrompida, 
mas apenas ferida. E isso que é 
verdade da natureza cósmica, pode 
também e redentoramente sê-lo da 
natureza humana, que pela sua alian
ça com o cosmos não é corrompida 
em seu fundo mais profundo, subs
tancialmente. Continua "capaz", po
tencialmente, de bondade, de recep
ção da salvação divina (14) 

CRIAÇÃO E SALVAÇÃO 

Espaço do ético e do 
patético, lugar da experiência, da 
prova e da paixão, não se pode es
quecer que o cosmos é também lu
gar da práxis histórica. A proposta 
cristã é sobretudo proposta e oferta 
para recuperar e resgatar - salvar -
o sentido do cosmos e do ho
mem, fazendo acontecer uma nova 
criação. Esse novo que o cristão é 
chamado, pelo Evangelho, a intro
duzir na criação e na história com 
sua intervenção inspirada pelo Es
pírito Santo não é, na verdade, na
da mais que o desígnio originário 
do Deus Criador e Salvador que pas
sa necessariamente por este mundo 
e pela luta para transformá-lo. (15) 

A teologia cristã parte, 
humildemente, da fé em que Deus 
efetiva já, na criação e na história, 
a salvaçª-o que se consumará na 
meta-histórla. (16) Enquanto a es
pera ansiosamente, o cristão é cha
mado a amar de todo coração este 
mundo ao qual Deus "tanto amou 
que enviou Seu Filho Único" (cf. 
Jo 3, 16-17) e sobre o qual derra
mou e derrama sempre novamente 
o Espírito de vida e santidade. A 
"figura" e finalidade da relação 
homem-Deus-natureza é, portanto, 
o amor. Amor não apenas extático 
e afetivo, mas também efetivo e 



transformador. Amor que sabe 
encantar-se e contemplar, mas tam
bém expeómentar,lutar e padecer. 

Cosmos e homem carre
gam, portanto, reciprocamente, em 
seu ser, seu comum destino. Des
tino que é de salvação. (17) Porta
dor e meio de salvação, o cosmos 
nos diz hoje que o que é cóado é o 
que é salvo, por levar no mais pro
fundo de si mesmo a presença vivi
ficante do Deus salvador. O cos
mos é, portanto, nosso espaço so
teóológico, onde podemos experi
mentar e ser expeómentados pelo 
Espíóto de Deus que habita a cóa
ção desde dentro como dom e vul
nerabilidade amorosa e redentora. 

Por outro lado, o homem 
é responsável pelo futuro do cos
mos, tendo diante de si o chamado 
não apenas a construir uma históóa 
e um devir para seu próprio cresci
mento e progresso, ignorando o 
restante do cóado, mas a cuidar e 
garantir a habitabilidade e a sobre
vivência plena de todo ser vivo, de 
. toda a cóação. A interpelação eco
lógica ouvida e obedecida pela 
teologia pode ajudar a garantir ho
je o não-esquecimento dessa mútua 
fecurÍdidade e compenetração da 
pessoa e do planeta. 

Voltar-se, atentamente, so
bre a questão e o tema da ecologia 
significa para o pensamento cristão 
tocar no âmago mesmo do mistério 
que o anima e lhe dá consistência e 
que se revela - hoje como sempre -
não enquanto mistério lógico, mas 
enquanto mistério de salvação. O 
desejo salvífico de Deus que está 
no começo de tudo que existe é 
que se manifeste Sua glóóa e Seu 
gozo ao fazer com que as cóaturas 
vivam entre si e com Ele uma co
munhão de vida semelhante àqueia 
que constitui a · vida, a glória e o 
gozo do própóo Deus que a fé 
cristã nomef.l como Pai, Filho e 
Espíóto Santo. (18) 
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NOTAS 

1. Cf. a reflexão de A. Garcia Rubio, em 
seu recente livro Unidade na pluralidade, 
Sio Paulo, Paulinas, 1989, especialmente 
pp. 449-462. 

2. Cf. o que sobre isso diz tio belamente 
J. Moltmann, no capítulo introdutório do 
seu livro Dias en la creaci6n, Salamanca, 
Sígueme, 1987, pp. 33-65: · En la crisis 
eco16gica. Trata-se, a nosso ver, da reflexão 
teológica cristã mais séria que tem sido 
feita recentemente sobre o tema. 

3. Cf. o livro de M. Berman, The Reen
chanttMnt of the World, Ilhaca, Comell 
University Press, 1981, citado por N. Man
gabeira Unger em seu recente livro O en
cantatMnto do humano. Ecologia e espiri
tualidade, São Paulo, Loyola, 1991, p. 56. 
Cf. ainda o que diz a mesma N. Mangabeira 
Unger: "~ preciso dizer, quando falamos 
em desencantamento do mundo, que este 
desencantamento é, na verdade, o desencan
tamento do nosso olhar ... Então, reencantar 
o mundo... é, na verdade, reencantar o 
nosso olhar." 

4. Pensamos sobretudo em São Francisco 
de Assis, conhecido e mencionado sempre 
como a pessoa humana que talvez tenha 
realizado mais plenamente a integração en
tre o amor a Deus, aos outros e à natureza, 
numa grande, fraterna e universal sinfonia 
de louvor. Cabe mencionar também outros 
já menos conhecidos, como Santo Ináci~ 
de Loyola, que, na maturidade de sua vida 
espiritual, emocionava-se até às lágrimas 
olhando as estrelas do céu ou vendo brotar 
uma flor silvestre. "Na Contemplação para 
alcançar amor", texto com que fecha seus 
E:urclcios Espirituais (versão portuguesa 
pela Ed. Loyola, São Paulo), Santo Inácio 
deixa perceber sua visão de · mundo onde 
cosmos e seres humanos sio integrados nu
ma grande visão reconciliada pelo constante 
e permanente "trabalho" criador, redentor e 
santificador do Deus que é Pai, Filho e Es
pírito Santo (cf. ,EK EE. , p. 230-237). Cf. 
sobre essa visão de Santo Inácio meus re
centes artigos :' "Deus, o mundo e' o homem 
(Contribuição 'de Inácio. de Loyola para a an
tropologia e a ecologia hoje)" in Grande Si
nal45 (1991), pp. 447-456; "Theos-Kosmos
Anthropos. Atualidade de Inácio de Loyola", 
in PUC- Ciência 6 (1991), pp. 7-11. 

5. Cf. J. Moltmann, op. ciJ., pp. 287-307, que 
sustenta inclusive a tese oentral de que a co
roa da criação de Deus não é o homem, mas 
sim o sábado, que é a festa da criação. Cf. 
também o que diz P. Ricoeur sobre a "pos
terioridade" humana, desta vez num contex
to de análise da simbólica bíblica sobre o 
mal : "Le péché originei: étude de signi
ficalion", in Le conflit des interprétations. 

Essais d'Hermineuliq~. Paris, Seuil, 1969, 
pp. 265-282. 

6. Cf. a bela reflexão que faz sobre esse tema 
P. Trigo, Criação e hist6ria, Petrópolis, 
Vozes, 1988, pp. 165-166. 

7. lbid, p. 174, a referência à devoçio à 
Pacha-Mama dos povos andinos e outros 
ritos de veneração da tem na América 
Latina. 

8. Cf. J. Moltmann, op. cil., pp. 79-83. 

9. Cf. A. Gesché, "La création: cosmologie 
el anthropologie", Íll Rev~ Thiologiq~ de 
Louvain, 14 (1983), p. 162. 

10. lbid, p. 164: "Este direito do homem ao 
cosmos se enraíza tão profundamente que, se 
assim se pode dizer, Deus mesmo nio pode 
despossuí-1o disso, se é verdade, como 
vimos, que o ato criador, porque gratuito; ~ 
sem retomo, sem arrependimento. 

11. Cf. A. Gesché, "Un secret de salut caché 
dans le cosmos?", in C. Castiau (org.) Cria
tion e/ salul, Bruxelles, Facullés Universitai
res Saint Louis, 1989, pp. 27-31 : 

12. Cf. o desenvolvimento desta reflexão, 
por exemplo, em J. Moltmann, op. cit., pp. 
101 e segs. Moltmann retoma a{ a doutrina 
judaica de I. Luria, que parte da categoria 
zimzum, significando concentraçio e con
tração e indicando um dobrar-se sobre si 
mesmo, atribuído ao Deus Criador, na ori
gem dos tempos . 

13. Cf. A. Gesché, "Un secret de salut caché 
dans le cosmos?", p. 18. 

14. Cf. A. Gesché, "Un secrel de salul caché 
dans le cosmos?", p. 19: "O mal está no 
mundo", mas ele apenas "entrou", ele não 
está aí "como em sua casa" ... 

15. J. Vives , "Trinidad, creación y libera
ción", Revista IAtiiiOafMricana de Teologia, 
7 (1990), pp. 57-58. 

16. /bid, p. 58. 

17. Cf. sobre a relação entre criação e 
salvação, o belo artigo de P. Gibert, 
"Créalion, histoire et salut. Le rapport des 
origines de l ' univers dans la Bible aux origi
nes de 1'histoire d'Israel", in C. Castlau 
(org.) Création et salul, Bruxelles, Publica
tions des Facullés Universitaires Saint Louis, 
1989, pp. 85-104. Ressaltamos como espe
cialmente original no citado trabalho o es
tudo que faz o autor sobre a relação 
criacional-salvífica do homem e da mulher 
(pp. 90-91). 

18. /bid, p. 57. 
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descoberta de negri
tude que estamos fa

. zendo está nos cha
mando a participar de 

· . .cc"io"' ..:.,-:a questões que até então 
pareciam longe de nós. 

A situação de miséria, 
opressão e desrespeito à dignidade 
do povo negro, o desprezo a valo
t:es, a suas manifestações religio
sas, sua marginalização são, na 
verdade, frutos de desvios ou equí
vocos sociais programados em no
me de um progresso que não sabe
mos qual e de uma modernidade 
que não conseguimos entender. 

Nesta situação, temos al
go a dizer ®bre a questão ecoló
gica colocada em debate nos anos 
90. O enfoque a partir da fé é perti
nente neste assunto? 

É por este caminho que 
pretendo, de forma muito breve, 
apresentar uma pequena contri
buição. 

Não é possível pensar 
uma transformação social no Brasil 
sem levar em consideração o fator 
religioso que envolve a vida d" 
povo. A fé é elemento decisivo na 
ação de muitos militantes nos mais 
variados grupo§ e organizações que 
lutam em defesa da vida e por uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
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No entanto, para pensar o 
mundo de fé é imprescindível des
tacar o significado da fé do povo 
negro preservada nas religiões dos 
orixás. As questões mais importan
tes de cada tempo que são coloca
das pela sociedade, querendo ou 
não, passam obrigatoriamente por 
este crivo. 

A modernidade traz a 
questão ecológica, sem sombra de 
dúvida uma questão fundamental. É 
questão de vida ou morte do futuro 
da humanidade. Em se tratando do 
mundo afro, não é possível pensar 
ou conceber a ecologia sem pergun
tar qual a relação que o povo negro 
estabelece com a natureza. 

A humanidade paga hoje 
muito caro pelo progresso e pagará 
muito mais, caso não desperte em 
tempo para o ataque selvagem fei
to à natureza. "Deus perdoa sem
pre, os homens, às vezes, a nature
za, nunca." O mal, a destruição que 
se comete hoje contra a natureza, 
será amanhã revertido a toda a 
humanidade. 

É admitido por nós que 
no mundo criado existe por si 
uma certa ordem que lhe garan
te a harmonia. O ser humano 
com sua audácia consegue desfa
zer esta harmonia em nome do 
progresso . 

Na corrida do progresso 
vem a destruição da natureza. Com 
o sofrimento da natureza, sofremos 
nós, que na relação com o seu 
Criador dependemos da mesma. A 
relação do povo negro com o Cria
dor tem a natureza, principalmente 
a Terra, água, mata, como elemento 
da maior importância. A Terra é lu
gar de energia, é sagrada, um útero 
de onde nasce a vida. Nisto nos as
sociamos aos povos indígenas. Re
conhecemos e respeitamos . a terra 
como mãe da vida. "Terra, és mãe 
da vida, Terra, és mãe dos homens. 
Chega de assassinar a mãe da vida, 
chega de assassinar a mãe dos ho
mens. Basta de comercializar a mãe 
Terra." 

Em relação à Terra, cabe 
aqui lembrar que o nome terreiro 
deriva, na tradição do povo negro, 
do espaço de terra em frente às ca
sas que serviam para encontros, lu
gar de cantorias, rodas, espaço pa
ra contar estórias, brincadeiras. Po
pularmente conhecido hoje como 
espaço celebrativo das religiões 
afro, não perdeu essa nobre carac
terística de lugar de se repassar a 
tradição - história de um povo de 
fé. Portanto, fé, Terra, terreiro são 
realidades inseparáveis na vida do 
povo negro. Respeitar a Terra é ad
mitir e respeitar o Criador que faz 
através da ten:a chegar a nós ener
gias vitais. Quem já não fez a ex
periência de sentir a energia da 
terra ao pisá-la descalço? 

A água é outro elemento 
comunicador das forças do cosmo. 
As religiões afro não são concebí
veis sem este elemento. Muitos 
orixás têm na água o seu lugar pri
vilegiado de manifestação. Aqui 
talvez ajudem a explicitar esta com
preensão alguns fragmentos dos sá
bios cantores e compositores da 
música popular brasileira, que, im
buídos da mística afro-brasileira, 
deixam o coração e a fé falarem, 
explodirem em notas musicais. 



"Odô, odoiá, meu canto 
maior à rainha do mar"; "Iansã ca
dê Ogum, foi pro mar. lansã cadê 
Ogum, foi pro mar"; "Iemanjá é a 
rainha do mar. lemanjá é a rainha 
do mar"; "Por de trás daquela serra 
tem uma linda cachoeira, que é do 
meu Pai Xangô ... " 

Podemos ainda destacar a 
importância da água como lugar de 
acolhimento das oferendas feitas a 
orixás e a sua importância nos ri
tuais, na vida do dia-a-dia dos 
terreiros. 

O terceiro elemento que 
queremos destacar é a mata. A tra
dição religiosa do negro compreen
de que a mata se constitui em lugar 
de expressão do Criador. Não só 
pelo fato de existirem os orixás das 
matas, mas porque a vida do ser 
humano necessita de estreitamento 
com o cosmo e grande parte deste 
estreitamento tem a ver com a rela
ção que estabelecemos com as ma
tas. Existe um ensinamento, um 
segredo, nesta relação com as 
plantas, que vai desde um pedir li
cença à natureza para se tirar uma 
folha, até o uso das mesmas como 
ervas medicinais. É muito comum 
na tradição do nosso povo o trata
mento das doenças por meio das 
forças naturais das plantas. 

As benzeções por exem
plo são formas populares, porém 
cheias de sabedoria, dos antigos 
que marcaram a vida de fé deste 
povo em nosso país e que conti
nuam arraigadas no seio de muitas 
famílias. Os chás, os banhos que 
descarregam as energias negativas, 
limpam, são outras formas de se 
relacionar com esta realidade. Não 
é à toa que um fulano usa o seu 
galhinho de arruda atrás da orelha: 
Que as mães negras dão banho 
de ervas nos recém-nascidos. Que 
nós tomamos o chá de erva-doce 
como calmante... os banhos de 
descarrego. 
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Esta relação com a natu
reza algumas vezes acontece de 
forma não-consciente, 'ficando as
sim muito longe de se compreen
der a profundidade de um fato iso
lado em vista da globalidade da 
relação. Porém, para quem vive e 
faz da vida uma constante tentativa 
de integração homem-natureza, is
to não se constitui em novidade. 

Estamos à porta de um 
novo século. A relação do ser hu
mano com as demais criaturas já 
foi suficientemente deteriorada. Já 
perdemos demais. Grande é o nú
mero de vítimas das águas, da Ter
ra e das matas. Uns já desaparece
ram, outros ainda não, mas pode
rão vir a desaparecer. Os abusos, o 
desrespeito, a agressão à natureza 
são males cometidos pelo homem, 
que mais cedo ou mais tarde rever
terão contra o próprio homem. 

Pen~ as questões rela
cionadas à . ecologia na moderni
dade é para nós repensar as rela
ções que estabelecemos com a na
tureza. Para o povo negro, estas re
lações têm muito a ver com as 
questões ligadas ao mundo da fé. 
Recuperar a natureza é também re
cuperar a harmonia entre o ser hu
mano e o seu Criador. O Criador se 
manifesta, se comunica conosco 
via natureza. Ela é instrumento de 
comunicação das forças divinas. O 
Criador em sua criatividade encon-

trou formas de se-revelar, de dar a 
conhecer a todos os povos, e nós 
assim o cremos e o entendemos. 

O nosso sentimento reli
gioso, enquanto negros, passa fun
damentalmente por nossa relação 
com a água, com a Terra, com a 
mata, além, é claro, com as outras 
pessoas. Caso queiramos destruir 
um povo, tiremos dele a raiz de 
sustentação de suas convicções. A 
natureza faz parte, na história de 
nosso povo, das raízes de nossas 
convicções. 

Muita coisa desta relação 
homem-natureza foi feita equivo
cadamente pelo homem branco, 
colonizador, dominador. O branco 
vê a terra como fonte de lucro, lu
gar de extração de riqueza, digna 
de ser concentrada nas mãos de 
uns poucos porque quanto mais 
terra se tem, mais rico, mais po
der ... O branco olha as águas como 
fontes de enriquecimento, de onde 
só quer dinheiro, dinheiro e dinhei
ro. Aó se relacionar com as matas 
não é diferente. Extrai a madeira, 
vende a madeira, ganha dinheiro, 
limpa a terra, explora a terra, ga
nha dinheiro. É um verdadeiro ci
clo de profanação natural ou de 
atentado ecológico. 

Finalizando, creio que, a 
título de sugestão, a sociedade mo
derna tem muito a aprender dos 
povos indígena e negro no que diz 
respeito à relação ecológica. 

"Chega de assassinar 
a mãe dos homens 
Chega de comercializar 
a mãe da Vida 
Chega de assassinar 
a mãe-Terra. 

És mãe da vida 
Terra, és mãe dos homens!" 
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Ave, Maria! 
Ave, carneflorescida em Jesus 
Ave, silêncio radioso , 
urdidura de paciência 
onde Deus f ez seu amor inteligível 

Adélia Prado 

com o seu tempo, que 
ainda é o nosso. 

A primeira voz é a do ca
tólico Jacques Maritain que, em 
1966, num livro com o subtítulo 
um velho leigo se interroga a pro-

. p6sito do tempo presente, cunhou 
o neologismo "verdade ontosófica" 
da Criação, " ... por duas razões: de 
uma parte, porque a verdade que se 
trata é ao mesmo tempo filosófi
ca e teológica; de outra parte, por
que ela não é somente ontológica, 
ela interessa também ao domínio 
moral" (J. Maritain, f966, p. 62). 

A segunda voz é a do ju
deu Hans Jonas que, em 1979, num 
livro onde propõe a "tentativa de 
uma ética para a civilização tecno
lógica", se interrogando sobre a 
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possibilidade contemporânea de o 
homem se tornar o destruidor da 
vida, busca fundar uma ontologia 
do Dever-Ser, afirmando que " ... o 
lugar da responsabilidade é o Ser 
emergente no Devir, entregue à 
transitoriedade e ameaçado pela 
ruína" (H. Jonas, 1979, p. 242). 

Essas vozes sinalizam al
go que a reflexão crítica em nossa 
"modernidade pós-soviética" não se 
pode permitir ignorar. Apontam 
com nitidez aquilo que nós, leigos 
num mundo secularizado, não po
demos esquecer mais: criação e vi
da nos remetem a Deus, em atitude 
de dívida. Ou, pelo menos, nos de
vem remeter. E não a dobrar os 
joelhos perante os donos neolibe
rais desse mundo, mercadores da 
morte . 

