A CRIS
SE PARAD
DIGMÁTICA CONT
TEMPORÂ
ÂNEA E A QUESTÃ
ÃO AMBIE
ENTAL:
INCER
RTEZAS NA
A PROSPE
ECÇÃO DE
E UM CEN
NÁRIO FUTURO
Prof. Dr. L
Leandro Peetarnella
Universidad
U
de Nove de JJulho – Uniinove/SP
Profa. D
Dra. Amélia
a Silvera
Universidad
U
de Nove de JJulho – Uniinove/SP
Área temática: Prospecçãão de cenári os futuros num
n
contextto de compllexidade e incerteza
i
Resumoo: O artigo teórico/con
nceitual aprresenta e diiscute a con
ntextualizaçção e a sign
nificação
da crisee paradigmática contemporânea qquanto à questão
q
amb
biental. Aprresenta um cenário
tecido ppor meio das
d reflexõees de autorres considerrados pós-m
modernos, ttais como Bauman
(1999), Deleuze (11995), Lipoveski (20044) e Focault (2009), ev
videnciandoo que a inceerteza se
estabeleece justameente por meio
m
de um
ma crise paaradigmáticaa. Avançanndo o penssar, com
especifiicidade no desenvolv
vimento suustentável, a partir do delineaamento teó
órico de
Abramoovay (2012), Sachs (2
2001), Veigga (2010) e Boff (2010), se eviidencia quee a crise
ambienttal é decorrrente de uma
u
crise humana qu
ue emerge da tentativva de se mudar
m
o
paradigm
ma secularm
mente instituído, desdee a Revoluçãão Industriaal. Conclui qque, neste ambiente
a
de compplexidade e incerteza, a reconciliaação do hom
mem para co
om a naturezza deverá acontecer
a
por meiio de uma açção, na qual este homeem humanam
mente naturral possa se transformaar em um
homem,, novamentte, naturalm
mente humaano. É o qu
ue se prosp
pecta para o futuro. Com
C
este
resultaddo sugere-see que o prresente estuudo seja rettomado e continuado,
c
, com a ad
doção de
pesquisaas aplicadaas. A finallidade é a de continu
uar estudan
ndo as queestões inereentes às
incertezzas na prosspecção dee um cenárrio futuro, de desenv
volvimento sustentáveel, como
transiçãão ao paradiigma contem
mporâneo.
C
Paradiigma. Desennvolvimentto sustentáv
vel. Incertezza.
Palavraas-chave: Crise.

Résuméé: Cet articlle théoriquee / conceptuuel présentee et explique le contextte et la sign
nification
de la crrise des paaradigmes contemporai
c
ins sur la question environneme
e
entale. À cette
c
fin,
proposee comme toiile de fond quelques rééflexions d''auteurs con
nsidérés com
mme postm
modernes,
tels quee Bauman (1999), Deleeuze (1995)), Lipoveskii (2004) et Foucault
F
(22009), monttrant que
l'incertittude est étaablie au moy
yen d'une crrise paradig
gmatique. Faaire progressser la pensée sur la
spécificcité du déveeloppementt durable foondé dans la conception théoriqque de Abrramovay
(2012), Sachs (2001), Vampire (2010) et et Bofff (2010), il
i est évideent que la crise de
l’enviroonment et dee l’ecologiee est le résulltat d'une crrise humain
ne qui se déggage d'une tentative
t
de channger le paraddigme mis en
e place deppuis la révolution indusstrielle. L’aarticle considère que
dans le contexte de
d complexiité et d'inceertitude, la réconciliation de l'hom
mme avec la
l nature
devrait arriver par le biais de l'action, danns lequelle cet hommee humainem
ment naturel peut se
transforrmer en un homme natturellementt humain. C’est
C
ce qu’on proposse pour l’av
venir. Ce
résultat suggère quue cet étudee soit reprissée et soit poursuivie
p
avec
a
l'adopttion de la reecherche
appliquéée. Le but est de con
ntinuer à éétudier les questions inhérentes aaux incertittudes en
perspective vers unn scénario futur,
fu
associié au dévelo
oppement du
urable et dee transition pour um
paradigm
me contempporain.
P
Développme
D
ent durable. Incertitude.