Nosso mundo é ambiva
lente. Tem a ambivalência de sua, 
de nossa relativa liberdade. Foi 
um filósofo do idealismo alemão, 
F. W. J. Schelling, que, num es
crito de 1809 (Investigações sobre 
a essência da liberdade humana), 
afirmou que o tipo de conheci
mento da natureza congruente com 
uma determinação natural da von
tade somente pode ser expressão 
de uma consciência religiosa do 
homem na natureza como Criação. 
Mas dizer "criação" implica reco-

nhecer a necessidade de se restau
rar aquilo que o homem moder
no tanto se empenhou em negar, 
destruir, manipular: a verdade re
velada. 

Retornados somos assim 
às Escrituras Sagradas, para ser
mos informados de que a naturali
dade das criaturas é boa em si 
mesma. E tantas vezes as Escritu
ras nos reafirmam essa bondade, 
que o livro Gênesis parece fazer 
das palavras "e Deus viu que isso 
era bom" um refrão que acom
panha ritmicamente toda a sinfonia 
de Sua obra de seis dias. 

Nós, modernos, nos de
frontamos com um mundo ontoso
ficamente bom, com sua vida 
ameaçada de morte pelo mal vei
culado por nossas ações como su
jeitos. Os dilemas da questão eco
lógica contemporânea nos impõem 
a recordação do afirmado por 
Santo Tomás de Aquino: malum 
est in bonum sicut in subjecto 
(Sum Theol. I, 48, 3). Mas, apesar 
de ferido pelo operar destrutivo 
humano, o mundo segue sendo 
bom na naturalidade de suas estru
turas e finalidades . Segue sendo 
ontosoficamente bom, apesar da 
ferida nele aberta por nossa arro
gância pecaminosa. 

A ferida do pecado do 
mundo é o bunker guerreiro de um 
sujeito que se pretende a medida 
de seu próprio diâmetro. Nele ces
sa .o espaço para a admiração filo 
sófica diante de como o nada 
emerge para o ser. Ou de como po
de participar o ente finito na pleni
tude do infinito que sustenta seu 
existir. Não há lugar para admira
ção, espanto, perplexidade, misté
rio, quando todo o conhecimento 
se restringe ao que São Paulo de
signou "conhecimento segundo a 
carne" , operacionalizado como um 
"pensar de dominação", que quer 
fazer do homem o universal. 



No Novo Testamento é 
São Paulo quem nos afrrma do 
modo mais inequívoco a dimensão 
cósmica da salvação cristã, onde o 
homem pecador e a Criação ge
mem e sofrem as dores de parto do 
novo céu e da nova terra (Romanos 
8, 19-23). O mesmo São Paulo 
que, num desprezo amante para 
com tudo que o afaste do Deus
Amor, nos diz: " ... por Ele perdi 
rudo, e tenho tudo como esterco, 
para ganhar a Cristo e ser achado 
n'Ele" (Filipenses 3, 8). Para o san
to, todas as criaturas de Deus são 
boas e dignas de serem, enquan
to criaturas, amadas. Mas nunca 
transformadas em ídolos, usur
padores . do senhorio do Deus 
Criador/Salvador. 

O cristão professa sua fé 
no Deus "criador do céu e da terra, 
das coisas visíveis e invisíveis". 
"Céu e terra" é expressão de ori
gem judaica para a totalidade do 
universo. A expressão "coisas visí
veis e invisíveis" é uma inserção 
de origem helênica. A possibili
dade de se conhecer Deus através 
do "mundo das coisas visíveis" já 
é, no helenismo, problema teoló
gico fundamental. Na ecologia pla
tónica das idéias, o mythos sobre
vive, animando a dimensão teoló
gica do logos com a visibilidade da 
transcendência. 

Na teologia helênica, a re
lação entre visível e invisível se 
pensa como reprodução fundada na 
identidade. O kerigma, núcleo fun
damental da proclamação de fé 
cristã no Deus-feito-homem morto 
na cruz e ressuscitado, se funda na 
novidade e na diferença. Aqui ra
dica uma tensa polaridade. A mes
ma que, na evangelizâção dos gen
tios, desdiviniza-lhes o mundo. 
Não mais um mundo que é neces'
sária e eterna. emanação do Divino. 
Mas sim um mundo querido por 
Deus. Um mundo criado do nada 
pelo absolutamente livre ato de 
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Sua vontade amorosa. Um mundo 
contingente e transitório, sim, mas 
existente por amor do Criador. 

Essa idéia do mundo co
mo grandeza teológica permanece 
até a modernidade tardia e o apro
fundamento do secularismo, quan
do se faz hegemônica uma nova 
atitude epistemológica. São agora 
identificadas visibilidade e opera
cionalidade do mundo. Ver é fazer. 
Um fazer que tem por moradia o 
cálculo, a exatidão, a precisão, o 
maquinismo. Um fazer apoiado so
bre o que o teólogo católico Hans 
Urs von Balthasar designou uma 
"redução antropológica", deslegiti
madora da verdade contemplativa 
da teologia, enraizada no Mistério 
da Revelação. 

Essa "redução antropoló
gica", nascida como projeto espe
culativo, se confirma a si mesma 
na experimentação controlada, im
pério do pensar de dominação. Es
se pensar, cego diante do Mistério 
do Deus que " ... tomou-se inteligí
vel desde a criacão do mundo, atra
vés das criaturas" (Romanos 1, 20), 
pretende transformar em virtude 
sua cegueira. Procura "dividir para 
vencer" e, para isso, pretende cor
tar em duas a realidade: de um la
do o inteligível, do outro o inin
teligível, que em razão mesmo de 
sua ininteligibilidade é suposto não 
nos afetar. 

Quando esse pensar de 
dominação· parece se aproximar de 
Deus, opera uma assimilação ao 
homem e uma anestesia do Mis
tério. Anestesiar o Mistério é pre
tender impor ao mundo o silêncio 
eterno de espaços infinitos, de que 
nos alertava Blaise Pascal, para ne
le resignarmo-nos a viver " ... a er
rância do homem no mundo aban
donado pelo sentido" (Vaz, 1986, 
p. 239) . Um mundo onde querer 
falar da experiência de Deus é o 
anacrônico e dolorido sinal de uma 

a~sência, pois " ... -remover o cadá
ver de Deus, eis a empresa que to
mam para si os grandes construto
res da cult~ra pós-teísta" (Vaz, 
1986, p. 241). 

O Mistério do Deus vivo 
em nossas vidas impõe ao cristão o 
paradoxal reconhecimento de que: 
1. Sendo a experiência de Deus 
uma experiência do sentido radi
cal, esse sentido radical se particu
lariza absolutamente numa exis
tência historicamente determinada 
pela Encarnação; e 2. As lingua
gens humanas são limitadas para 
expressar toda essa manifestação. 
Nesses termos, proclamar o kerig
ma da fé no Crucificado e Ressus
citado, dizer credo in Dominum 
nostrum Jesum Christum já é um 
exercício teológico de liberdade, 
que quebra o muro de sirncio com 
uma " ... linguagem derivada que 
fala ou repete - numa forma origi
nal de repetição a um tempo fiel e 
criadora, que em linguagem teoló
gica se diz tradição - a linguagem 
original" (Vaz, 1986, 254-255). 
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Nah ist 
Und schwer zufassen der Gott. 
Wo aber Gefahr ist, wiichst 
Das Rettende auch. • 

Patmos,Holderlin 

ÉTICA E NATUREZA NO 
PENSAMENTO OCIDENTAL 

9 amplo desenvolvimento 
da questão ética na tradição oci
dental toma difícil apresentar em 
poucas palavras sua história e sua 
problemática. Portanto, examinare
mos aqui apenas alguns de seus as
pectos mais relevantes para os ob
jetivos deste ensaio. Nos interessa 
sobretudo revisar a proposta clás
sica e medieval e as concepções de 
Hobbes e Kant, dois representantes 
paradigmáticos do pensamento mo
demo, de influência indiscutível 
até hoje. (1) 

O homem clássico guia 
seu comportamento por normas 
justificadas pela tradição e os cos
tumes, entendidas como reflexo da 
harmonia cósmica. Desde este pon
to de vista, sua mentalidade opera 
uma identificação entre nomos e 
physis, entre a norma e a natureza 
e o universo. Este modo de pensar 
recusa a intervenção ativa e cons
ciente da vontade humana para in-

• 28 

terferir na estruturação do sistema 
de convivência social, à medida 
que ética e política resultam absor
vidas por uma ordem que não ad
mite a artificialidade. Por isso, o 
público e o privado se confundem, 
não existindo uma esfera privada 
que possa desinteressar ao cidadão 
da coisa pública. O particular e o 
universal têm assim uma concor
dância imediata, sendo o todo que 
marca o ritmo das partes. O se
gredo desta visão, onde os indiví
duos renunciam significativamente 
à realização do interesse privado 
egoísta, reside em que cada parte 
cumpra sua função específica, tal 
como aparece bem exemplificado 
na República de Platão. A mesma 
visão organicista, colocada em um 
contexto evolutivo, levará Aristó
tele:\, na Política, a estabelecer 
uma continuidade entre as comuni
dades familiar e política. Tanto em 
Platão como em Aristóteles existe 
uma identificação entre a idéia do 
natural, do bem, e a finalidade da 
política. Ambos afirmam uma po
sição teleológica, vinculada a con
teúdos axiológicos objetivamente 
válidos e universais, que possibi
lita a integração da humanidade 
com a natureza em termos éticos. 

Na Idade Média, o caráter 
transcendente do sistema axioló
gico é radicalizado. Sem entrar na 

complexa problemática. agostima
na, na dominante visão de Santo 
Tomás, a sociedade e o Estado são 
meios que servem para remediar a 
situação negativa na qual se encon
tra o homem por culpa do pecado 
original. A escolástica tomista re
cupera a objetividade dos critérios 
éticos que vinham da antiguidade, 
mas universaliza o nexo social en
tre os homens (acrescentando um 
rasgo fundamental que em certa 
forma se contrapõe aos clássicos). 
Enquanto para Platão ou Aristóte
les quem ficava do lado de fora 
dos muros da polis não podia aspi
rar à condição de ser humano, o 
pensamento medieval dá a todos os 
mesmos direitos, à medida que to
dos são filhos de Deus. A visão to
mista nos apresenta um conjunto 
de princípios éticos que se dedu
zem racionalmente da ordem do 
universo, enquanto criação divina. 
Dentro deste cosmos racional
mente harmônico, cada coisa tem 
sua finalidade e a bondade consis
tirá em apontar na sua direção, a 
fim de realizar sua essência. Essa 
visão teleológica-transcendente da 
ética clássica medieval será pro
fundamente afetada pela perspec
tiva moderna através da hierarqui
zação da consciência individual. 
As conseqüências de tal transfor
mação ainda precisam ser melhor 
avaliadas, a degradação ambiental 



global do mundo atual precisa ser 
pensada desde a inadequação da 
ética moderna em relação aos pro
blemas ecológicos. 

A nota principal do pen
samento moderno será sua afirma
ção da individualidade e, portanto, 
a inversão do privilégio do todo 
em relação às partes. Em outras 
palavras, o homem não dependerá 
mais da adequação a uma ordem 
transcendente para realizar sua 
natureza, a qual agora poderá 
realizar-se na adequação a uma or
dem organizada em torno do hori
zonte de sua individualidade. Nes
te processo, a dimensão ética será 
reduzida à vida privada e a natu
reza transformada em um meio 
para satisfazer às necessidades da 
preservação humana. Habermas 
observa que o sentido dessa passa
gem tem-se tomado quase incom
preensível para a cultura contem
porânea. (2) A radicalidade desta 
mudança sobrevoará a diversidade 

· das correntes do pensamento mo
demo, aproximando, desde nossa 
perspectiva, autores tão opostos 
quanto Hobbes e Kant. 

Pela coerência e realismo 
de seu argumento, Hobbes se apre
senta como uma das tentativas 
mais elaboradas do materialismo 
ético e político. Utilizando uma 
terminologia tomada do direito na
tural, o autor do Leviatã apresenta 
uma concepção feroz e egoísta da 
natureza humana que leva os ho
mens a lutarem e a se destruírem 
mutuamente guiados por seus ape
tites. O estado de natureza (esta
do original da relação homem
natureza) seria assim incapaz de 
garantir ou conduzir a qualquer 
progresso social . ou moral, sendo o 
bem e o mal não mais do que no
mes para significar desejos e aver
sões. Mas a condição humana, an
tes de mais nada, exige do indiví
duo sua autopreservação, já que 
sem ela nenhum outro desejo po-
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deria vir a ser satisfeito. E a auto
preservação se alcança na paz do 
estado civil, o qual se institui me
diante um contrato que leva todos 
os indivíduos a abdicar de seus di
reitos naturais em benefício de um 
soberano que, concentrando todo o 
poder, será inclusive portador ina
pelável das noções de justiça e 
injustiça, de bem e de mal. A visão 
hobbesiana estabelece uma forte 
dicotomia entre o estado de natu
reza e o estado civil, que tem im
plicações éticas e políticas impac
tantes. Instaurado o estado civil, a 
ética inevitavelmente não poderá 
ter um papel significativo, à me
dida que o espaço onde se define o 
desenvolvimento humano foi cons
truído pela força de grande artífice 
e grande árbitro (sendo, portanto, 
artificial e arbitrário). Para Hobbes, 
o Leviatã simboliza o triunfo e o 
domínio humano sobre a natureza 
através da definição de regras de 
acatamento obrigatório, regras que 
não estão destinadas à formação 
moral dos homens, senão a manter 
uma ordem eficiente que permita a 
estes satisfazer seus desejos sem 
destruírem-se mutamente. Na visão 
hobbesiana se elimina toda possi
bilidade de fazer da vida social e 
política a continuação da ética, tal 
como vimos acontecia no pensa
mento clássico medieval. Sua éti
ca, ainda que materialista e heterô
noma, se nos apresenta desvincu
lada da natureza e da vida social. 

Assim·como Hobbes ocu
pa um lugar ·proeminente no pen
samento mbderno . anglo-saxão, 
Kant pode considerar-se um dos 
maiores representantes da tradição 
alemã. A ética materialista, recém
apresentada numa de suas versões 
mais caracterizadas, encontrará uma 
contraposição radical na doutrina 
kantiana. Kant procederá a uma in
versão das teorias existentes com 
respeito à origem dos princípios 
éticos, afirmando sua validez abso
lutamente a priori da experiência. 

Para Kant, o homem habita dois 
mundos: o dos sentidos, onde to
dos os acontecimentos têm uma 
determinação material, e o da ra
zão, onde a ação está sujeita a uma 
legalidade completamente separa
da de qualquer desejo e inclinação 
material. O formalismo kantiano 
supõe uma autonomia ética, isto é, 
que o comportamento moral seja 
baseado na livre escolha, já que se 
um homem estivesse determinado 
por causas materiais (internas ou 
externas), quaisquer que fossem as 
conseqüências de seu ato (boas ou 
más), este não teria nenhum valor 
moral. O pessimismo hobbesiano 
quanto à natureza humana é tro
cado aqui pelo otimismo, pela con
fiança na capacidade individual 
dos homens de perseguir e realizar 
objetivos racionais. Resulta suges
tivo observar que, embora- a ética 
kantiana se nos apresente reivindi
cando uma importância que tinha 
sido negada pela ética hobbesiana, 
a separação (e até o antagonismo) 
da ética em relação à natureza é 
equivalente, à medida que para 
Kant qualquer identificação ou 
aproximação do homem em rela
ção à natureza ou à ordem natural 
é incompatível com a liberdade de 
escolha. Essa concordância entre 
posições tão diferenciadas não é 
resultado de uma contingência. A 
separação entre os mundos moral e 
natural, das normas da vida indivi
dual e da vida social e natural, é o 
resultado do ethos matricial do 
mundo moderno, composto por va
lores e idéias racionalistas organi
zados desde um horizonte indivi
dualista. Esse desequilibrante in
dividualismo leva a humanidade, 
através de variadas colorações his
tóricas, a reforçar seus valores an
tropocêntricos e assim exercer sem 
maiores sofrimentos morais um 
desmesurado e deletéreo domínio 
técnico sobre a natureza. (3) Não 
foi até a emergência nas últimas 
décadas de um ethos alternativo 
(ecológico) que se tornou possível 
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identificar e perceber a gravidade 
do nexo homem-natureza cons
truído nos últimos séculos. Acima 
das diferenças entre as opiniões 
que encontramos nos séculos 17 e 
18, a exaltação das capacidades e 
poderes do homem para superar 
obstáculos e transformar a reali
dade, de acordo com objetivos de
finidos exclusivamente pela sua 
razão ou interesse, foi o dogma 
essencial que o jusnaturalismo
iluminismo da época nos deixou 
como uma herança cujo patrimônio 
estamos agora reinventariando cri
ticamente. (4) 

ALTERNATIVAS E EVOLUÇÃO 
DA ÉTICA ECOLÓGICA 

Frente ao acúmulo de di
ficuldades que encontra nossa civi
lização para progredir de forma 
harmônica e equilibrada, talvez 
não seja arriscado pensar que o re
lativismo moral é a conseqüência 
mais plausível de tal situação. 
Diante di~so, coloca-se a importân
cia da emergência e expansão do 
ecologismo a nível internacional e 
a crescente preocupação da opinião 
pública mundial com a questão 
ambiental: esses fenômenos ex
pressam antes de mais nada um. 
ressurgimento ético que tenta evo
luir e situar-se fora do reducionis
mo individualista-antropocêntrico, 
responsável pelas atuais circuns
tâncias. (5) Trazendo-nos a reivin
dicação e o reconhecimento de va
lores e direitos não especifica
mente humanos, o ecologismo se 
projeta na busca de sólidos funda
mentos éticos num plano transcen
dente (cuja carência é a verdadeira 
fonte de todos os relativismos) que 
transbordam a matriz modema e 
criam as bases para uma conver.
gência e re-significação homogê
nea da diversidade de objetivos e 
desejos humanos (porém, sempre
tender anular a natural diversida
de cultural da humanidade). Neste 
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sentido, chama-nos a atenção que 
nem sempre se perceba claramente 
esta dimensão que perpassa o eco
logismo em todas as suas varian
tes. Do ponto de vista civilizatório, 
não temos dúvida de que sua 
contribuição não se limita apenas 
às dimensões social e política, 
afirmando-se decisivamente no 
campo ético. 

A compreensão de que 
a relação homem-natureza não é 
alheia à problem~tica ética confi
gura um dos maiores progressos da 
recente história intelectual do Oci
dente. (6) O surgimento de uma 
ética ecológica representa uma ex
pansão inédita e revolucionária da 
experiência moral, perfeitamente 
evidenciada na ampliação do con
ceito de direito para a vida de ani
mais, plantas, pedras e ecossiste
mas em geral. A ética ecológica é 
ainda um processo em gestação 
pouco teorizado. Suas alternativas 
se encontram atravessadas por con
tradições e confusões que dificul
tam sua análise e avaliação, assim 
como sua correta inclusão nas sub
disciplinas de ética comparada e 
história da ética. Embora não pre
tendamos ignorar a enorme quanti
dade de problemas que ela coloca 
em pauta, trataremos de apontar as 
características de suas principais 
tendências e, na medida do pos
sível, discutir algumas de suas 
derivações em outras áreas do 
pensamento. 

Está fora de dúvida que a 
presença do ecologismo no cenário 
internacional tem trazido uma re
novação do debate ético e filosó
fico. Porém, um exagerado (e tal
vez inevitável) caráter afirmativo 
do ecologismo na etapa de sua 
emergência fez ele introduzir no 
debate posições reativas às pre
existentes, produzindo o surgi
mento de polarizações e visões di
cotômicas nem sempre recomendá
veis para a melhor compreensão de 

sua essência. Nesta primeira fase 
(que agora está terminando), foi 
comum colocar a ética ecológica 
numa luta maniqueísta entre urna 
série de atitudes e valores positivos 
e outra de valores negativos. De 
um lado ficaria assim o espectro do 
biocentrismo, do preservacionis
mo, do retomo à natureza, e do ou
tro o espectro do antropocentris
mo, do utilitarismo, da conquista 
da natureza. (7) Este maniqueísmo 
nos parece não ajudar o ecologis
mo em geral, nem a ética ecológica 
em particular, a cumprir o que en
tendemos seja sua principal mis
são: servir, não como fatores de 
oposição, senão de integração e 
convergência entre as polaridades 
existentes no mundo moderno e 
nossa civilização. No campo das 
idéias, o ecologismo pode e deve 
ser compreendido como o justo 
meio das duas ideologias provavel
mente mais populares surgidas das 
ciências modernas. Ele se situa no 
meio do otimismo do economicis
mo neoclássico - para o qual a ex
pansão do mercado e as revoluções 
tecnológicas garantem um cresci
mento econômico permanente que 
resolveria todos os problemas - e 
do pessimismo do biologismo mal
thusiano, que sempre espera um 
colapso da humanidade devido ao 
crescimento descontrolado da po
pulação frente aos limites do am
biente natural. O ecologismo se si
tua paradoxalmente no meio de 
duas visões equivalentes, já que 
tanto o pessimismo de uma quanto 
o otimismo da outra se fundem na 
suposta incapacidade da consciên
cia humana para alcançar o bem 
comum e regular a vida social 
(num caso o mercado resolve e no 
outro ninguém resolve) . (8) O eco
logismo pode situar-se entre ambas 
as posições porque, para cuidar 
da relação sociedade-natureza, não 
apela nem confia em soluções téc
nicas que não se apóiem numa mu
dança de valores e atitudes básicas, 
num compromisso ético. A crise 



do mundo atual (especialmente no 
chamado Terceiro Mundo) está le
vando muitos tecnocratas do pas
sado a reconhecerem que as res
postas para a maioria dos proble
mas ambientais e de justiça social 
do presente pertencem muito mais 
ao campo da política do que da 
técnica. Embora deva dar-se as 
boas-vindas a essa tardia compro
vação, nos parece necessário ir 
mais além e afirmar, antes que seja 
tarde demais, que as respostas para 
a crise ecológica pertencem, em 
rigor, muito mais à ética do que à 
política ou à técnica. 

A comum procura de uma 
transformação da realidade por 
parte do extenso leque dos ecolo
gismos existentes ganha intensi
dade e alcances diversos de acordo 
com a forma de cada um compre
ender e assumir o complexo víncu
lo entre sociedade e natureza. Vín
culo que, desde o campo da ética, 
pode ser analisado através dos va
lores associados às relações homem
natureza e homem-sociedade. A fim 
de melhor apresentar a complexa e 
multidimensional problemática da 
ética ecológica, embora conhecen
do os riscos de qualquer classifica
ção ou tipologia, procuraremos or
ganizar um esquema interpretavvo. 
Não aspiramos com esta tarefa en
quadrar de forma precisa tudo e 
todos, o que nos obrigaria a um ar
riscado recorte de autores e proble
mas em departamentos estanques -
nos interessa sobretudo construir 
uma tipologia ideal, que permita 
compreender mais claramente as 
principais correntes da ética ecoló
gica como partes de um todo, res
saltando sua fluidez e circulação 
interna. (9) Procederemos então a 
situar a ética ecológica num esque
ma definido relacionalmente, onc~ 
em cada caso o que interessa é a 
maior ou menor aproximação, inte
gração e identificação dos valores 
e comportamentos do homem, em 
relação às legalidades e finalidades 
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próprias e às da natureza e da so
ciedade. Combinando essas duas 
dimensões, obtemos quatro casilhas
categorias (tal como se pode ver no 
Quadro I). 

tendências internas da ética ecoló
gica, constituindo um núcleo inter
pretativo central para pensar a pro
blemática ética e ecológica em 
geral. 

Quadro 1: Tendências e evolução da ética ecológica 

RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA 

ORIENTAÇÃO ORIENTAÇÃO 
ANTROPOCÊNTRICA BIOCÊNTRICA 

o Lll ORIENTAÇÃO 

::E Cl COMUNITÁRIA •< < u- Lll Cl < ::E Lll 
....l o -Lll :I: u 

ORIENTAÇÃO c.:: o 
V,) 

INDIVIDUALISTA 

O eixo das categorias Al
fa e Beta enquadra aquelas posi
ções que, em relação a Gama e 
Ômega, defendem valores e atitu
des que supõem uma maior separa
ção entre o homem e a natureza. 
Inversamente, o eixo Gama e 
Ômega defende uma maior aproxi
mação e igualdade, do que nas res
tantes posições. Do mesmo modo, 
o eixo Alfa e Gama postula uma 
maior distância entre o indivíduo e 
a sociedade, em relação a suas res
pectivas legalidades e finalidades, 
do que se encontra em Beta e 
Ômega. Por sua vez, este último 
eixo define uma maior aproxima
ção e integração entre o indivíduo 
e a vida comunitária e a sociedade 
em geral. O cruzamento destes ei
xos permite combinar as caracte
rísticas menc~onadas . Assim, Alfa 
faz referênc;ia a valores e práticas 
orientadas numa direção mais indi
vidualista e antropbcêntrica do que 
as restantes; Beta se orienta por 
uma perspectiva antropocêntrica e 
comunitária; Gama se direciona 
biocentricamente, .ainda que com 
conteúdos individualistas; e, por 
último, Ômega se define num sen
tido biocêntrico e comunitário ao 
mesmo tempo. Em nossa opinião, 
Ômega representa o ponto evolu
tivo para onde se dirigem todas as 

BETA --- -+-+ ÔMEGA 

f f 
I 

f f 
ALFA ----- GAMA 

A tendência Alfa pressu
põe que os descobrimentos da eco
logia e a emergência do ecologis
mo em geral não impõem uma re
volução básica da ética, senão sim
plesmente pensamentos e atitudes 
melhor informados e precisos, que 
ampliem e complementem os já 
existentes direitos e obrigações 
morais. (10) Segundo esta idéia, o 
papel da ecologia é mostrar ao ho
mem sua responsabilidade (antes 
ignorada) na extinção de espécies, 
depleção de recursos, contamina
ção, crescimento demográfico etc. 
Se os direitos e obrigações morais 
que se referem à vida, à saúde, à 
justiça, ao respeito às pessoas, à 
promoção do bem e à verdade etc. 
são atualizados de acordo com o 
anterior, o próprio interesse egoísta 
do homem o levará a se preocupar 
com a conservação da natureza, 
como um modo de se autopreser
var. Um suposto básico de Alfa é 
assumir que não existem valores e 
motivações fora de uma perspec
tiva individual e antropocêntrica e 
que, portanto, postular uma ética 
biocêntrica requereria uma meta
ética de justificação teórica e prá
tica quase impossível. Os que aqui 
se situam entendem que, assim co
mo a ética, as exístentes raciona
lidades política e econômica são 
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perfeitamente adequadas para in
corporar e tratar as questões eco
lógicas. (11) Não havendo necessi
dade de imaginar uma ética radi
calmente nova, o fator ecológico 
se introduz como uma adjetivação 
branda que faz com que Alfa seja 
praticamente a "porta de entrada" 
para os atores dominantes do sis
tema econômico e político que ma
nifestam preocupações ambientais. 
Neste sentido, Alfa é a tendência 
mais realista, na medida em que se 
apresenta como compatível com os 
interesses dominantes. Sua proje
ção sócio-política a toma, de fato, 
neoliberal e conservadora. 

A tendência Beta, ainda 
que mantendo sua orientação an
tropocêntrica, prefere a cooperação 
à competição, manifestando assim 
sua divergência principal com Al
fa. Esta visão mais comunitária re
cebe às vezes o nome de ecologia 
social. (12) Em relação à anterior, 
percebemos uma certa evolução das 
posições, conseguindo-se avançar 
numa alternativa crítica ao ecolo
gismo ético realista. Já vimos que 
um presSuposto de Alfa era que o 
cálculo egoísta, informado ecologi
camente, servia perfeitamente para 
orientar nosso comportamento mo
ral. Os autores que se identificam 
com Beta, ainda que não reconhe
cendo a necessidade de criar uma 
ética ecológica tão radicalmente 
nova quanto vai ser o caso dos que 
se alinham na variante biocêntrica, 
reivindicam a necessidade de mu
dar todos os valores associados ao 
pressuposto individualista, que é 
considerado responsável direto pe
la decadência ambiental. Segundo 
eles, a ecologia é incompatível 
com a lógica de competição ine
rente ao individualismo. A crítica 
aqui não apenas atinge o capita
lismo, estendendo-se também à 
economia de escala hipertecnoló
gica, à racionalidade instrumental 
em geral, ao sistema patriarcal e ao 
conjunto de relações que estabele-
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cem hierarquias ou desigualdades 
entre os seres humanos (sejam de 
classe, gênero, raça, idade etc.). 
Beta não criticará apenas Alfa se
não também o biocentrismo em ge
ral, por sua suposta incapacidade 
de reconhecer que a harmonização 
homem-natureza não pode ser in
dependente da harmonização das 
relações humanas (sendo, a rigor, 
tudo o contrário). · 

O biocentrismo é respon
sável nao apenas por fazer con
vergir uma grande quantidade de 

'Ji.--~ 

vertentes de pensamento em seu 
apoio, como também por ter intro
duzido com muita força valores 
ecológicos no debate de idéias e, 
em conseqüência, inspirado a cria
ção de um enorme número de asso
ciações preservacionistas da vida 
das espécies e dos ecossistemas 
naturais em todo o mundo. A ten
dência Gama pretende constituir 
uma ética ecológica em um sentido 
forte. No entanto, por suas carac
terísticas, ela apresenta muitos 
problemas interpretativos. As difi
culdades aparecem especialmente 
quando se referem ao cruzamento 
com a relação homem-sociedade, a 
qual tende a descaracterizar-se em 
função do desinteresse da mentali
dade biocêntrica pela problemática 
social, impedindo assim determi
nar pacificamente as orientações 

individualistas e -comunitárias. O 
particular biocentrismo de Gama 
pode associar-se claramente aos 
defensores . (t,ambém chamados de 
"liberacionistas") dos animais, na 
medida em que esta afirmação de 
igualdade de direitos com os hu
manos se faz a partir do animal 
como indivíduo, não tanto como 
espécie, nem como parte de um 
escossistema. (13) Mas a análise se 
complica com as teorias conheci
das pelo nome de deep eco/ogy, 
que em boa medida adotaram o 
nome de ecologia profunda para se 
distinguir das posições de Alfa, às 
quais qualificavam de "ambienta
lismo superficial". Os ecologistas 
profundos estão identificados com 
um holismo ético, baseado no va
lor inerente da natureza e na igual
dade das espécies dentro da comu
nidade biótica, que abre a possibi
lidade de serem enquadrados em 
Ômega. (14) Mas, ainda que a 
deep eco/ogy submeta a severa crí
tica o conceito do ego (e por exten
são do individualismo) predomi
nante na cultura ocidental atual , 
nossa análise não pode ignorar o 
fato de que sua proposta de auto
realização humana na identificação 
com a totalidade orgânica é acom
panhada por uma relativa incapaci
dade em equacionar os problemas 
da sociedade e da natureza. (15) 
Esta incapacidade talvez não tenha 
um melhor exemplo do que no 
comportamento de Earth First!, on
de o ecologismo profundo do gru
po californiano se expressa numa 
clara ordem de prioridades que co
loca os problemas das populações 
dos países pobres, e portanto as re
lações da comunidade humana co
mo um todo, muito depois dos pro
blemas das florestas. (16) O caso 
dos liberacionistas animais se en
quadra forçosamente em Gama, 
porque eles não conseguem imagi
nar interesses superiores aos indi
viduais. O caso dos ecologistas 
profundos é mais complexo, por
que muitos deles manifestam uma 



espiritualidade que os aproxima 
de Ômega. Sem poder aprofundar 
aqui esta questão mas, conside
rando que a radicalização biocên
trica da ecologia profunda tem le
vado as pessoas e os movimentos a 
prestar pouca ou nenhuma atenção 
a questões políticas e sociais, assu
mindo assim indiretamente o indi
vidualismo dominante na socieda
de, nos inclinamos por enquadrá
los também em Gama, ainda que 
num processo de transição avan
çado em direção a Ômega. Gama 
configura então um grande avanço 
em relação à ética antropocêntrica 
de Alfa, mas estabelece um certo 
impasse em relação ao progresso 
obtido por Beta. Gama e Beta são 
momentos evolutivos por linhas di
ferentes, ambos caminham em di
reção a valores e atitudes mais 
cooperativos e igualitários, mas 
no primeiro caso mantendo uma 
orientação individualista, e no se
gundo uma orientação antropocên
trica. Desde a perspectiva de Ôme
ga, a rigor, Gama e Beta são dois 
aspectos de um mesmo caminho. 

Vale a pena observar que 
as três tendências apresentadas até 
o momento encontram argumentos 
válidos na ciência para se apoiar. 
Ainda que a evolução da ética eco
lógica aponte num sentido contrá
rio ao realismo hoje dominante no 
campo das ciências, fato que ou
torga à Alfa um maior reconheci
mento, são cada vez mais abundan
tes as hipóteses, surgidas de novos 
paradigmas e/ou de raízes transdis
ciplinares com eixo na ecologia, 
que contrariando algumas verdades 
estabelecidas justificam a impor
tância dos · pressupostos das outras 
tendências. (17) Parece evidente, 
por outro lado, que no caso da 
ética ecológica suas preocupaçõe~ 
com questões objetivas de outras 
dimensões não estritamente huma
nas recomendam fortemente sua 
compatibilização com as ciências 
físicas e naturais em geral. Mas, 
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não apenas por causa do fato men
cionado anteriormente de que a 
ciência não tem verdades únicas, 
seria um grave erro conceber uma 
ética ecológica heterônoma subor
dinada à ciência. Obviamente, a éti
ca ecológica não poderia expandir
se afirmando valores anticientífi
cos, mas a humanidade tem a ciên
cia que corresponde a seu grau de 
evolução moral, e não vice-versa; 
em conseqüência, assim como o 
ethos dominante no mundo con
temporâneo é individualista e an
tropocêntrico, também temos uma 
ciência normal (em sentido kuh
niano) que praticamente não se in
teressa pela integração e unificação 
das leis que regem a matéria, a 
vida, a sociedade e a mente. (18) A 
evolução da ética ecológica deve
ria então ser acompanhada pela 
despositivização da ciência para 
poderem caminhar juntas. A rigor, 
os caminhos da ciência se entre
cruzam ativamente com os da éti
ca (e o caso moderno é um bom 
exemplo), mas não por isso a evo
lução moral do homem deve pro
curar legitimidade ou inspiração 
apenas nos avanços da ciência. 

Os sinais da ética eco
lógica são bifrontais como Jano: 
apontam simultaneamente ao pre
sente, registrando os mais recentes 
e avançados conhecimentos cientí
ficos, e ao passado, recuperando a 
secular sabedoria espiritual da hu
manidade. A compreensão de sua 
essência nos ·obriga ao esforço 
conceituai de pensá-la como um 
arco-(ris, com um extremo na 
ciência e outro na religião. (19) 
Arco-íris que - veremos mais tarde 
- pensamos irá reproduzir-se no 
processo de emergência e conver
gência histórica de diversos setores 
dentro do ecologismo, tendo num 
começo os atores provenientes do 
campo científico e, no momento de 
maior complexidade (e portanto no 
ponto de bifurcação decisivo para 
o ecologismo assumir vitalmente a 

orientação de ômega), a atores 
provenientes do campo espiritual e 
religioso. Ômega é um ponto âe 
chegada espiritual-ecológico vi
sualizado por um conjunto extre
mamente reduzido de pessoas, mas 
de enorme potencialidade a partir 
do momento que se constitua num 
arco-íris no terreno, não apenas das 
idéias, senão das práticas e institui
ções científicas e religiosas. Ôme
ga, à diferença de Alfa, Beta e 
Gama, mais do que uma tendência 
é a própria essência da ética eco
lógica, seu momento mais elevado, 
e por isso demanda uma visão fina
lista (teleológica) para ser com
preendida. Os valores e atitudes in
dividualistas impregnam nossas vi
das porque os últimos séculos de
sencantaram a natureza e o uni
verso. Porém, o fato de Alfa existir 
significa que ainda dentro do mais 
cru realismo se podem construir 
pontes com a ética ecológica. Se as 
pontes estão sendo feitas é porque 
- tal como nos ensinou Teilhard de 
Chardin - a vida, na sua perspec
tiva rttais integral e abrangente, é 
uma evolução intencional constan
te, uma evolução na qual seu ponto 
Ômega é o despertar da consciên
cia humana na consciência divi
na. (20) Ômega ilumina nosso ca
minho porque ele existe desde o 
começo e temos sua revelação. Por 
este motivo, Ômega, enquanto éti
ca ecológica, deve ser procurado e 
estudado, antes que em comentá
rios ou tratados específicos, nos 
textos sagrados das diversas tradi
ções espirituais que nos falam do 
encontro de Deus com o homem e 
do homem com a Criação. 

Ômega é uma luz e não 
uma visão realista, capaz de suge
rir planos para organizar de um 
modo concreto as relações do ho
mem com a sociedade e a natureza. 
Postula valores ideais que não po
dem realizar-se no contexto evolu
tivo presente sem contrariar valo
res materiais poderosamente arrai-
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gados na nossa cultura. A mútua 
depredação das espécies é um fato 
biológico que parece contradizer o 
pressuposto biocêntrico da igual
dade de direito à vida, assim como 
a competição e os conflitos entre 
indivíduos é um fato que também 
parece contrariar o pressuposto co
munitário e o valor da cooperação 
para organizar a vida social. Mas 
Ómega não é uma intuição do pa
rafso perdido. Ómega é a com
preensão espiritual do sentido des
ses fatos num plano transcendente. 
Compreensão que nos convoca a 
aceitá-los e a trabalhá-los, tanto no 
âmbito de nossa interioridade co
mo na própria realidade (não se 
trata de um abandono da ação con
creta no campo social, nem em re
lação à natureza, senão o contrá
rio), para evoluir em direção a 
Deus. Uma ética integral para o 
equilíbrio das relações do homem 
com a sociedade e a natureza exige 
a procura do elo que nos une a 
Deus. Mas essa procura não deve 
ser passiva, não pode traduzir-se 
numa esperança sem sacrifício. 
Nenhuma das correntes examina
das (incluindo a ecologia pro
funda) tem percebido a centralj
dade e a importância fundamental 
do sacrifício para a plena realiza
ção da ética ecológica. Ómega é 
uma ética do sacrifício e da fra
ternidade, porque nossa salvação 
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individual é a salvação de todos 
(humanos e não-humanos), é a sal
vação de todos num mundo (natu
ral e social) degradado, em luta, 
desequilibrado, exige amor e sacri
fício. A rigor, o idealismo de Óme
ga se apresenta frente à crise eco
lógica como a visão mais realista. 
Para harmonizar a humanidade e a 
natureza e transformar os seres hu
manos em fator de cooperação e 
paz não nos parece muito realista 
nos guiarmos por éticas da espe
rança num mundo melhor que vi
ria, de um modo ou outro, conser
vando e protegendo tudo o que nós 
somos e temos hoje. 

Ómega postula um eco
centrismo espiritual cujos valores 
se fundam no respeito, aceitação e 
amor por Deus e a Criação, o qual 
pode ser simbolizado no Amor e 
Sacrifício de Jesus Cristo e, em di
versos níveis de compreensão e 
exigência, na disposição para a fra
ternidade e o sacrifício testemu
nhados tanto por São Francisco, 
como por Ghandi, Martin Luther 
King e Chico Mendes. No seu ní
vel mais baixo de compreensão, 
Ómega exige ressaltar as virtu
des da prudência e da moderação 
(já privilegiadas pelo pensamento 
clássico e medieval), e portanto a 
necessidade de limitar severa e vo
luntariamente o poder humano . 