Mots-cllés: Crise. Paradigm.
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1 O CE
ENÁRIO HODIERNO
O COMO IN
NTRODUÇ
ÇÃO
A sociedadde está em
m constantee transform
mação send
do a modeernidade o período
responsável pela organicidaade da soolidariedadee. Organiccidade porqque os processos
s davam dee maneira m
mecânica, utilizando-se
u
e do pensam
mento de Durkheim
D
interacioonais que se
(2002), passam a conter uma ordem
o
sistêm
mica, uma relação
r
de dependência
d
a que transfformou a
r
in
ntencional e não mais uma
u
finalidade em si m
mesma. É o período
sociedadde em um resultado
em quee ocorre o desencanttamento W
Weberiano com
c
o mun
ndo, onde a afetividaade e a
pessoaliidade passaam a ser cateegorias do rracional.
E
Este preâmbbulo sugeree que as trannsições cultu
urais que allicerçam o ddesenvolvim
mento do
processoo civilizatóório permiteem denominnar o respectivo período de acorddo com o principal
p
aspecto que a ele se relacion
na. Em decoorrência dissso, percebe-se que a crise se in
nstaura a
partir dos impactos de determ
minados sisttemas anterriormente criados e, poor isso messmo, são
permisssíveis da traansição paraadigmática ffirmando-see, ao mesmo
o tempo, noo paradigmaa no qual
este sisstema está estabelecid
do. Este feiito permite, também, a transiçãoo para um sistema
diferentte daquele no qual a sociedade oopera crian
ndo, assim, tendênciass e metamo
orfoses a
partir m
mudança do pensamento
p
o social (RIB
BEIRO, 1975).
C
Como exem
mplo, pode-sse citar a Re
Revolução Agrícola
A
quee, além de m
mudar a form
ma de se
interagir e se pennsar a sociedade na primeira metade
m
do Século XV
VIII, foi de
d suma
importâância para o surgimento
o da Revoluução Industrial, preparaando o penssamento soccial para
tal. A R
Revolução Industrial, por sua veez, foi a reesponsável pelas alterrações no modo
m
de
produçãão e ocasionnou mudançças significaativas no peensamento da
d sociedadde do fim do
o Século
XIX, geerando, denntro do próp
prio processso histórico,, crises. Afiinal, não exxiste Revolu
ução que
não sejaa precedida de crises paradigmátic
p
cas. Isto im
mplica em diizer que todda crise é in
nerente e
decorrennte da vida e da históriia do próprioo homem.
A
As crises surgem
s
quaando, de algguma maneeira, os parradigmas, ddogmas, uto
opias ou
modeloss que, geraalmente, são
o hegemoniicamente in
nstituídos, mas
m não sãão mais cap
pazes de
represenntar a realiddade na qual ele está innserido e, ao
o mesmo tem
mpo, modellado. Neste sentido,
a crise é fundameentalmente uma
u
espéciie de mecaanismo de denúncia
d
e é gerada, por isso
mesmo,, a partir do descontenttamento e peela busca dee novos modelos que eemergem do
o homem
e para o próprio homem.
h
Asssim, as crisses prenuncciam e denu
unciam o m
momento no
o qual o
homem busca o noovo, mas aiinda preso ao velho, e sofre com
m os sortiléggios de seu
u próprio
tempo.
2

O sofrimentto acima deescrito é cauusa e, ao meesmo tempo
o efeito, dass incertezas sobre os
rumos dda própria ordem soccial. Este ffeito pode ser visualizzado, por m
meio das tratativas
delineaddas por autores
a
com
mo Lipoveetsky (2004
4), que, quando
q
traabalha a ideia de
hipermoodernidade, não contesta a modeernidade, mas
m propõe um acrésccimo – hipeer – que
supera todas as condições
c
anteriores.
a
Segundo o autor, “aa era do hhiperconsum
mo e da
hipermoodernidade assinalou o declínio das grandees estruturaas tradicionnais de senttido e a
recuperaação destass pela lógiica da modda e do co
onsumo.” (Lipovetskyy, 2004, p.2
29). Em
decorrênncia, “os inndivíduos hipermodern
h
nos são ao mesmo tempo mais informadoss e mais
desestruuturados, mais
m
adultoss e mais innstáveis, menos
m
ideológicos e m
mais tributáários das
modas, mais abertos e mais influenciáve
i
eis, mais crríticos e maais superficiiais, mais céticos
c
e
ky, 2004, p. 28) que os indivíduos certos e segguros de anttes.