Exige também o reconhecimento 
do caráter sagrado de todos e cada 
um dos seres deste mundo, aos 
quais devemos amar como a nós 
mesmos, e portanto a necessidade 
da absoluta preservação de indiví
duos, espécies e ecossistemas. 

CONCLUSÃO: ÉTICA 
ECOLÓGICA E FILOSOFIA 
DA HISTÓRIA 

Os antecedentes mais di
retos das idéias ecológicas remon
tam a meados do século XIX, mas 
o ecologismo, enquanto movimen
to histórico global, causa e efeito 
de uma profunda mudança de men
talidade, começa sua emergência 
no significativo contexto do pós-II 
Guerra, basicamente nos anos 50 e 
60. (21) A expansão dos valores 
pertencentes à ética ecológica se 
manifesta em forma constante e 
contínua desde aqueles anos. Exis
te hoje abundante pesquisa empí
rica que mostra a aparição gradual 
e ampliada de novos valores que 
transcendem a orientação para as 
necessidades humanas básicas, pró
pria dos valores tradicionais (cha
mados materialistas pela literatu
ra especializada em cultura polí
tica). (22) O avanço das novas ge
rações em direção a valores pós
materialistas se manifesta precisa-



mente a partir daqueles anos. Num 
primeiro momento, estas mudanças 
de valores surgem em forma relati
vamente indiferenciada nas popu
lações dos países desenvolvidos, 
afetando posteriormente de uma ou 
outra forma o resto dos países. (23) 
Mas, curiosamente, ainda que o 
fato esteja perfeitamente registra
do, não existem análises que en
quadrem e reflitam, desde um pon
to de vista próximo à ética e à filo
sofia da história, sobre o processo 
de emergência e expansão do eco
logismo nos diversos sistemas ou 
dimensões da sociedade e do Es
tado, numa perspectiva global e in
ternacional. Processo que não é 
linear nem indiferenciado, senão 
multilinear por ondas convergentes. 

A primeira aparição sig
nificativa do ecologismo a nível 
mundial se registra através do 
campo científico. Embora as pri
meiras fases dos estudos de ecolo
gia apareçam no século XIX, a pe
netração da preocupação ecológica 
na comunidade acadêmica está da
tada nos anos 50. Mencionemos 
que a idéia de ecossistema e a Teo
ria Geral dos Sistemas (da maio~ 
importância para a extensão da 
ecologia às ciências humanas) per
tencem a essa década. Mas, os fa
tos fundamentais para marcar esta 
emergência foram a fundação da 
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União Internacional para a Prote
ção da Natureza (IUPN), criada 
por um grupo de cientistas vincula
dos às Nações Unidas em 1948, e a 
realização da Conferência Cientí
fica das Nações Unidas sobre Con
servação e Utilização de Recursos 
(Lak:e Success, NY, 1949), a qual 
a rigor representa o primeiro gran
de feito no surgimento do ecolo
gismo mundial (a Conferência de 
Estocolmo é o segundo grande 
feito). (24) Para observar a emer
gência do ecologismo a nível dos 
atores do sistema social propria
mente dito devemos ir aos anos 60. 
Diversos grupos e organizações 
não-governamentais (ONGs) co
meçam a aparecer e a crescer de 
forma exponencial a partir daque
les anos. O Fundo para a Vida Sel
vagem (WWF), a primeira ONG 
ambiental internacional, foi cria
do em 1961. (25) Se nos anos 60 a 
preocupação científica pela ques
tão ecológica está já consolidada e 
projetando-se sobre a opinião pú
blica mundial (R. Carson publi
cou seu conhecido best-seller Si
lent Spring em 1962, e a partir de 
1968 o Clube de Roma começou a 
trabalhar na série de seus famosos 
relatórios científicos), do mesmo 
modo, nos 70, o ecologismo não
governamental se encontra firme
mente institucionalizado dentro das 
sociedades americana e européias 

mais importantes. A década de 70, 
fortemente marcada pela Conferên
cia de Estocolmo (1972), registrou 
o começo da preocupação de go
vernos e partidos políticos. Nesta 
década assistimos à emergência e à 
expansão das agências estatais de 
meio ambiente, assim como do 
Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA) e, 
conseqüentemente, na década se
guinte·, já encontramos os partidos 
verdes tendo um expressivo papel 
(o Partido Verde alemão chégou ao 
Bundestag em 1983) e o sistema 
político partidário da maior parte 
das democracias ocidentais numa 
fase de absorção e institucionaliza
ção das questões ambientais. (26) 
Se nos anos 50 emergiu o ecolo
gismo dos cientistas, nos 60 o das 
ONGs e nos 70 foi a vez dos atores 
políticos e estatais, tendo todos 
eles seu apogeu na década seguin
te, nos tardios anos 80 do Relatório 
da Comissão Brundtland, Nosso 
Futuro Comum (1987), encontrare
mos a largada dos atores vincula
dos ao sistema econômiCo. (27) 
Vinculadas ao conceito de desen
volvimento sustentável e à idéia de 
um mercado verde, as empresas 
dos anos 90 começam rapidamente 
a recuperar o tempo perdido aban
donando de forma gradual, no en
tanto firmemente, as atitudes nega
tivas em relação às questões am-
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bientais. No contexto desta emer
gência e expansão por ondas su
cessivas e convergentes, encontra
mos atualmente um ecologismo 
projetado sobre as realidades locais, 
regionais e global, abrangendo e 
penetrando os principais espaços 
da sociedade civil, do Estado e do 
mercado. (28) O ecologismo deste 
fmal de século adota claramente 
um perfll complexo e multidimen
sional, de grande iniciativa explí
cita e implícita no plano ético, que 
o habilita em tese para se constituir 
num eixo fundamental de coopera
ção e convergência criativa dentro 
do universo das relações sociais, 
políticas e econômicas. (29) 

Porém, se a evolução do 
ecologismo se interromper neste 
ponto, e pensarmos no futuro ape
nas como uma projeção ampliada e 
aumentada do presente, não nos 
parece possível que a crise sócio
ambiental que padecemos em es
cala global venha a ter resolução 
satisfatória. Já vimos que Alfa, a vi
são ética predominante hoje no eco
logismo, mantém fortes laços com 
o competitivo ethos individualista
antropocêntrico que está na origem 
de nossos problemas. O desenvol
vimento das potencialidades do 
ecologismo supõe, estritamente, a 
continuidade do processo de mu
dança de mentalidade e comporta
mento ético num sentido qualitati
vo; supõe, portanto, a necessidade 
imediata de uma presença mais he
gemônica dentro do ecologismo 
dos valores cooperativos e espiri
tuais associados às tendências evo
lutivas da ética ecológica; supõe, 
em conseqüência, que Ômega ilu
mine a Civitas Terrena. 

Seria pouco realista espe
rar que um ecologismo dinamizadQ 
fundamentalmente por atores so
ciais, políticos e econômicos, atra
vessados e determinados por nor
mas, objetivos e trabalhos confliti
vos e competitivos, próprios das 
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características da dimensão mate
rial na qual se situam preferencial
mente, possam superar as barreiras 
de Alfa contando apenas com a 
ajuda do trabalho e a compreensão 
de alguns cientistas e ativistas es
clarecidos. A rigor, o processo de 
emergência do ecologismo com
plexo multidimensional tem partido 
nos anos 50 e 60 de valores con
sensuais mais cooperatjvos e igua
litários do que enconlramos predo
minando nos 80 (e quase com cer
teza continuaremos a ver pelo me
nos nos 90), após o ingresso dos 
atores vinculados aos sistemas po
lítico e econômico, onde predomi
na fortemente uma lógica de con
flito e competição. Nos parece evi
dente que, se aceitamos a essência 
da ética ecológica como um eco
teocentrismo, a resolução correta 
da crise ecológica demande e con
voque à participação no ecologis
mo daqueles que se inspiram na 
Civitas Dei. O ingresso de um se
tor profundamente comprometido 
com valores espirituais e religio
sos, que possa somar-se aos exis
tentes, contribuirá decisivamente 
para estruturar e funcionalizar para 
a cooperação a crescente comple
xidade e multidimensionalidade do 
ecologismo, revertendo a atual ten
dência relativamente declinante de 
sua evolução ética. 

Embora possa parecer um 
exercício de futurologia, conside-

rando a gravidade de algumas das 
mudanças em gestação nos ecos
sistemas globais, com data mar
cada para o começo do próximo 
século, acreditamos que o clímax 
do ecologismo de raiz religiosa se
rá confluente com a aparição dos 
primeiros sintomas evidentes de da
nos à vida humana de grandes mas
sas da população do planeta provo
cados pela desordem global da 
biosfera. O momento de encontro 
da vertente espiritualizada e reli
giosa com o conjunto de forças que 
compõem o ecologismo definirá 
um ponto de bifurcação, que muito 
provavelmente acontecerá simulta
neamente com a percepção inocul
tável dos problemas ambientais glo
bais e o padecimento físico dos mes
mos (e já não mais apenas anuncia
dos e padecidos mentalmente pelas 
elites ecologizadas). (30) Embora 
Ômega ilumine o caminho, não 
pensamos que a evolução histórica 
tenha um desenvolvimento linear e 
contínuo. Precisamente, a bifurca
ção acontece em momentos críti
cos da evolução da humanidade, 
onde existe a chance de escolher 
uma outra alternativa à tendência 
em curso. A hipótese da provável 
exacerbação da crise ecológica 
global e a emergência de um eco
logismo espiritualizado definem a 
oportunidade de uma bifurcação 
do ecologismo (e da própria his
tória), a partir de Alfa, em direção 
a Ômega. (Para uma compreensão 
gráfica da evolução do ecologismo 
ver Quadro II.) 

A emergência e desenvol
vimento de uma vertente religiosa 
do ecologismo não se deduz de um 
desejo extemporâneo e utópico de 
alguns de seus membros para trans
formar suas atuais vertentes num 
sentido mais cooperativo. Um eco
logismo exclusivamente laico não 
tem condições de perceber as causas 
profundas da crise sócio-ambiental, 
nem de avaliar sua gravidade 
presente (e muito menos futura) . 



Quadro II: Emergência, consolidação orgiiJÚZativa e alternativas da evolução ética do ecologismo 
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(Sintomas evidentes) 
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e: linha da emergência das divezsas raízes do ecologismo 
ec: emergência e consolidação do ecologismo de raíz científica 
es: emergência e consolidação do ecologismo de raíz social 
ep: emergência e consolidação do ecologismo de raíz política 
ee: emergência e consolidação do ecologismo de raíz econôrnica 
er: hipótese de emergência e consolidação do ecologismo de raiz religiosa 
E: linha de emergência do ecologismo multidimensional e hipótese das alternativas para sua evolução ética 
• hipótese do ponto de bifurcação do ecologismo multidimensional e aparição confluente dos primeiros sintomas evidentes da desordem global da 

biosfera causando danos à vida humma de grandes massas da população do planeta 

A inibição e repressão da sensibili
dade religiosa e da espiritualidade 
em geral, sofrida por nossa civili
zação especialmente a partir dos 
séculos XVIII e XIX, não deve ser 
atribuída a aspectos secundários 
das mudanças da época. Essa re
pressão foi uma condição indispen
sável para o ·aceleramento do de
senvolvimento econômico-social, 
veiculado pela realização de inte
resses individuais contra interesses 
coletivos relacionados com a so
ciedade e a natureza. (31) Quando 
este progresso se transforma em 
tragédia, o círculo vicioso criado 
pelo ethos individualista nem se
quer permite entender o que está 
acontecendo. As conseqüências do 
impasse entre a presença dominan
te da mentalidade individualista
antropocêntrica e a degradação 
sócio-ambiental global talvez não 
se expressem melhor do que na 
"ética do bote salva-vidas", exem
plo mais popular da tendência Alfa 
de nosso esquema. G. Hardin é 
provavelmente o autor mais citado 
dentro da vasta literatura sobre 
ecologismo, ética ecológica e pro
blemas de meio ambiente em ge-
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ral. (32) A premissa de seu modelo 
explicativo se baseia na chamada 
tragedy of the commons (tragédia 
dos bens de propriedade comum). 
A tragédia pode se fazer extensiva 
a todos os bens comuns da huma
nidade e acontece quando eles são 
explorados sem restrições desde 
uma racionalidade individual (se 
encontrem estes em pequenos ou 
grandes espaços, incluindo desde o 
pasto de uma terra comunal da Ida
de Média, aos oceanos, à atmos
fera etc.). Este uso, por tratar-se de 
um bem comum, fica fora de qual
quer propriedade e jurisdição que 
possa exercer algum controle e 
cuidado. Nestas condições, a lógi
ca do interesse individual leva ine
vitavelmente· à tragédia, isto é, ao 
aumento progressivo da explora
ção na procura de um maior bene
fício individual, até o esgotamento 
dos recursos comuns ou a conta
minação irreversível de bens co
muns, com a conseqüente impossi
bilidade dos indivíduos continua
rem desfrutando coletivamente dos 
mesmos. (33) Considerando que a 
racionalidade individual é um dado 
invariável, se deduz da posição de 

Hardin que a principal causa da 
crise ecológica reside no aumento 
constante da população, a qual 
pressiona os bens comuns até a 
tragédia. A ética ecológica do au
tor terá que enfrentar este cenário. 
Segundo Hardin, se assumíssemos 
posturas éticas que igualassem to
dos os indivíduos no planeta Terra 
(suposto básico de posições ecoló
gicas mais evoluídas, conhecidas 
vulgarmente como éticas da espa
çonave), dando-lhes portanto igual 
acesso aos bens comuns, o au
mento populacional levaria a que 
os países pobres praticamente in
vadissem os países ricos para sa
tisfazer suas crescentes necessida
des, produzindo-se então a tragé
dia. (34) Para nos explicar como 
evitar essa situação, Hardin trans
forma metaforicamente cada país 
contemporâneo num bote salva
vidas navegando no agitado mar da 
crise ecológica. Porém, nem todos 
os botes têm a mesma quantidade 
de alimentos e equipamentos: os 
países mais ricos têm uma abun
dância de bens que obviamente os 
pobres não têm. Nesta circunstân
cia, quando os botes dos pobres 
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começam a afundar coloca-se a 
questão principal para ser resolvida 
eticamente - que fazer com os náu
fragos? Frente às três possíveis res
postas: a) recolher todos os náufra
gos, b) recolher alguns, e c) não re
colher nenhum - a "ética do bote 
salva-vidas" recomenda flllllemen
te a última solução. Aceitar qual
quer outra alternativa seria colocar 
em risco os botes dos países ricos, 
que acabariam afundando também. 
Esta postura, de um hobbesianismo 
radical e global (porque autoritária 
e baseada em pressupostos apenas 
materiais) exemplifica o estágio 
evolutivo mais baixo da ética eco
lógica. A ética de Hardin é publi
camente assumida por uma pe
quena minoria dentro do ecolo
gismo mundial; contudo, não pode
mos ignorar que ela está detrás da 
lógica de muitas das políticas in
ternacionais das principais potên
cias do mundo de hoje. (35) Não 
interessa tanto especular aqui so
bre seus alcances na política mun
dial, interessa sobretudo deixar 
claro os graves riscos para a huma
nidade e a natureza que se enco
brem nesta posição (e por extensão 
em Alfa). 

Se a ética do "bote salva
vidas" tem algum mérito é o de 
assumir explicitamente as conse
qüências que traz para a humani
dade a crise ecológica tratada de 
acordo com as regras de jogo vi
gentes na ordem internacional. O 
realismo de Hardin não o permi
te imaginar uma ordem coopera
tiva diferente da atual, que possa 
impedi-lo de apresentar como ine
vitáveis as brutais conseqüências 
lógicas da crise. Seu mérito então 
consiste em dizer-nos que a crise 
ecológica impõe severos sacrifí
cios à humanidade. Porém, deve
mos ressalvar que sua posição está 
longe de assumir os pressupostos 
mínimos de uma ética do sacrifí
cio, tal como requerida em Ômega. 
Em suma, Hardin postula uma éti-
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ca de "sacrifício para os outros", de 
não-sacrifício para os habitantes 
dos países desenvolvidos, que em 
suas conseqüências inevitáveis tra
rá sacrifícios para as populações 
dos países subdesenvolvidos (e que 
por serem inevitáveis não poderão 
ser assumidos eticamente). Deve
mos agradecer a Hardin por sua 
demonstração da necessidade e su
perioridade de Ômega, tanto do 
horizonte da ética como de uma 
perspectiva realista (sendo esta úl
tima, paradoxalmente, seu ponto 
de vista mais apreciado). A posi
ção de Hardin se apresenta como 
realista porque pretende compati
bilizar as exigências de uma rela
ção homem-natureza sustentável 
com os valores neoliberais e con
servadores da maior parte das eli
tes dos países desenvolvidos. Mas 
Hardin parece não querer tomar 
conhecimento de que a explosão 
do consumo nos países ricos toma 
tanto ou mais insustentável o pla
neta do que a explosão do aumen
to da população nos países po
bres. (36) E, portanto, os botes dos 
países ricos são intrinsecamente 
perigosos, independentemente dos 
náufragos que ameaçam subir a 
bordo. A ética do "bote salva
vidas", assim como em geral as po
sições mais individualistas e antro
pocêntricas de Alfa, não é realista 
no tratamento da crise ecológica, é 
realista apenas em relação aos in
teressses e valores dominantes na 
sociedade industrial-consumista. A 
crise ecológica (pensada inclusive 
sem catastrofismos) não tem alter
nativas realistas fora de uma ética 
de fraternidade e de sacrifício que 
recupere o sentido espiritual da vi
da social e natural. Sacrifício que 
pode ser compreendido e realizado 
por todos por igual no plano es
piritual, embora obviamente não 
possa exigir-se o mesmo para to
dos no plano material, senão ape
nas uma contribuição equivalente 
na medida de suas reSJ?Onsabilida
des e possibilidades. (37) 

A importãncia da evolu
ção da ética ecológica em relação à 
ética modema pode-se observar ni
tidamente a propósito da posição 
analisada. O fato de Hardin ir até 
as últimas Gonseqüências dos pres
supostos individualistas e antropo
cêntricos, no marco da crise eco
lógica, coloca num impasse as ten
tativas de conceber uma ética efi
ciente nestes termos. A moderni
dade reduziu a visão teleológica 
clássica e medieval, dada pela 
existência de um plano transcen
dente ao homem, a uma visão guia
da pela autopreservação. (38) Po
rém, o relativismo ético das políti
cas da autopreservação, em vigor 
nos últimos séculos, não parece 
agora garanti-la, senão ao contrário. 
A necessidade da inversão da in
versão modema, representada pela 
evolução da ética ecológica, está 
fortemente determinada pelo cará
ter integral da crise atual, afetando 
todas as dimensões do relaciona
mento humano no nível planetário. 
A crise ecológica não é resultado 
de nenhum acidente e sim de uma 
profunda crise civilizatória, cuja 
raiz é o desencontro do homem 
com suas raízes. A ética ecológica, 
por ser ética e ecológica, pode 
ajudar-nos a des-caminhar esse 
des-encontro. (39) Seus passos nos 
convidam a uma viagem em dire
ção às experiênc1as e perguntas 
fundamentais de nossa existência, 
e a construir com elas nossa mo
rada aproveitando as melhores pe
dras antigas e modernas da reli
gião, da ciência, da filosofia e da 
arte. Não temamos pelas dificulda
des da missão. 

I know that my Redeemer liveth. ** 
Messias, Haendel 

• Próximo está o Deus 
E difícil é apreendê-lo. 
Mas onde existe perigo 
Cresce o que nos salva. 

•• Eu sei que meu Redentor vive . 



• Trabalho apresentado no painel O thsen
volvimento hunta~to e a ecologia, no semi
Mrio PU C-Rio na EC0-92. 

NOTAS 

1. Para constatar a importância do pensa
mento de Hobbes e Kant dentro da tradição 
modema e em relação à ruptura oom o mo
delo clissico medieval ver, H. Habermas, 
Theory and practice, Boston, Beacon Press, 
1973; N. Bobbio, De Hobbes a MarJC, Na
poli, Morano Editore, 1971. 

2. Cf. H. Habermas, op. ciJ. 

3. Dommio veiculado através de uma ciên
cia experimental, encarnada particularmente 
na f!sica, que desagregava o corpo da natu
reza em um número infinito (embora mais 
maleável) de corpos mecânicos. Para estu
dar o conceito de natureza de antigos e 
modernos, ver P. Casini, Natura, Milão, 
Isedi, 1975; R. Lenoble, História da idéia 
da na-tureza, Lisboa, Edições 70, 1990. 

4. Ainda que as posições comentadas sejam 
indiscutivelmente as que dio as característi
cas dominantes à nova matriz moderna, 
vale a pena lembrar o romantismo surgido 
nas últimas décadas do século xvm como 
uma tendência que expressava uma revolta 
contra o distanciamento do homem da na
tureza, presente nas correntes hegemônicas. 
Certamente, este movimento excede o mar
co da revolta enwciona/ do sturm rmd 
drang, marcando de um modo ou outro as 
contribuições de pensadores como Fichte e 
Hegel. Mas a exaltação romântica da 
vontade, em substituição à razão, além de 
altamente perigosa, em rlgor nlio define 
uma alteração fundamental dos aspectos in
dividualistas e antropocêntricos que confi
guram o modelo ao qual se opõem. O irra
ciooalismo romântico não representa uma 
escolha real frente ao Duminismo, o que 
não impede que talvez possamos reconside
rar um aspecto de sua crítica: a que nos 
chama a atenção para o fato de os valores 
associados a perspectivas antropocêntricas 
nem sempre serem compatíveis entre si, 
colocando-nos implicitamente em alerta pa
ra o falso realismo das promessas da razão 
instrumental de criar neste mundo uma so
ciedade harmoniosa que una todos os valo
res de forma definitiva. (Cf. I. Berlim, Limi
tes da utopia, São Paulo, Companhia das 
Letras, 1991.) 

5. Sobre a emergência do ecologismo como 
movimento. histórico mundial e a problemá
tica global do meio ambiente, ver os traba
lhos compilados em H. R. Leis (Org.), Eco
logia e poUtica mrmdial, Rio de Janeiro, 
AIRIJPUC-Rio, FASE, Vozes, 1991. 
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6. Para observar o impacto da ética ecoló
gica no campo da história das idéias, ver R. 
F. Nash, The Rights of Nature, Madison, 
The Univenity of Wisconsin Press, 1989. 

7. Para aprofundar melhor estes conceitos 
ver D. ·worster, Nature' s Economy: The 
Roots of Eco/ogy, San Francisco, Siena 
Oub Books, 19TI. 

8. Cf. R . Guha, 'Toward a Cross-Cultura/ 
Enviro-nta/ Ethic". Alternatives, vol. 
XV,n°4, 1990. 

9. Uma leitura atenta da revista Environ
mental Ethics poderá dar uma idéia do grau 
de oposição e acirramento oom que alguns 
autores colocam suas posições no debate, e 
também da esterilidade e repetição de mui
tos dos seus argumentos, uma boa parte to
mados da problemática tradicional da ética. 

10. Uma das argumentações mais convin
centes a favor de Alfa se encontra em H. J. 
McOoskey, Eco/ogical Ethics and Politics, 
Totowa, Rowman & Littlefield, 1983. 

11. Cf. W. J. Baumol & W. E. Oates, The 
Theory of Enviro-ntal Poliey, Engle
wood Oiffs, Prentice Hall, 1975. 

12. Um bom exemplo desta tendência apa
rece nas obras de M. Bookchin, Toward an 
Eco/ogical Society, Montreal, Black Rose, 
1980; The Ecology of Freedom: The Emer
gence and Dissolution of Hierarchy, Palo 
Alto, Cheshire, 1982. 

13. Para aprofundar esta linha, ver T. 
Regan, The Case for Animal Rights, New 
Yorlc, Random House, 1983; e o pioneiro 
artigo de J. Feinberg, 'The Rights of Ani
mais and Unborn Generations", em W. T. 
Blackstone (Org.), Phi/osophy and Environ
menta/ Crisis, Athens, University of Geor
gia Press, 1974. 

14. A deep ecology foi um termo criado em 
1973 por Ame Naess (cf. 'The Shallow and 
the Deep, Long-Range Eco/ogy Movements: 
A Summary", lnquiry 16, Oslo), filósofo e 
ecologista norueguês, mas cujos conteúdos 
podem rastrear-se desde as origens do pen
samento ecológico no século XIX. Entre a 
abundante literatura recente sobre o tema se 
destaca B. Devall & G. Sessions, Deep 
Eco/ogy, Salt Lake City, Peregrine Smith, 
1985; e entre os precunores: H. D. 
Thoreau, Walden and Other Writings, New 
Yorlc, Bantam Books, 1962 (primeira edi
ção de 1854); A. Leopold, A Sand County 
Almanac, Oxford, Oxford Univenity Press, 
1949. Em relação aos primeiros intentos de 
pensar uma ética ecológica holista desde o 
campo da filosofia, ver R. Routley & V. 
Routley, "Human Chauvinism and Environ
mental Phi/osophy", em D. S. Mannison et 

al:, Enviro-ntal PiUiosoplry, Canbena, 
Australian National Univenity, 1980. Na 
linha da dup ecology, em nosso meio aca
dêmico, ver N. Mangabeira Unger, O en
cantamento do húmano: ecologia e espiri
tua/idach, Sio Paulo, Loyola, 1991. 

15. Cf. J. S. Dryselc & J. P. Lester "Alter
native Views of the Enviro-ntal Proble
matic", em J. P. Lester (Org.), Enviro-n
tal Politics and Poliey, Dumham, Duke 
University, 1989. 

16. Cf. J. Young, Sustaining the Earth, 
Cambridge, Harvard Univenity Presa, 1990. 

17. Em relação às características das mu
danças dos paradigmas científicos ver T. S. 
Kuhn, The Strucutre of Scienti{IC Revolu
tions, Chicago, Univenity of Chicago, 
1970. 

18. Na procura de uma síntese global, desde 
um ponto de vista evolutivo, entre os cam
pos das ciências humanas, sociais e naturais 
ver E. Laszlo, Evolution: The Grand Syn
thesis, Boston, New Science Library, 1987. 

19. Entre a diversidade de refie ões exis
tentes que abordam introdutoriamente a rea
proximação entre tiência, filosofia e reli
gião, dando subsídios direta ou indireta
mente para pensar a ética ecológica num 
sentido evolutivo, destacamos as seguintes: 
R. Ruy~r. A gnose de Princeton, São Paulo, 
Cultrix, 1989; Elisabeth Santouris, PhD, 
Gaia: do caos ao cosmos, São Paulo, lnte
raçlio, 1991; T. Roszak, Persona!Pianeta, 
Barcelona, Kairos, 1985. 

20. Cf. P. Theilhard de Chardin, O fenô
meno humano, Port9, Tavares Martins, 
1970. 

21. Para estudar as características da evolu
ção histórica da ecologia e do ecologismo 
em geral ver respectivamente: G. Gallopin, 
"Ecologia y Ambiente", em E. Leff (Org.), 
Los Problemas de/ Conocimiento y la Pers
pectiva Ambiental de/ Desarrol/o, Mexico, 
Siglo XXI, 1986; J. McCormick, Reclaim
ing Paradise: The Global Enviro-ntal 
Movement, Indiana, Indiana University 
Press, 1989. 

22. Cf. R. Inglehart, Culture Shift in Advan
ced Industrial Society, Princeton, Princeton 
Univenity Press, 1990. 

23. Para observar a expansão mundial dos 
n<>vos valores associados ao ecologismo ver 
E. J. Viola e H. R. Leis, "Desordem global 
da biosfera e nova ordem internacional: o 
papel organizador do ecologismo", em H. 
R. Leis (Org.), op. cit . 

24. Cf. J. McCormick, op. ciJ. 
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25. Para mais dados sobre o crescimento 
exponencial das chamadas ONGs e atores 
ambientalistas nas várias dimensões da so
ciedade e do Estado no mundo ver L 
Durrel, Gaia: El Futuro de/ Arca, Madrid, 
H. Blume, 1986; L K. Caldwell,lnternatio
na/ EnviroNI'Uinlal Po/icy: Emergence and 
Dimensions, Dumam, Duke University 
Press, 1984; J. McCormick, op. cil.; E. 1. 
Viola e H. R. Leis, op. cil. 

26. a . R. Tamames, Ecologia y Desarro-
1/o, Madrid, Alianza, 1985; 1. McCormick, 
op. cil.; L K. Caldwell, op. cil. 

'1:1. Para estudar as características e a visão 
do ecologismo das empresas ver P. F. 
Drucker, As novas realidades, São Paulo, 
Pioneira, 1989; J. Elkington el a/., The 
Green Business Guide, London, Gollancz, 
1991. 

28. Para a análise da multidimensionalidade 
do ambientalismo nos anos 90, ainda que 
referenciado ao caso brasileiro, ver E. 1. 
Viola e H. R. Leis, "A evolução das políti
cas ambientais no Brasil, 1971 -1991: do 
bissetorialismo preservacionista para o mul
tissetorialismo orientado para o desenvolvi
mento sustentável"; em D. Hogan e P. 
Vieira (Orgs.), Dilemas sócio-ambientais e 
desenvolvimento sustentável, Campinas, 
Editora da Universidade de Campinas, no 
prelo. 

29. A importincia e centralidade da questão 
ética no ccologismo ficou claramente em 
evidência a panir dos anos 80 com os ape
los em favor de uma ética mundial como 
condição para o desenvolvimento sustentá
vel e a proteção ambiental em escala global, 
vindo de instituições como a Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento (Comissão Brundtland), a União 
Internacional para a Conservação da Natu
reza (IUCN), Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (UNEP), Fundo 
Mundial para a Natureza (JIWF) etc. 
a . World Commission on Environment 
and Development, Our Common FUlure, 
Oxford, Oxford University Press, 1987; 
/UCN-UNEP-WWF, cuidando do planeta 
Terra, uma estratégia para o fuJuro da 
vida, São Paulo, 1991 (ver especialmente 
cap.m. 

30. Para a aplicação do conceito de bifurca
ção à história ver E. Laszlo, op. cil. 

31. a . T. Roszak, Where lhe Wasteland 
Ends: Politics and Transcendence in Posl; 
industrial Society, New York, Doubleday, 
1973. 

32. Os artigos de G. Hardin mais citados 
pela literatura são: 'The Tragedy of lhe 
Commons", Science , nR 162, dezembro de 
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1968; e "Living on a Lifeboat", Bioscience, 
vol. 24, nR 20, outubro de 1974. Em nosso 
meio, a posição ética de Hardin foi muito 
bem comentada por: J. A. Drummond, "O 
Inseguro Bote Salva-Vidas: Uma Crítica a 
Garrett Hardin", Contexto Internacional nR 
12, jul/dez 1990. 

33. O exemplo dado por Hardin se refere a 
um pasto abeno para todos os pastores leva
rem seu gado a comer, onde tradicional
mente existia um ·equilibrio entre o pasto 
disponível e a quantidade de animais que ali 
era levada. Como· os pastores perseguem 
seus próprios interesses individuais, um 
componamento racional faz com que cada 
um leve todos os dias mais um animal a 
comer, à medida que percebem que resta 
pasto disponível. Assim, todos os pastores 
levando todos os dias mais um animal, 
preocupados apenas individualmente com o 
pasto para esse único animal suplementar, 
acabam em algum momento com o pasto e 
sua capacidade de reposição. A liberdade 
acabou em tragédia, a preocupação apenas 
com o interesse individual acabou com um 
bem comum que, utilizado dentro de cenos 
limites, podia atender perfeitamente o inte
resse coletivo em forma permanente. (a. 
G. Hardin, 'The Tragedy ofthe Commons", 
op. cit.) 

34. A imagem da Terra como uma espaço
nave, e ponanto um espaço para ser 
companido frugalmente por todos seus 
habitantes, foi dada, em célebre anigo, 
por K. Boulding, 'The Economics of the 
Coming Spaceship Earth", em .H. Jarret 
(Org.), Environmenlal Qualily in a Grow
ing Economy, Baltimore, John Hopkins, 
1966. 

35. Neste sentido, acreditamos que o êxito 
ou fracasso da Conferência das Nações Uni
das sobre Meio Ambiente e Desenvolvi
mento (UNCED), a realizar-se no Rio de 
Janeiro no mês de junho de 1992, depen
derá em boa medida da criação de mecanis
mos que superem a aceitação implícita 
desta ética por algumas das principais lide
ranças atuais do G-7 (Estados Unidos, 
Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, 
Canadá, Itália). 

36. A imponância da sociedade de consumo 
(e do consumismo em geral) como fator 
fundamental da crise ecológica é um tema 
recorrente da literatura ecológica e da maio
ria dos relatórios globais sobre meio am
biente e desenvolvimento. Por sua objetivi
dade no tratamento de um tema com tantas 
implicações ideológicas, ver preferencial
mente os últimos informes anuais do 
Worldwatch lnstitute, Lester R. Brown et 
a/., State of lhe Wor/d (1989, 1990, 1991, 
1992), New York, W. W. Nonon, 1989, 
1990, 1991, 1992 . 

... ...... 

37. Em função de equílibrar as relações do 
homem com a natureza e a sociedade, o sa
crifício no plano material das populações 
dos países do None e do Sul deve forçosa
mente ser diferenciado. Visto que as três 
grandes causas da crise ecológica, relativa
mente aceitas_ em forma consensual pela 
literatura, são os aumentos descontrolados 
do consumo e da população e o impacto de 
tecnologias sujas, e considerando que existe 
uma responsabilidade diferenciada para 
cada uma destas causas, desde o ponto de 
vista de uma "ética da espaçonave" o sacri
fício deveria ser equivalente em termos de 
que o None contribui ao bem comum limi
tando o crescimento de seu consumo e o Sul 
limitando o crescimento de sua população, 
e tanto o None quanto o Sul se limitam no 
uso de tecnologias sujas e cooperam no in
tercâmbio e desenvolvimento de tecnolo
gias limpas. 

38. a . H. Jonas, The Principie of 
Responsability, Chicago, Chicago Univer
sity Press, 1984. 

39. A ética e a ecologia, disciplinas germi
nadas em tempos distantes, porém em espa
ços de crises civilizatórias de cena forma 
semelhantes, talvez por isto remetem a sig
nificados extremamente próximos. Ecologia 
deriva, na sua raiz principal, do grego oi/cos, 
com o sentido de casa ou morada, e ética 
provém do grego ethos, que na sua origem 
significava também morada do homem, 
ainda que não propriamente no sentido ma
terial senão espiritual (Cf. N. Mangabeira 
Unger em H. R. Leis e N. Mangabeira 
Unger, "Pensamento ecológico: elementos 
para uma nova ética?", Atualidi:uú em 
Debate, Caderno 7, Rio de Janeiro, Centro 
JoãoXXill,l991). 



o Encontro Feminis
ta Internacional pro
movido pela Rede 
de Desenvolvimento 
da Espécie Humana 
(REDEH), realizado 
no Rio de Janeiro em 

outubro de 1991, sobre Mulher, 
Procriação e Meio Ambiente, nos 
foi possível tomar conhecimento 
de algumas idéias básicas de uma 
das vertentes do movimento femi
nista, relacionada com a questão 
ecológica. 

O encontro aprofundou a 
temática e realizou oficinas, desen
volvendo amplos debates sobre 
questões derivadas do tema. Para a 
presente abordagem nos interessa 
trazer apenas um filão, ou seja, a 
proposta de mudança de paradig
mas, que permita a melhoria da 
qualidade de vida e a construção 
de uma nova sociedade, segundo 
as feministas, uma sociedade eco
feminista. Tal mudança implicaria 
novos conceitos, estratégias e táti
cas de ação. 

Na oportunidade foi le
vantada a temática abordada po~ 
María Mies em seu artigo "Perfiles 
de una sociedad eco-feminista. In
tento para un proyecto". (1) Trata
se de algumas pistas para uma éti
ca diferente e a reformulação do 
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conceito de trabalho, bem como as 
implicações que decorrem para a 
vida das mulheres nesta sociedade. 

A autora chama atenção 
para o fato de que, ao esboçar um 
perfil para uma nova sociedade, 
estão em jogo não só objetivos 
para o movimento de mulheres 
em geral, mas também para todos 
os que são sensíveis à questão 
da ecologia. Suas teses fundamen
tais são: 

1. uma sociedade ecoló
gica deve necessariamente fomen
tar a libertação da mulher; 

2. a libertação da mulher 
requer uma sociedade ecológica; 

3. as duas coisas não po
derão existir sem se suprimir a ex
ploração do Terceiro Mundo. 

Estas teses se baseiam na 
dificuldade que ocorre ao relacio
nar os três pontos-chave: o que tem 
a ver a questão da mulher com a 
ecologia; o que têm a ver as duas 
com a questão do Terceiro Mundo 
e a problemática colonial. 

Segundo a autora, no pro
cesso de colonização, tanto a mu
lher como o Terceiro Mundo e a 
natureza foram considerados fonte 
de recursos exploráveis (mão-de
obra, vida); e ao mesmo tempo o 
modelo de desenvolvimento basea
do no mito do progresso sustentou 
uma concepção de dominação e sub
missão através do recurso à violên
cia. A relação dominador/dominado 
pressupõe um horizonte de com
preensão de uma antropologia dua
lista, pela qual o mundo está divi
dido em seres superiores e inferio
res, em sujeitos e não-sujeitos, 
com suas inevitáveis correlações: 
brancos/negros, brancos/índios, ho
mem/mulher etc. Na cultura latino
americana existe o agravante em 
relação à amulher, na medida em 
que esse dualismo é reforçado por 
uma visão maniqueísta, classifi
cando bons e maus nessa mesma 
ordem. Colonizador (bom), coloni-
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zado (mau), natureza (boa}, natu
reza (má, porque terra boa é a que 
produz), mulher (boazinha = santa), 
mulher (má= prostituta). 

Por outro lado, a autora 
afirma que a ascensão do homem e 
da mulher trabalhadores nos países 
industrializados se faz dentro des
tes mesmo mecanismos, ou seja, 
através do domínio da natureza e 
das colônias exteriores, acontecen
do algo similar com a elite do Ter
ceiro Mundo. "Nesse sentido o 
movimento de mulheres e o mo
vimento ecologista devem, sem 
dúvida, recusar esse conceito de 
emancipação-ascensão, porque em 
suas raízes esse modelo se baseia 
na exploração de outros, tanto pa
ra sua libertação, como para sua 
emancipação." (2) 

ECOFEMINISMO E ÉTICA 

Levando em conta a pro
blemática levantada por essa ver
tente do movimento feminista, quais 
seriam as -bases éticas para um no
vo projeto de sociedade? Fica claro 
que o projeto para uma nova socie
dade sensível à questão ecológica e 
feminista deve propor uma ética 
diferente a partir de novos para
digmas. É verdade que uma nova 
ética vem sendo expressa nos vá
rios movimentos sociais, na me
dida em que essas preocupações 
são comuns, embora não se encon
trem ainda suficientemente siste
matizadas. 

Seguem algumas pistas, 
como propostas para uma nova éti
ca delineada a partir do movimento 
feminista. Uma primeira proposta 
seria uma análise de conjunto das 
condições de nossa realidade; a 
seguir, uma mudança no estabele
cimento das relações. 