menos pprofundos.”” (Lipovetsk
JJá Hall (20003), para qu
uem a pós-m
modernidadee coloca em
m questão a ccrise identittária que
a atualiddade provoca nos indiv
víduos e, coonseqüentem
mente, na sociedade,
s
o sujeito mo
oderno –
do ilum
minismo, racional, cen
ntrado, disciiplinado em
m suas ações, frente à complexiidade do
mundo, e que tomoou consciên
ncia de quee seu mundo
o interior, não
n era tão autônomo e liberto
como sse pensava.. Este sujeeito, entenddido como ser social,, percebe qque o outrro é tão
fundam
mental quantto si mesmo em seu pprocesso ev
volutório. A partir desste entendim
mento, o
sujeito, agora pós-m
moderno, en
ntra em crisse identitáriia uma vez que esta see constitui de
d um eu
v provoc a uma sign
nificativa
represenntado e forjjado pelos sistemas cuulturais quee, por sua vez,
contradiição entre as identidaades individduais e as identidadess nacionaiss – centro da crise
identitárria hodiernaa e, por isso
o mesmo, beerço das inccertezas con
ntemporâneaas.
N
Na modernidade líquid
da de Baum
man (1999), a solidez da
d moderniddade – forjada pela
apropriaação da nattureza pela ciência, peelas descobeertas do vap
por e da eleetromecânicca, pelas
ideologiias e pela rigidez naacionalista vão ganhaando plasticcidade e fl
fluidez. Os valores
enraizaddos e fixaddos na vidaa dos sujeitoos tornam-se mais insstáveis, mai
ais voláteis. O “eu”
sobrepõõe o nós e “o interessee público é reduzido à curiosidade sobre ass vidas priv
vadas de
figuras ppúblicas e a arte da vid
da pública é reduzida à exposiçãop
pública das questões prrivadas e
a confisssões de seentimentos privados” (Bauman,19
999, p.46). Encerranddo com Slo
oterdijick
(2008), se orienta a a atualidad
de e pode s er compreendida como
o uma expannsão do mo
ovimento
em múlltiplas bolhas frágeis que
q formam
m espumas, desproporccionais, perrmeáveis, mas
m com
efetiva comunicaçção. As esspumas nãoo possuem
m centro de gravidadde e se deesfazem,
terminaando, quase sempre, em
m nada.
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N
Na atualidaade, a incerrteza, a inssegurança, a instantaneeidade, o vvazio de esp
pírito de
nossa época se firm
ma a partirr de um cennário geopo
olítico no qual
q
a certeeza, o comp
promisso
com o ccapital e com
m o trabalho
o, as ações bio-estadisttas e os deliineamentos das ações humanas
h
para a produção do
d capital esvaziarame
-se, restand
do, apenas seus increm
mentos relaacionais.
Explicoo, ainda com
m base em Sloterdijick
S
(2008) que o vazio, a falta
f
de senntidos, a aussência de
tempo e outras angustias
a
que
q
assolam
m profund
damente a hodiernidaade mudaraam suas
represenntações porque houve um
u incremeento social, ou seja, elaas foram (ree)inventadas porque
são “fruutos diretos e indiretos das imitaçõões sob todaas as formass” (Sloterdijjick, 2008, p.
p 35).
T
Transformaando os dizzeres dos aautores acim
ma em um
m tecido orggânico, enttende-se,
então, qque esta soociedade hiiper/pós//líqquida/espum
mante/entróp
pica como é conceitu
uada por
Derridaa (2003), Deeleuze (2005), Baumann (1999), Liipovesky (2
2004), Sloteerdijck (2008), entre
outros, é simplesm
mente moderrna estando,, entretanto
o, saturada evidenciand
e
do, assim, uma crise
de paradigmas quee ocorre a partir
p
das inncertezas oriundas do próprio moodelo operaatório da
civilizaçção atual, indicando,
i
por
p isso meesmo, tentaativa de mu
udanças no pensamentto social
historicaamente insttituído. É a partir, justtamente, daas reflexões sobre as inncertezas hodiernas
frente à tentativa de
d mudançaa do paradiggma no quaal a sociedad
de atual se estabelece que este
trabalhoo de cunhoo teórico/cconceitual, apresenta e discute idéias, com
m a finalid
dade de
contextuualizar a exxtensão e a significânccia do assun
nto, apontan
ndo possíveeis caminho
os para a
crise paaradigmáticaa contemporrânea e o enncaminhamento da queestão ambienntal.