No que diz respeito à rea
lidade, não podemos reduzir a tota-
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!idade do real apenas a uma di
mensão, ou seja, à relação homem
mulher, ou apenas à economia ou à 
política etc. É necessário recusar as 
divisões hierárquicas e dualistas, 
nas quais vem sendo dividido o 
mundo. É necessária a integração: 
não há cabeças pensantes e braços 
que executem. Pelo contrário, há 
pessoas inteiras; corpos inteiros, 
não há apenas produção e reprodu
ção, mas criação e manutenção da 
vida. Compreendendo que o mun
do, nossa realidade, é limitada, e 
que a terra tem limites, como tem 
nosso corpo e nossa vida, não pode 
haver também progresso ilimitado. 
Por isso, uma nova sociedade deve 
buscar soluções dentro de uma rea
lidade limitada pelo espaço e pelo 
tempo, atenta ao fato de que nasce
mos e morremos. 

É necessário estabelecer 
relações recíprocas, levando em con
ta diferentes níveis: ser humano/ 
natureza, mulheres e homens, dife
rentes povos, enfim, respeito ao 
distinto, recusando radicalmente a 
idéia de desenvolvimento ou de li
bertação mediante a exploração de 
outros. Uma vez superada a assi
metria de níveis nas relações, o tra
balho não poderá ser encarado ape
nas como acumulação de capital e 
expansão sem fim de riquezas e ní
vel de vida. Numa sociedade eco
feminista, a felicidade e a vida já 
não dependerão da produção e do 
aumento da apropriação de mer
cadorias. É preciso recusar o prin
cípio de que as necessidades hu
manas são infinitas e insaciáveis. 

ECOFEMINISMO E TRABALHO 

A aplicação concreta des
tas pistas encontra grandes obstá
culos teóricos e práticos. Um dos 
conceitos fundamentais a nível teó
rico que merece ser revisto é o 
conceito atual de trabalho. O traba
lho sempre foi considerado uma 

carga neces~a. portanto, deve ser 
reduzido ao mínimo mediante o 
desenvolvimento de forças produ
tivas, como a técnica e as máqui
nas. Dentro desse conceito, a felici
dade humana, a realização de nos
sas forças criativas, o gosto pela 
natureza, pelo lúdico, pelas relações 
amistosas, pelo amor e amizade, 
tudo isto fica excluído do âmbito do 
trabalho ou do âmbito do ne
cessário, acontecendo, portanto, 
somente na área do "não-trabalho" 
ou no "reino da liberdade". (3) 

Nesta concepção de tra
balho, é no "tempo livre" que os 
seres humanos devem satisfazer as 
necessidades superiores - criativi
dade, amor, cultura etc. A proposta 
de mudança de paradigma em rela
ção ao conceito de trabalho passa 
por superar a dicotomia entre o tra
balho socialmente necessário e o 
tempo livre; afastar a idéia de que 
a auto-realização, a liberdade e a 
felicidade só se podem alcançar fo
ra do âmbito do trabalho necessá
rio, ou mediante a sua supressão. 

Surge uma pergunta: co
mo fica o trabalho das mulheres, 
enquanto mães e donas-de-casa, 
dentro desse conceito dominante? 
Seu trabalho é necessário, porém 
não pode ser realizado somente por 
máquinas. Este trabalho inclui dois 
aspectos, carga e prazer; um 
esforço-empenho e alegria. Daí que 
as feministas propõem um novo 
conceito de trabalho em que esteja 
presente essa dupla experiência. 

Nos raros espaços em que 
é possível viver a experiência do 
trabalho como carga e prazer, te
mos experimentado uma forma de 
tempo diferente. Uma nova· forma 
de tempo não significa redução do 
tempo de trabalho como condição 
prévia à liberdade e à felicidade. O 
novo conceito de trabalho implica 
uma mudança da noção de tempo. 
O tempo não seria mais linear e 



mecânico, mas deveria orientar-se 
de acordo com os ritmos e os ci
clos naturais da vida. Se o prazer 
deve voltar a formar parte do tra
balho, todos os processos laborais 
deveriam ser mais lentos, mais 
tranqüilos, numa interação direta 
com a natureza e com os organis
mos vivos. No atual conceito, o 
contato sensual (4) com a natureza 
é considerado retrógrado, e cada 
dia mais máquinas se interpõem 
entre o corpo humano e a natureza. 
Ora, uma vez que não somos espí
ritos puros, nem corpos-máquinas, 
devemos ter no trabalho uma inte
ração física e sensual com a na
tureza. 

O novo conceito de traba
lho proposto romperia com o 
marco de uma economia e socie
dade cujo objetivo é a acumula
ção do capital, uma produção ca
da vez maior de mercadorias na 
qual a conservação da vida é um 
efeito secundário. Esta nova eco
nomia teria como fundamento de
terminados princípios éticos, cu
jo objetivo central seria a criação 
e a conservação da vida, chama
da também de economia de produ
ção de subsistência ou de produção 
de vida. 

CONSEQÜitNCIAS 
PARA AS MULHERES 

De acordo com o princí
pio de que a liberdade e a emanci
pação não deverão ser feitas a ex
pensas da exploração de outros, 
se deveria também suprimir o mo
delo patriarcal na relação homem
mulher. As condições para a liber
tação da mulher no sentido mais 
amplo, segundo María Mies, são 
mais favoráveis numa sociedade de 
economia descentralizada. As exi
gências mais importantes para as 
mulheres são: superação da divisão 
do trabalho hierárquico por sexos, 
incluindo a separação entre pro-
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dução e reprodução; superação da 
violência masculina sexista; supe
ração do isolamento e da impotên
cia social e política das mulhe
res; revalorização do trabalho das 
mães, autonomia em relação a seus 
próprios corpos e maior poder eco
nômico para as mulheres. 

Estas são algumas exigên
cias básicas significativas propos
tas a partir desse novo paradigma, 
no que diz respeito às mulheres. 
Tudo isso nos leva a colocar novas 
questões, entre as quais a da espi
ritualidade. 

ECOFEMINISMO E 
ESPIRITUALIDADE 

A partir da experiência re
ligiosa comum a um grande nú
mero de mulheres, como se pode
ria propor mudança de paradigmas 
e conceitos levando em conta o pa
pel que ocupará a espiritualidade 
na nova sociedade? Falando a par
tir do nosso lugar, enquanto mu
lheres e homens latino-americanos, 
temos certeza de que a espirituali
dade ocupará um lugar central, co
mo ocupou até hoje. Falamos da 
espiritualidade entendida como vi
da segundo o Espírito que susten
tará o elo perdido na relação do ser 
humano com ele mesrrio, com os 
outros e com a natureza. Sendo a 
espiritualidade a sedução e fasci-

nium do transcendente vivenciada 
na experiência concreta, ela nos 
tomará sensíveis e integrados com 
o ambiente que nos cerca e com
prometidos com a justiça, princi
palmente com os considerados 
"não-sujeitos" da história. 

A história não deverá 
continuar repetindo o mesmo pro
cesso de vencidos e vencedores, 
superiores e inferiores. Ela deverá 
ser construída por pessoas que bus
cam "ser" e "ter" Vida em pleni
tude e abundância, com a força do 
mesmo Espírito que é Vida acima 
de tudo. Uma nova sociedade sig
nifica também um "novo modo de 
ser". No entanto, nada será dife
rente se a mudança não passar pelo 
pessoal. Por isso, um salto qualita
tivo deverá ser dado nas relações 
das pessoas entre si e com a na
tureza. É necessário, pois, perceber 
que o eixo de uma espiritualidade 
está na sabedoria de permitir que 
o Espírito arme tenda entre nós e 
reoriente nossa postura. Assim, as 
relações entre mulheres e homens 
serão saboreadas prazerosamente e 
juntos fecundarão o N vo, onde a 
natureza, os velhos, as crianças e 
os diferentes terão a vida respei
tada e a cidadania resgatada. 

NOTAS 

I. Maria Mies, "Perfiles de una Sociedad 
Eco-femini sta . Intento para un proyecto". 
Várias, Ecologia , Feminismo y Desarrollo. 
Quito, Equador, Publiciam, 1991 , p. 39-63. 

2. lbid., p. 40. 

3. lbid., p. 44. A autora discorda do pensa
mento de Marx, segundo o qual o império 
da liberdade só poderá ser alcançado me
diante a supressão do trabalho deteiTJiinado 
pelas conveniências externas. Daí que o ob
jetivo de todos esforços econômicos, políti
cos e científicos consiste em reduzir o 
tempo de trabalho. 

4. O tenno "sensual'· . está sendo utilizado 
no sentido de energia vital integradora e 
erótica. 

• 43 



~ .. ..Y .. ........... 
E ... .s uun ri ala-se, e não discordo 

dessa tese, de que para
lelamente às medidas ur
gentes que se deve to
mar para despotenciali
zar o que denominamos 
crise ecológica - o real 

perigo da insustentabilidade da vi
da no planeta, no terceiro milênio -
as sociedades deveriam investir 
maciçamente em educação am
biental, uma vez que a utilização 
dos recursos naturais pelo homem, 
bem como•a sua relação com a na
tureza são culturalmente determi
nadas. Nesse postulado, o cerne da 
crise não residiria nos efeitos da
nosos da ação do homem no meio 
ambiente, reais sem dúvida e me
recedores de esforços econômicos 
e políticos, em regime de coope
ração internacional, de curto, mé
dio e longos prazos. O cerne da 
crise estaria no universo de valo
res do homem ocidental, na menta
lidade do homo faber e do homo 
economicus forjada na cultura an
tropocêntrica, iluminista, em con
juminação com a revolução indus
trial e técnico-científica, caracte
rísticas da formação histórica bur
guesa e do seu principal instru
mento de organização social, o 
capitalismo. 

A educação ambiental co
mo via privilegiada para a mudan
ça de valores é então invocada em 
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nome de dois objetivos básicos: 
garantir atitudes menos agressivas 
ao meio ambiente por parte das 
massas adultas rurais e urbanas, as
sim como obter sua disponibili
dade para enfrentar "sacrifícios" 
(consumir menos, seletivamente, 
mudar hábitos etc.); e formar mas
sas de jovens com outra subjetivi
dade, capazes de integrar efetiva
mente econosfera e biosfera; capa
zes, enfim, de gerir os recursos na
turais e a perspectiva de futuro, 
não somente a partir do ponto de 
vista da escassez - uma lógica da 
raridade ante demandas mercado
lógicas em expansão - mas da ló
gica "sociobiológica" de um mun
do sustentável para um homem re
integrado à natureza, reconciliado 
consigo mesmo. 

Sobre o que vem a ser 
educação ambiental não há con
senso. Da literatura disponível (1) 
emerge a noção, agregada aos ob
jetivos citados, de uma sensibiliza
ção para com os problemas am
bientais e suas causas, articulando 
uma compreensão global com uma 
ação local. Embora com variantes, 
todos os enunciados apresentam 
uma palavra-chave: conscientiza
ção. A nenhuma outra área (ou 
subárea) da complexa gama de co
nhecimentos a que denominamos 
ecologia/ambientalismo interessa 
tanto determinar e/ou interferir na 

chamada formação das consciên
cias individuais e coletivas. 

PROBLEMATIZANDO 

É quase banal dizer que 
diferentes visões de educação, do 
seu papel, determinam conteúdos, 
estratégias etc. Também é evidente 
que, embora implicando conteúdos 
específicos, a educação ambiental 
é objeto dos mesmos dilemas/con
tradições da educação em geral, en
tendida como forma histórica e so
cialmente estruturada de trans
missão/socialização de valores, en
quanto sistema funcional (educa
ção formal) ou disruptivo, ou ainda 
suplementar (outras formas de edu
cação). Integradas, ou à margem 
do sistema educacional vigente, 
iniciativas em educação ambiental 
encontram/esbarram em estruturas 
e conjunturas que dificultam ou 
imprimem maior eficiência aos 
seus objetivos. E uma visão crítica 
da escola/educação já incorporada 
na literatura ecologista (2) não é 
suficiente para "resolver" alguns 
problemas que considero funda
mentais em uma ação educativa 
que se pretende tão ampla e de 
cuja eficácia depende não a vida de 
um grupo social, ou de uma única 
sociedade, mas do planeta. 

É interessante observar 
que a concepção do papel da edu
cação como agência de conscienti
zação, capaz de revolucionar men
talidades e promover mudanças so
ciais, é a mesma que tem movido 
historicamente as sociedades bur
guesas no seu esforço de implantar 
escolas "públicas", sistemas de en
sino estatais destinados a formar 
cidadãos em culturas "nacionais" 
mas sob a égide de valores 
"universais". Também é a mesma 
que orientou em nosso século os 
movimentos de esquerda, aspiran
tes à instituição da sociedade so
cialista em várias partes do mundo 



e no Brasil, que viram na educação 
popular (conscientização do povo) 
a via privilegiada para a libertação 
das massas e o surgimento de uma 
nova consciência - a proletária -
dotada das potencialidades neces
sárias à formação de novas rela
ções sociais, livres, igualitárias e 
fraternas. (3) 

Mesmo agora, quando se 
fala em uma sociedade pós
industrial, e na emergência de valo
res pós-modernos, pós-materialistas, 
"novos" no sentido de não mais 
pertencerem a uma lógica histórica 
anterior (4), parece firmar-se a 
mesma ideologia da educação, on
de a "nova consci~ncia" será for
jada por um amplo esforço edu
cacional. A diferença está nos con
teúdos: não mais se deseja desper
tar a "consciência proletária", ou 
"popular" , mas a "consciência eco
lógica" e "planetária". 

Em vez da imagem do 
homem cindido por interesses de 
classe, alienado em si mesmo por 
um processo econômico perverso 
que produziria além de mercado
rias as próprias relações sociais, 
projeta-se a do homem "acima 
das classes", em nome de uma ra
zão maior- a sobrevivência da pró
pria espécie humana -, unido com 
seus semelhantes na tarefa de 
"desenvolver-se sem destruir". So
bre conteúdos e rumos desse 
"desenvolvimento" (o termo "pro
gresso" caiu definitivamente em 
desgraça) multiplicam-se teorias 
que nos remetem à realidade da 
diversidade de interesses que re
gem concre\amente as socieda
des contemporâneas: ecodesenvol
vimento (5), ecossocialismo, "cres
cimento zero" são algumas das 
ideologias subsidiárias, dinamiza
das na disputa pela condução/ 
direção da "espaçonave Terra". 

Se recuperarmos os deba
tes recentes sobre educação am-
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biental no Brasil, (6) veremos que 
há dissenso tanto no que concerne 
ao conteúdo- o que ensinar, o que 
transmitir, o que inculcar ou colo
car disponível - quanto na forma 
de. Esse dissenso verificável entre 
os especialistas parece também es
tar presente em outros estratos so
ciais que já influem ou podem in
fluir na estruturação de uma cons
ciência ambiental no país. 

Em questionário aplicado 
junto ao público da 431 Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), 

realizada no Rio de Janeiro em ju
lho de 1991, (7) verificou-se em 
amostragem constituída majorita
riamente por professores e estu
dantes universitários e profissio
nais, a maioria formada e/ou atuan
do em áreas técnicas e das ciências 
naturais, que a educação ambiental 
é vista sobretudo como mera ação 
pragmática, visando . sobretudo a 
utilização racional dos recursos 
naturais. 

Entre cinco alternativas 
oferecidas, todas elas. aspectos de 
uma educação ambiental integral, 
e numa formulação que permitia 
múltiplas opções, ficou evidente o 
caráter restritivo e utilitário com 
que a mesma é encarada por esse 
segmento formador de opinião e 

.sem dúvida comprometido com 
ações de multiplicação de 
informação. 

A concepção que concen
trou as preferências nas respostas é 
aquela que entende educação am
biental como "ensinar os indiví
duos a utilizar os recursos naturais 
sem desperdício e sem perdas irre
versíveis": 87 menções, represen
tando 64,4% da amostra. A con
cepção menos indicada foi a que 
entende a educação ambiental co
mo "conscientizar as pessoas de 
que não devem consumir produtos 

poluentes": somente 15 menções, 
representando 11,1% da amostra. 
Apenas 11 respondentes, 8% da 
amostra, assinalaram todas as 
questões, identificando em cada 
uma delas aspectos pertinentes à 
educação ambiental. Os que assi
nalaram mais de uma, com fre
qüência o fizeram associando as 
alternativas: "ensinar os indivíduos 
a utilizar os recursos naturais sem 
desperdício ... " e "incluir no currí
culo escolar noções sobre as rela
ções homem-natureza", totalizando 
24,8% da amostra. 

Esse quadro é claramente 
indicador de como a educação am
biental é diversamente entendida, 
não só por vários estratos sociais 
como no interior de um mesmo 
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grupo, muito embora seja perceptí
vel a dominância de uma denota
ção utilitária. 

Porém, a centralidade da 
discussão parece não estar na de
terminação dos conteúdos, mas na 
forma de socialização/transmissão 
dos mesmos. E a questão básica 
que emerge é se a educação am
biental deve ser parte da educação 
formal, curricular, integrada ao sis
tema único de ensino, ou deixá
la em programas informais extra
curriculares, a cargo de agências 
que não precisam necessariamente 
confundir-se com as do Estado e 
dos seus aparelhos (ideológicos). 

VELHO DILEMA: UMA 
EDUCAÇÃO DE MASSAS 
OU UMA EDUCAÇÃO DE 
"COMUNIDADES"? 

Toda ideologia que se 
pretende hegemônica possui estra
tégias globalizantes, enfrentando o 
duplo desafio de propor-se como 
universal~ e não parecer tão gené
rica a ponto de não criar identifica
ção com nenhum grupo social 
concreto - não sendo portanto ca
paz de gerar prática alguma, fun
cionando como um mero agregado 
de idéias, utilizáveis em práticas 
discursivas díspares, cujo potencial 
transformador não só é pequeno 
como opera muito lentamente. 

Assim, a ecologia/am
bientalismo, desejando articular o 
global e o particular, tem que ser 
capaz de atingir tanto as massas 
urbanas, cosmopolitas, megalopo
lizadas, semelhantes em países 
centrais e periféricos, unidas por 
um mesmo estilo de vida e padrão 
de consumo, como também os gru
pos sociais individuados, sejam de
terminantes dessa individuação a 
miséria econômica, a crença reli
giosa, os fatores como sexo, idade, 
atividade profissional etc. 
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Partido de quadros ou 
partido de massas? perguntava-se a 
esquerda socialista nos anos 60. 
Religião de comunidades ou reli
gião de massas, indaga-se a Igreja 
Católica no Brasil, ainda hoje. A 
mesma questão parece permear o 
movimento ecológico brasileiro 
atual, originando duas posições/ 
discursos diferentes , uma que 
elege "a comunidade" como o uni
verso a ser conscientizado e a van
guarda ecologista (grupo, entidade) 
como o agente conscientizador; 
outra que só vê sentido (e efi
ciência) na combinação de meios e 
estratégias, sem preocupar-se com 
o "purismo" ideológico que vigora 
em alguns setores ambientalistas. 

Os representantes da pri
meira posição lembram os princí
pios vanguardistas e anti-Estado 
das experiências de educação po
pular no Brasil dos anos 60 e 70, 
agenciados pela esquerda socialista 
(UNE Volante, Cadernos do Povo 
etc.) e cristã (método de alfabeti
zação Paulo Freire, comunidades 
eclesiais de base), só que num con
texto outro, onde os claros confli
tos que norteavam a ação daqueles 
agentes (a ditadura militar, disputa 
entre classes sociais, a idéia de revo
lução e negação radical dos valores 
culturais burgueses-capitalistas) não 
se enunciam nos mesmos termos. 
Até porque é evidente que à idéia 
de uma "consciência planetária", 
apregoada pelos ecologistas, sub
jaz uma outra: a do fim das polari
zações (racionalismo ou irraciona
lismo; socialismo ou capitalismo) e 
dos antagonismos tidos como irre
conciliáveis (proletário e capitalis
ta, dominador e dominado, coloni
zador e colonizado, elite e povo). 

A idéia do "diálogo" pos
sível entre ethos distintos, e mais a 
crença na vitória total de um sobre 
os outros - que já ensejou o termo 
"liberalismo triunfante" e declara
ções sobre o fim da História -, 

assume ares de ideologia dominante 
e fortalece a tese da emergência de 
um mundo unido por um ideário 
comum: garantir a continuidade da 
vida e da espécie humana num pla
neta ameaçado. Corrigir os "exces
sos" de um sistema econômico 
que se mostrou predatório, sem 
contestá-lo radicalmente, parece ser 
a estratégia mundial "adequada", 
uma vez que o socialismo teria fa
lhado como sistema alternativo ao 
capitalismo, mostrando-se igual
mente insensível à problemática 
ambiental e igualmente voraz no 
consumo dos recursos naturais li
mitados do planeta. (8) 

Os adeptos da segunda 
posição vêem com simpatia a pos
sibilidade de interagir com órgãos 
técnicos do governo, secretarias de 
educação, programas institucionais 
onde o "governamental" e o "não
governamental" não são estatutos 
diferenciadores de uma mesma 
ação. Nesses setores não existe 
desconfiança em relação às ONGs 
de assessoria, às Mega-ONGs ou 
King-ONGs. O primeiro termo é 
utilizado para denominar as entida
des que não nasceram no leito do 
movimento ecológico, mas se es
pecializaram no apoio a movim~n
tos populares; e os segundos pa
ra discernir as organizações que 
atuam com estrutura profissional, 
mobilizando grandes contingentes 
de recursos financeiros e humanos 
daquelas amadoras, em sua grande 
maioria estruturadas localmente. (9) 

NOVO CONTEXTO: AS 
AGtNCIAS EDUCACIONAIS 
EM UMA BASE CULTURAL 
PLURALISTA E 
CONCORRENCIAL 

As agências educacionais 
(sejam governamentais ou não
governamentais, orientadas pelo e 
para o mercado ou contra o mes
mo) não apresentam eficiência ga-



rantida num contexto cultural plu
ral e concorrencial, onde o poder 
das indústrias da informação e o de 
bens culturais multiplicam e di
luem mensagens diferenciadas, e 
compeLem no mercado ideológico 
como agências educacionais não 
especializadas. 

Se é verdade que os gran
des meios (televisão, rádio) atin
gem indistintamente - independen
temente de cor, raça, religião, cre
do político - milhares de pessoas 
com "informações ecológicas", ou
tros meios da chamada comunica
ção "dirigida" (revistas, jornais, 
programas direcionados a segmen
tos populacionais específicos) pro
curam produzir material ideológico 
"adequado" - mormente capaz de 
ser assimilado e criar "identifi
cação" com o público-alvo (razão 
que o leva a "comprar mais", a se 
constituir em mercado cativo). 
Basta um olhar mais atento sobre a 
massa de revistas dirigidas aos 
segmentos juvenis, femininos, em
presariais etc., para perceber-se 
que há uma apropriação incontro
lável e diversificada da temática 
ecológica e que educação ambien
tal numa sociedade de multimeios 
é muito mais que cursos regulares, 
palestras, conteúdos curriculares 
etc., ministrados à população em 
idade escolar por instituições do 
tipo tradicional ou "programas" 
mais abertos, a partir de um agente 
(educador) consciente. 

A probabilidade da apro
priação social de um ecologismo 
difuso (noções genéricas, pouco 
organizadas, que se colam muitas 
vezes a conteúdos outros, estra
nhos à sua própria lógica) e que dá 
origem a práticas discursivas (to
dos são a favor, todos "amam" e 
"respeitam" a natureza), mas não a 
ações concretas ou mudanças efe
tivas, é maior do que aquela mais 
sisLemátka e orgânica via educa
ção escolar, que, contrariamente ao 
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tempo acelerado da mídia e do 
mercado, realiza a educação em 
tempo lento, em unidades seqüen
tes e que é interrompida na idade 
"adulta" do indivíduo, quando o 
educando é então considerado apto 
para viver em sociedade e exercer 
atividades socialmente úteis. 

A noção de "educação 
permanenLe", incentivando as uni
versidades abertas, os cursos de 
extensão e de "atualização", é ain
da uma realidade incipiente, o que 
permite deduzir que a população é, 
e será por muito tempo ainda, edu
cada por agências tradicionais e in
formada pela mídia. E que o tempo 
da educação ambiental conjumi
nado à sua relativa eficiência pode 
não combinar-se com o caráter de 
urgência que se dá aos problemas 
ambientais e à necessidade de ime
diata reversão de um quadro que se 
apresenta dram~tico. (lO) 

Essa consideração se faz 
necessária quando vemos a facili
dade com que uma crítica precon
ceituosa aos meios de comunica
ção - Lidos como inexoravelmente 
manipuladores e entregues aos in
teresses do capital - é incorporada 
por setores do movimento ecolo
gista, levando-os a condená-los 
in totum, descurando da possibili
dade de investir-se na informação 
responsável e na constituição de 

grupos intelecLUais que pensem o 
papel da mídia na disseminação 
das idéias e ideais ecológicos. 

Desse modo, "educar" os 
formadores de opinião e pensar es
tratégias profissionais de alocar 
eficientemente a tecnologia da co
municação na defesa da causa am
biental parece uma tarefa primor
dial no novo contexto cultural. 

UMA NOVA (VELHA) CLASSE 
GANHA CIDADANIA NA 
HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS 
DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Quem são os agentes da 
educação ambiental? Que interes
ses defendem? 

As noções sobre ecologia, 
sobre que tipo de relações homem
natureza são as mais adequadas, ou 
"justas", ou "éticas" etc., apóiam
se necessariamente em bases ideo
lógicas constituídas por grupos so
ciais historicamente determinados. 

O aparente co senso em 
tomo do reconhecimento dos pro
blemas ambientais, assim como a 
intensificação da chamada "cons
ciência ecológica", pode originar a 
falsa concepção de que se forjou 
uma ideologia inter ou supraclassista 
ou ainda supranacional. Contudo, 
basta verificar como cada agência 
social define o que é ecológico, 
e como os países concretamente 
posicionados na chamada "ordem 
econômico-política internacional" 
agem para atingir as metas suposta
mente desejadas por todos, para tal 
mito cair por terra. (11) Embora au
tores como Eduardo José Viola 
afirmem que o ambientalismo dei
xou de ser agenciado por grupos 
exclusivos, de caráter utópico e/ou 
contestatório, típicos dos anos 60, 
para tornar-se "multissetorial e 
complexo" (12) (nos anos 80 c 90), 
um grupo social se destaca na 
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constituição c dinamização das no
ções centrais, do vocabulário bási
co, das matrizes, enfim , do am
bicntalismo quer na sua versão 
utópica, quer na sua versão mais 
discursivo-filosófica, quer na sua 
versão mísúca ou pragmática. Es
se ator principal não é a elite 
econômico-política, não é o ope
rariado, mas a chamada classe 
média: na falta de uma definição 
teórica apurada, (13) referimo-nos 
ao universo empírico de indivíduos 
que atuam como profissionais libe
rais e ocupam cargos no funciona
lismo público (pequeno e médio 
escalão), que têm pequenos negó
cios e que trabalham na adminis
tração de empresas, insútuições e 
também nos organismos técnicos e 
culturais. Unem esses vários seg
mentos um mesmo estilo de vida e 
o acesso - via poder aquisiúvo não 
esgotado inteiramente na saúsfa
ção das necessidades básicas - ao 
mercado da informação/educação e 
de bens culturais. 

Embora a diversificação 
de atividades e a pulverização de 
interesses políticos em organiza
ções de tipo corporaúvo (associa
çõeS de advogados, médicos, en
genheiros etc.) dificultem ainda 
mais a caracterização desse grupo 
e o rastreamento de seus valores, 
um subgrupo, se quisermos especi
ficar, pode ser idenúficado como 
um estrato que se mostra especial-
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mente sensível à problemáúca am
biental. Ele é formado de indiví
duos que, por força de uma escolha 
profissional, ou por uma situação 
objctiva de vida, encontram-se em 
estreito contato com o meio natural 
e são capazes de observar e avaliar 
efeitos, ações e potenciais de de
gradação ambiental. Em nossa 
mencionada pesquisa pudemos ve
rificar que as principais lideranças 
de 70 diferentes enúdades ambien
talistas tomadas como uma amos
tra inicial, representando as várias 
regiões brasileiras (realidade ur
bana e rural), congregavam em sua 
maioria engenheiros agrônomos, 
florestais, médicos veterinários, sa
nitaristas, biólogos, zoólogos, geó
grafos, técnicos agrícolas, arquite
tos, professores de ciências natu
rais, advogados e engenheiros, 
apontando para o seguinte traço 
comum: a de possuírem uma for
mação científica em áreas das cha
madas ciências naturais e terem 
podido combinar uma abordagem 
científica dos fatos da natureza, 
com uma sensibilidade social para 
com os fenômenos da devastação/ 
destruição e uúlização irracional 
dos recursos naturais . 

A facilidade em dominar 
conteúdos científicos complexos e 
extremamente especializados per
mite a esse grupo ser intelectual
mente capaz de dccodificar, orga
nizar e sistemaúzar - em uma lín
guagem leiga, de facilitação - a 
metodologia de pensar e represen
tar cientificamente a natureza para ' 
finalidades que não são próprias 
nem exclusivas aos fins da ciência. 

O ecologismo e/ou am
bientalismo como uma ideologia 
produzida por esse grupo, que se 
nutre de uma base de conhecimen
tos científicos acumulados sobre a 
natureza nunca antes sistemaúzada 
com finalidades sociais tão amplas, 

.utiliza predominantemente o voca
bulário e as noções matriciais da 

moderna biologia, (14) conseguin
do manter, no entanto, postura crí
úca em relação ao "absolutismo" 
dos critérios científicos de estabe
lecimento da verdade ou "reali
dade". A ciência lhe dá o instru
mental, mas não tem o poder de 
lhe impor os limites quer políticos, 
quer epistemológicos, uma vez que 
a visão holista da natureza e uma 
"mística ecológica" parecem coe
xistir sem muito problema com 
uma abordagem científica dos 
fatos. (15) 

VELHO DESAFIO 

Os educandos/o público 
que se quer aúngir - quem são - o 
que pensam? 

Ao se pretender estender 
e intensificar a "consciência ecoló
gica" -aumentando o grau de com
preensibilidade acerca dos fatos da 
natureza, o homem aí incluído, e o 
entendimento dos males causados 
ao meio ambiente pelos modelos 
de "desenvolvimento" e "civiliza
ção" das sociedades contemporâ
neas-, parte-se do princípio de que 
se está falando para indivíduos 
(educandos) que são produtos des
ses modelos que se critica e que se 
quer substituir (ou reformar). E é 
justamente na caracterização dos 
educandos - destinatários das ações 
educativas que visam despertar/ 
intensificar a "consciência ecológi
ca" -que se localizam os principais 
desafios teórico-metodológicos a se
rem enfrentados, pois de uma cor
reta avaliação do "público-alvo", dos 
valores e sentimentos que o move, 
do conhecimento de seu substrato 
ideológico, enfim, depende a defini
ção das pedagogias, dos meios téc
nicos e das estratégias a serem ado
tadas numa educação ambiental que 
se quer eficiente. 

Falar-se-á para o homem 
"moderno"? Aquele que foi "sepa-



rado da natureza" e que no pro
cesso de secularização e desenrai
zamento tomou-se "individualista", 
"egoísta", "utilitarista", "consumista" 
etc., ou para o homem "pós
moderno"? (16) Fruto da tecno
ciência, da sociedade informática, 
desreferencializado, cuja subjetivi
dade é forjada no contínuo esva
ziamento de seus focos de crença, 
e por isso mesmo anseia por valo
res e relações significativas que o 
fazem buscar reintegrar-se à natu
reza e encontrar-se com as forças 
superiores e transcendentes, que 
podem ser um Deus (à maneira 
como crêem os cristãos) ou sim
plesmente energias cósmicas. (17) 

Em se trazendo tais infe
rências para a realidade social 
concreta brasileira, para quem se 
estará falando? Será a população 
ribeirinha da Amazônia tão "sepa
rada" da natureza quanto os ado
lescentes urbanos que sempre vive
ram em apartamentos e shoppings, 
em habitats artificiais? Será o em
pregado rural que usa o agrotóxico 
em níveis acima dos recomendá
veis, e sem qualquer medida de se
gurança pessoal, tão responsável 
quanto o dono e os gerentes do 
empreendimento, pelos males cau
sados pela alta concentração do 
produto no meio ambiente? Será o 
homem brasileiro tão irreligioso e 
tão "cartesiano" quanto o europeu? 
Pode-se afirmar que o sertanejo, o 
trabalhador no corte da cana, o 
atingido por construção de barra
gem estão tão integrados à moder
nidade quanto um bancário, um 
operário e um analista de sistemas? 

A estas interpelações pode
se responder argumentando que se 
é verdade que existe diversidade 
cultural, geográfica, "bolsões de 
arcaísmo" e pré-modernidade no 
Brasil, também é igualmente ver
dade que se devasta, se polui em 
toda parte. Pobres poluem, ricos 
poluem, todos se nivelam... na 
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poluição. E todos somos afeta
dos pelos efeitos da degradação 
ambiental. 

Pode ser que os fatos ni
velem , mas não as motivações. 
Segundo entendo, poluir por ne
cessidade, por ignorância ou por 
falta de opção é bem diferente de 
poluir por ganância, por desres
peito ao próximo, por desprezo à 
natureza. Assim como "amar" a 
natureza em detrimento de parte 
dela - o homem - pode ser tão pa
tológico do ponto de vista social 
quanto destruí-la. 

Embora seja possível ver 
que o movimento ecológico tomou
se um novo território de expressão 
da generosidade humana, encontro 
de novos ideais utópicos, também 
é visível o perigo da substituição 
simplista de uma visão antropocên
trica por uma biocêntrica, onde o 
homem conta tanto quanto uma 
ameba. 

É o que se depreende, por 
exemplo, do seguinte depoimento 
que obtivemos recentemente de 
uma liderança ecologista no Rio de 
Janeiro: 

"Na minha opinião, o ser 
humano tem todas as característi
cas de uma praga. Afinal, o que é 
uma praga? - é uma espécie animal 
ou vegetal, extremamente bem
sucedida, sem predadores e que se 
difunde com grande facilidade, to
mando o espaço vital de outras es
pécies, eventualmente extinguindo
as. O ser humano não se enquadra 
perfeitamente nessa descrição?" 

CONCLUSÃO 

As matrizes do chamado 
socioambientalismo - uma aborda
gem assoc.;iada da problemática 
ambiental e da sócio-política das 
condições (históricas) da produção 

das sociedades predadoras - por in
tegrar o conhecimento sobre a or
ganização social com o conheci
mento sobre os fatos naturais, me 
parece mais adequado, em termos 
de instrum~ntal, para realizar uma 
educação ambiental que não irá fa
lar do e para o homem em geral, 
cuja pertença a uma Humanidade 
(com H maiúsculo) ameaçada jus
tifica uma "economia de guerra", 
acima dos interesses "nacionais", 
continentais, para não dizer das 
classes sociais. 

Não se trata de reduzir a 
questão ambiental à questão social. 
Mas evitar que as implicações téc
nicas e "trágicas" dos problemas 
ambientais sirvam para dinamizar 
"o 32 estágio da dominação dos 
países capitalistas centrais sobre os 
periféricos, suas ex-colônijls: o im
perialismo ecológico". (18) 

Para encerrar, quero dizer 
que essas notas não são um voto de 
desconfiança em relação ao am
bientalismo nem à necessidade de 
pensar-se o futuro estruturando 
uma nova ética e uma nova ação 
política que levem em considera
ção a lógica ambiental. Mas ouso 
questionar certos conteúdos e cer
tas correntes ecologistas que em 
nome de "problemas globais" cons
troem um homem global, imaginá
rio, que não pode ser "educado", 
nem objeto de qualquer ação hu
mana concreta: trata-se de (mais 
uma) fantasmagoria . 

Também alertar para fatos 
que me parecem importantes e me
recedores de pesquisas e baliza
mento teórico como: o desconheci
mento da base cultural-ideólógica 
que informa a relação homem
meio ambiente dos brasileiros, pois 
não existe um brasileiro em geral; 
a fé ingênua na ação educativa, 
desconsiderando que historica
mente as agências educacionais no 
Brasil fracassaram em seus objeti-
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vos e isso não se deu pela natureza 
ou falta de legitimidade dos proje
tos educativos, mas pelas condições 
politicas existentes. E por fim a ne
cessidade de repensar, explicitar o 
papel, os interesses, a funcionali
dade etc. das classes médias bra
sileiras, aquelas que parecem agora 
emergir do limbo histórico a que a 
sociologia dos movimentos sociais, 
no Brasil, as relegam para irrompe
rem como o arauto (e agente) da 
nova "consciência planetária". 
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á várias e múltiplas 
"' facetas para encarar 

.....,.,......,... • ..,. · essa utopia e cons-
• truir esse paradigma

,. i.,';,;;l paraíso, a começar 
P~:' pela elucidação do 

mito que encobre 
suas realidades. 

Primeiro vejamos o mito 
Eco. Ninfa dos bosques e das 
fontes, Eco era amada por Pan, 
deus dos rebanhos e dos pastores. 
Não correspondido, Pan mandou 
que alguns bondosos e tranqüilos 
pastores matassem Eco. Morta 
por amor, sua voz permanece 
ressoando a cada última sílaba 
das palavras, ecoando no tempo a 
sua indignação. Não parando de 
ecoar, Eco despista o seu amor 
eterno. 

Hoje, com a crise da bios
fera da Terra, temos que fazer res
soar, repetidas vezés, toda a nossa 
indignação contra a degradação 
ecológica, imprimindo e fixando 
nas mentes e nos corações das pes
soas a consciência do novo mito. 
Algo também como um valor, uma 
idéia ou concepção de vida, na 
transcendência do efêmero. É co
mo querer construir a nossa pró
pria casa e lugar, onde queremos 
viver bem a nossa vida. Ter a 
nossa oikos. 
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Um outro mito é o de
senvolvimento, como Prometeu . 
Bastaria agarrar a idéia de cresci
mento para que ela se transfor
masse em matéria, ou a materiali
zação da idéia do mito. O ser hu
mano sempre quis e ainda quer 
preencher sua vida como o fogo da 
vida material, com o bem-estar 
econômico e com as técnicas que 
podem fazê-lo vencer as intempé
ries (e a própria natureza). Nesse 
aspirar ao desenvolvimento (das 
forças naturais e produtivas, do 
mercado, da ciência e da tecno
logia) também perpetramos, como 
num perene eco, a ação predatória, 
passando de uma microescala para 
a planetária. 

Desenvolvimento sempre 
foi sinônimo de progresso, esse 
pulsar iluminador de conquistas e 
conflitos, quando não de guerras. 
Da RenascenÇa aos nossos dias, o 
progresso parece ter sido o pro
gresso da guerra. Parece ter sido o 
que mais contribuiu para os desco
brimentos, conquistas de territórios 
e de povos e o avanço das ciências, 
das técnicas e mesmo das artes, 
como para a feitura das nações e 
identidade de povos. 

Argüição contraditória, 
paradoxal, vamos encontrar quase 
todas as teorias políticas contem-

porâneas seguindo esse caminho 
(perversa lógica dos meios), aftr
mando que o progresso é inevitá
vel, assim como os conflitos e as 
guerras. Como a que diz: para al
cançar a paz, prepara-te para a 
guerra, com todas as suas conse
qüências sociais e individuais ima
gináveis. Hoje, com os meios de 
destruição coletiva, já dizia Orson 
Welles, os meios militares são in
dizíveis, banalizados pelos meios 
de comunicação de massa, como 
vimos na Guerra do Golfo. 

O fato é que, até hoje, não 
surgiu um modelo acabado de de
senvolvimento, menos ainda de 
desenvolvimento ecologicamente 
equilibrado e sustentado, capaz de 
satisfazer a todas as necessidades 
humanas e manter o ecossiste
ma auto-renovado. Tem havido 
ensaios, tentativas, possibilidades 
que fracassaram ... 

Fala-se agora do "fim da 
história" e de um modelo liberal de 
mercado livre que se tomaria uni
versal, sem conflitos, a satisfazer a 
todos os desejos e necessidades de 
todas as nações e povos! O mito da 
ilusão, encobrindo uma realidade 
mundial diversa e ainda cheia de 
conflitos de natureza de desen
volvimento, de intervenção so
bre o meio ambiente e posterior 
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redução do nível de bem-estar 
ecológico. 

No Brasil, a discussão 
sobre o desenvolvimento já vem 
de longa data: desde os anos 30, 
temos tido modelos de cresci
mento, projetas de desenvolvi
mento, planos e programas de 
modernização, de ajustes etc. Ao 
lado de um desempenho econô
mico capaz de nos colocar entre as 
dez maiores economias do mundo, 
temos aquela outra "economia", 
cuja dívida social equipara nossa 
situação às piores situações inter
nacionais, conforme os mais recen
tes e candentes relatórios das Na
ções Unidas. Quanto à questão 
ecológica, independente de proble
mas de soberania, interferência 
externa etc., o fato é que também 
estamos aumentando uma dívida 
ecológica, principalmente quanto 
aos nossos ecossistemas maiores, 
como a Amazônia, o que resta da 
Mata Atlântica, sem falar das con
dições de nossas grandes cidades. 

Precisamos, sim, dar ên
fase a uma filosofia que nos 
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convide à reflexão sobre os pa
râmetros e relações existentes en
tre um desenvolvimento social
mente orientado com garantias 
de melhor equilíbrio de nossos 
ecossistemas. Num sentido mais 
amplo, precisamos transformar a 
ecologia e o desenvolvimento 
numa política de Defesa Civil, 
com prioridade aos sistemas e 
meios locais, onde a cidadania se
ja um imperativo do próprio 
ecodesenvolvimento . 

Pelo menos, temos três ar
gumentos para alcançar o ecode
senvolvimento: 

1. reintegrar o meio am
biente (a natureza) em nossa cons
ciência antropológica e social; 

2. reconsiderar o ecos
sistema, dentro de um processo di
nâmico da natureza (de equilíbrio e 
desequilíbrio, organização, desor
ganização e entropia); 

3. afirmar que a segurança 
da biosfera (o fio da superfície da 
Terra e dos oceanos que garante o 
sistema de vida) é essencial para 
qualquer programa ou plano de 
desenvolvimento. 

Estaríamos próximos de 
um paradigma "pragmático" e di
nâmico para enfrentar o cresci
mento das novas ameaças? À me
dida que crescem essas ameaças -
locais e planetárias - acreditamos 
que devem crescer também novas 
formas de consciência ecológica, 
evitando a degradação de nosso 
sistema de vida. 



ara mim a questão eco
lógica tem a cara das 
imensas áreas desertas, 

.-v.-~o:.. .. ~...- erodidas, inviáveis para 
qualquer plantio, que 
margeiam as principais 
estradas do Rio de 

Janeiro. Nasceram assim? Não, fo
ram desmatadas para virar lavoura, 
acabaram virando pasto e pasto são 
até hoje, embora tão pouco seja o 
capim. Mas também é pouco o 
gado que se vê, uma cabeça aqui, 
meia dúzia ali. Me lembro sobre
voando a Suíça, retângulos em sé
rie, cada qual com casa, curral, 
vaquinhas, área de capim/feno/ 
coisa que o valha, horta, flores. 
Aqui os retângulos se magnificam 
e a propriedade vai até onde a vista 
alcança - sem casas, sem currais, 
sem bosque, sem horta: mato ras
teiro, morro nu. Lá a carne é cara e 
todo mundo se alimenta bem. Aqui 
a carne é barata e a maioria é 
subnutrida. 

O ser humano é onívoro, 
come de tudo e ainda inventa o que 
comer, e mesmo que já não seja 
um caçador é razoável que deseje 
comer carne. Dela aproveita as 
qualidades da matéria, em forma 
de gordura, proteínas, sais mine
rais, vitaminas B e micronutrien
tes, e as qualidades da energia, que 
vão fortalecer e estimular os ór
gãos vitais. Mas, num raro consen
so entre ciência e tradição, fica 
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muito claro que, para ser benéfica, 
a carne tem que ser pouca. Pesqui
sas realizadas sobre a alimentação 
tradicional de povos do mundo in
teiro mostram que, na composição 
normal de um prato, os cereais, fei
jões e vegetais ocupam noventa 
por cento do espaço, sobrando ape
nas dez por cento para o grupo da 
vitamina B 12 - carne, ave, peixe, 
leite, laticínios. (1) Que dizem dis
to os cientistas? Ressaltam a im
portância dos vegetais e recomen
dam que, para evitar ·O superávit de 
toxinas e resíduos indesejáveis, co
mamos somente de três a dez por 
cento da refeição em forma de 
"proteínas concentradas", isto é, 
carne etc. (2) 

Então, temos aqui alguns 
dados para equacionar: a) nossa 
necessidade de carne pode ser su
prida por tão pouco; b) nosso de-

sejo cria necessidades subjetivas 
de muito mais; c) isso é verdadeiro 
também para aqueles que poderiam 
melhorar a lógica da produção de 
alimentos; d) jamais esquecer que 
o desejo é o motor do lucro; e) 
crianças e adultos, ensinados a pre
servar árvores em nome da eco
logia, comem montes de carne sem 
ter a menor noção do que é uril 
ecossistema, externo ou interno. 

A concentração do poder 
sobre a terra é enorme e a indústria 
alimentícia tem cada vez mais ca
racterísticas de monopólio. Com 
isso, a alimentação vegetal acaba 
se tomando cara em relação às car
nes - pois embute no preço o que é 
gasto com os bois. Por exemplo: 
em 1978, um minucioso estudo 
oficial do governo norte-americano 
mostrou gráficos provando que 
"o valor da matéria-prima consu
mida para produzir alimento a par
tir do gado é muito maior que o va
lor de todo petróleo, carvão e gaso
lina consumidos no país. O que 
significa que um terço de toda a 
matéria-prima consumida para to
dos os fins, nos Estados Unidos, é 
gasto para alimentar gado. 

Essa constatação é muito 
mais supreendente quando se sabe 
que a vantagem do gado está justa
mente em poder se nutrir de vege
tais impróprios para o consumo 
humano, resíduos de colheita, cas-
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cas, caules, coisas que de outra for
ma seriam desperdiçadas. Na Chi
na, a maioria dos quintais abriga 
um porquinho que come restos de 
qualquer coisa, descame alimen
tando um biodigestor para gás de 
cozinha e depois ainda vira qua
dradinho no chop suey. Números: 
no Brasil dos anos 70, 44% das 
culturas, principalmente cereais, 
iam para o gado. Em 1971, um 
terço de todo o cereal produzido no 
mundo destinava-se a alimentar o 
gado. Em 1980, o consumo au-

mentou para a metade da produ
ção. E a estimativa era de que, em 
1985, o gado estaria comendo mais 
cereais do que a população huma
na. Isso equivale ao seguinte ab
surdo: "A quantidade de cereais 
empregados na produção de um 
bife de 225 gramas daria para en
cher os pratos de 40 pessoas." 

Claro que uma p;ute desse 
gado dá leite antes de dar carne, e 
o consumo excessivo de laticínios 
também é questionável num país 
tropical, que nem tinha gado lei
teiro quando foi encontrado. Mas, 
embora a maioria absoluta das 
alergias venha de uma intolerância 
ao leite, ignorada pela maioria ab
soluta dos alérgicos, ele ainda é 
considerado indispensável a crian
ças, gestantes, idosos, convales
centes e famintos. 
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Quanto à carne, sua pre
sença na alimentação diária está 
ligada a todas as moléstias de 
coração, rins, intestinos, circulação 
e degenerativas, até mesmo pela 
tremenda quantidade de gordura 
que vem nas carnes vermelhas, 
acompanhada por todos os hor
mônios, antibióticos e agrotóxi
cos ingeridos pelo boi em sua cur
ta carreira. Curiosamente, a gran
de maioria das pessoas habitua
das à carne se recusa a abrir mão 
dela no dia-a-dia. Enquanto para 

os naturebas é muito natural co
mer uma refeição só de vegetais 
como arroz, feijão, inhame, abó
bora e couve, os carnívoros ficam 
muito contrariados se os vegetais 
não forem apenas adereço da 
carne. 

Essa resistência a renun
ciar, ainda que em parte, ao que 
cada um sente que lhe cai mal, 
pode ser observada em relação a 
outros produtos de natureza ambí
gua - leite e laticínios, café, gor
duras, refrigerantes, cigarro, ál
cool, açúcar, cocaína etc. Isto põe 
mais um dado naquela equação: 
f) nosso desejo de comer mais 
carne reflete motivações incons
cientes que nada têm a ver com o 
bem-estar do organismo, e podem 
até mesmo contrariá-lo. 

DE ONDE VEM ESSE DESEJO? 

Poderia ser uma busca de 
elevação de status, já que até algu.
mas décadas atrás a maioria da hu
manidade só comia carne em oca
siões especiais - uma galinha no 
domingo, um leitão ou novilho nas 
festas. Pois a terra disponível era 
usada para, pasmem, plantar. Isto 
num tempo em que, exatamente ao 
contrário de hoje, 78% da popula
ção viviam no campo e proviam 
seu sustento via lavoura. Lavorar 
vem do latim laborare, trabalhar, e 
era tão normal que a maioria das 
pessoas lavrasse a terra que o ter
mo se fixou como designador da 
atividade braçal produtiva; o que 
não era lavoura era comércio, ma
gistratura, arte, ofício. A indústria 
e o dinheiro vieram modificar essa 
circunstância da cultura humana, 
fazendo com que haja cada vez 
mais intermediação entre o homem 
comum e a sua comida: produto
res, distribuidores, atacadistas, va
rejo, talão de cheques, tickets, car
tões de crédito. O esvaziamento 
cultural do campo permite, entre 
outras coisas, que qualquer criador 
de gado arrivista mande desmatar 
áreas cuja umidade deveria ser 
preservada pelas árvores. Nessas 
áreas, à custa do equilíbrio ecoló
gico e com pouquíssima mão-de
obra, ele cria os bois cuja carne es
tará disponível no açougue a qual
quer momento: basta pagar por ela. 

O desejo pela carne po
deria ser também uma busca de 
igualdade, algo semelhante à igual
dade que se obtém com praia, cer
veja, cigarro, futebol, calça jeans, 
coca-cola. Um churrasco diminui 
as distâncias sociais e todos são 
envolvidos por uma atmosfera de 
prosperidade. Patrão e empregado 
são apenas pessoas entregues ao 
prazer de comer carne, e quando 
são homens há ainda a convicção 
de que carne é comida de macho, 
bah, e como, che! Dá força, vigor, 



sexo em riste. Aquece o sangue, 
acentua a firmeza e a voz de co
mando. Vegetais são "comida fra
ca, coisa de mulherzinhas". 

Aparentemente comer car
ne satisfaz mais que comer vege
tais, por alguma razão que excede 
o aporte nutricional e energizante; 
seu cheiro forte e seu sabor exci
tam o apetite do carnívoro, dando 
ao típico freguês de churrascaria a 
mesma disposição aguerrida de um 
felino atrás da caça, embora do 
corpo e do porte nem sempre se 
possa dizer o mesmo. 

Só mesmo Freud para ex
plicar tamanha atração - em Totem 
e Tabu, citando William Robertson 
em seu Religion of Semites. Aí, o 
sacrifício de um animal totêmico, 
isto é, semelhante ao animal-totem 
e "pai" da tribo é apontado como a 
principal característica no ritual 
das antigas religiões. Diz Freud: 
"Não há dúvida de que os sacrifí
cios animais foram os mais antigos 
e, originalmente, os únicos. Os sa
crifícios vegetais surgiram da ofe
renda das primeiras frutas e sua na
tureza era a de um tributo ao se
nhor da terra e dos campos; mas os 
sacrifícios animais são mais anti
gos que a agricultura. Reminiscên
cias lingüísticas comprovam que a 
parte do sacrifício atribuída ao 
deus era considerada a princípio co
mo sendo, literalmente, o seu ali
mento. À medida que a natureza dos 
deuses tornava-se progressivamen
te menos material, essa concepção 
transformou-se num empecilho e foi 
evitada, atribuindo-se à deidade ape
nas a parte líquida da refeição. Pos
teriormente, o uso do fogo, que fez 
com que a carne do sacrifício sobre 
os altares se elevasse em fumaça, 
forneceu um método de lidar com o 
alimento humano mais apropriado 
à natureza divina. A oferenda de 
bebida consistia originalmente no 
sangue da vítima animal, substi
tuído mais tarde por vinho. 
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Era essencial que cada um 
dos participantes tivesse a sua par
te da refeição. Um sacrifício dessa 
espécie era uma cerimônia pública, 
um festival celebrado por todo o 
clã. A religião em geral era assunto 
da comunidade e o dever religioso 
fazia parte das comunicações so
ciais. Em todos os lugares o sacri
fício envolvia um festim e um fes
tim não podia ser celebrado sem 
um sacrifício. O festim sacrificató
rio era uma ocasião em que os in
divíduos passavam alegremente 
por cima dos seus próprios interes
ses e acentuavam a dependência 
mútua existente entre eles e seu 
deus. ( ... ) Originalmente, todos os 
animais sacrificatórios eram sagra
dos, sua carne proibida e só podia 
ser consumida em ocasiões ceri
moniais e com a participação de 
todo o clã. ( ... ) A despeito da proi
bição que protegia a vida dos ani
mais sagrados na qualidade de 
companheiros de clã, surgiu a ne
cessidade de matar um deles de 
tempos em tempos, em comunhão 
solene, e de dividir sua carne e 
sangue entre os membros do clã. 
Os motivos que levaram a esse ato 
revelam o significado mais pro
fundo da natureza do sacrifício. Já 
sabemos como, em épocas poste
riores, sempre que o alimento é co
mido em comum, a participação na 
mesma substância estabelece um 
laço sagrado entre aqueles que a 
consomem quando o alimento pe
netrou em seus corpos. Nos tempos 
antigos, esse resultado parece só 
ter sido efetivado pela participa
ção na substância de uma vítima 
sacrossanta. O sagrado mistério da 
morte sacrificatória é justificado 
pela consideração de que apenas 
desta maneira pode ser conseguido 
o vínculo sagrado que cria e man
tém ativo um elo vivo de união en
tre os adoradores e seu deus. Este 
elo ou vínculo nada mais é do que 
a vida do animal sacrificatório, a 
qual reside em sua carne e seu 
sangue, sendo distribuída entre to-

dos os participantes na refeição 
sacrificatória. Uma idéia desse tipo 
jaz na raiz de todos os pactos de 
sangue por meio dos quais os ho
mens fizeram convênios uns com 
os outros, mesmo em períodos po~
teriores da história." 

Freud então evoca o espe
táculo de uma refeição totêmica: 
"O clã se acha celebrando a oca
sião cerimonial pela matança cruel 
de seu animal totêmico e o está de
vorando cru - sangue, carne, ossos. 
Os membros do clã lá se encon
tram vestidos à semelhança do to
tem e imitando-o em sons e mo
vimentos, como se procurassem 
acentuar sua intimidade com ele. 
Cada homem se acha consciente de 
que está executando um ato pro
ibido ao indivíduo e justificável 
apenas pela participação de todo o 
clã, não podendo ninguém ausentar
se da matança e da refeição. 
Quando termina, o animal morto é 
lamentado e pranteado. O luto é 
obrigatório, imposto pelo temor de 
uma desforra ameaçada. ( ... ) Mas o 
luto é seguido por demonstrações 
de regozijo festivo: todos os instin
tos são liberados e há permissão 
para qualquer tipo de gratificação. 
Encontramos aqui um fácil acesso 
à compreensão da natureza dos 
festivais em geral. Um festival é 
um excesso permitido, ou melhor, 
obrigatório, a ruptura solene de 
uma proibição. Não é que os ho-
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mens cometam os excessos porque 
se sentem felizes em conseqüência 
de alguma injunção que recebe
ram. O caso é que o excesso faz 
parte da essência do festival; o sen
timento festivo é produzido pela li
berdade de fazer o que via de regra 
é proibido." 

Muitas religiões mais re
centes embarreiraram o consumo 
de carne, entre elas o judaísmo e o 
islamismo, que só admitem o sacri
fício do animal por pessoas prepa
radas e segundo regras explícitas. 
A Bíblia está cheia de recomenda
ções quanto ao que é impuro e não 
se deve comer, sempre de origem 
animal. O cristianismo retoma o pri
mitivo banquete totêmico na euca
ristia, quando Cristo dá o p00 e o 
vinho dizendo serem sua carne e seu 
sangue. O espiritismo pede que se 
evite a carne. O budismo é vegeta
riano, como muitas outras religiões 
orientais. A que profundidade hu
mana estará enquistado esse desejo 
de carne e sangue, de modo tal que 
as religiões ainda se ocupem dele, e 
os mais poderosos sobre a Terra des
viem para a produção de carne os ce
reais do pão nosso de cada dia? 
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Doze anos atrás, a mé
dica . Clara Brandão foi para a 
Amazônia atender crianças num 
posto de saúde. Horrorizada dian
te do quadro de bebês completa
mente desnutridos, inventou uma 
mamadeira feita de leite, farinha 
e ração de gado - isto é, farelos 
de arroz e de trigo que sobram 
do "beneficiamento" desses grãos. 
Seus resultados foram tão extra
ordinários que a receita da ma
madeira e outras, também à ba
se de farelos, estão sendo usadas 
pela Pastoral da Criança junto 
às creches da LBA em todo o 
Brasil. Os farelos de ração têm, 
de forma concentrada e com pou
co amido, todos os nutrientes 
que os grãos tinham; e são 
muito baratos, porque seu custo 
é coberto pela venda da fari
nha empobrecida e do arroz bran
co que a maioria de nós conso
me. Assim, mais uma vez a so
ciedade paga pela criação do 
boi que não chegará a seu prato. 

Ecossistema é um con
junto dos relacionamentos mú
tuos entre determinado ambien
te e a flora, a fauna e os micro-

organismos que- nele habitam, 
e que incluem os fatores de 
equilíbrio geológico, aunosféri
co, meteorqlógico e biológico 
(Dicionário Aurélio). Se o boi 
vai comer. o que o homem plan
ta, não há equilíbrio. Se o boi 
não vai comer o que o homem 
planta, mas precisará pastar em 
área que, plantada, sustentaria 
sessenta famílias humanas por 
ano, não há equilíbrio. Se o 
homem derruba a floresta para 
criar bois, não há equilíbrio. A 
pergunta que fica é: será que o 
movimento ecológico dá conta 
dessa questão? 
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ReJiciio, justiça sodetária e reencantalnento 

Por uma teologia da ecologia 

Ecologia a salvação 

Nãtureza e negritude: 
uma relação entre home~ e deuses 

Num mundo do silêncio de Deus 

, 
Etica, religião e ambientaliuo: 

uma viüo evolutiva 

EcofellliUJno: 
perfil de uma nova sociedade 

Educação ambiental e consciência ecológica: 
novos e velhos dile• 

Ecodeséiavolvimento : 
COIDO alcançá-lo? 

Ecologia e comida: 
wn boi continua comendo 
IDÜ que sessenta famílias 
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