A partir do
d entendim
mento acim
ma, o deliineamento metodológiico deste trabalho
apresennta abordageens que fun
ndamentam o tema e que
q caracterrizam o pennsamento científico
c
em que se apoia. Independentte do objetoo e do objettivo de estu
udo, já que Medeiros (1997,
(
p.
e
de “um arttigo científiico exige o apoio das próprias id
déias em
44) afirrma que a elaboração
fontes rreconhecidaamente aceiitas”, neste artigo, claassificado como teóricoo/conceituaal, ou de
argumennto teórico,, busca-se apresentar
a
uum arcabou
uço que, sendo favoráv
ável a uma posição,
volta-see para um
m dado arg
gumento e para fato
os que po
ossam provvá-lo ou refutá-lo.
r
Argumeentação estta que prop
porciona tooda uma tomada de posição, ccom o objeetivo de
questionnar a compllexidade e a incerteza vvigente na questão
q
amb
biental para a montagem
m de um
cenário futuro. Aiinda: enfatiiza e privillegia a especificidade das questõões ambien
ntais que
conduzeem à tentatiiva de mudaança no com
mportamentto social, já secularmennte instituíd
do, o que
implica em dizer que
q o mesmo
o se volta ppara a ótica do desenvo
olvimento suustentável como de
complexxidade e inccertezas parra a prospeccção de um cenário futu
uro.
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2 CRIS
SE: A INSE
EGURANÇA HUMAN
NA E A QU
UESTÃO AMBIENTA
A
AL

O cenário atual,
a
exposto como inttrodução, denuncia quee a crise hoodierna é oriiunda da
insatisfaação do hom
mem para co
om o meio nno qual ele está inserid
do e apregoaa, ao mesmo
o tempo,
sua incaapacidade de
d rompimeento e/ou traansformaçãão com o faato gerador da respectiv
va crise.
Sendo, então, a quuestão ambiental instalaada, a rigorr, na insatissfação humaana, ela passsa a ser
entendidda como um
u problem
ma humanoo e não am
mbiental. Em decorrênncia disso, a crise
chamadda popularm
mente de am
mbiental é um
ma crise do
o homem co
onsigo mesm
mo e com as formas
pelas quuais ele estaabelece suaas relações ppara com o meio ambiiente. Ela, a crise ambiiental, é,
no funddo da questãão, uma crisse do própriio sistema de
d produção
o e nas relaçções que nele e dele
implicam
m.
A
Ao pensar a crise ambiiental comoo uma crise do próprio sistema, saabendo que as crises
são intríínsecas a toodo e qualqu
uer sistemaa produtivo, ela – a crisse – acaba ppor envolveer, então,
uma duupla dimensão: a política e a econnômica. Esttas duas dim
mensões dãoo a organiccidade às
crises qque, por sua vez, são in
nstituintes daas matrizes do desenvo
olvimento ssocial. Uma vez que
o sistem
ma capitalistta gera conttradições poolíticas e econômicas, a crise ambiiental se traansforma
de iguaal modo, em
e um pro
oblema da mesma ord
dem e direeção. Assim
m, refletir sobre a
problem
mática da crrise ambien
ntal quandoo pensada sob
s a ótica política e econômica induz à
necessiddade de se (re)pensar o próprio siistema prod
dutivo. Afin
nal, como bbem relata Ribeiro
R
e
Tayra (2006, p. 1661), “é cadaa dia mais claro que estamos
e
pró
óximos do limite da ló
ógica de
exploraçção econôm
mica desmen
nsurada, sem
m preocupaação com a sustentabili
s
idade dos reecursos”.
A dispoosição de se (re)pensar a crise ambbiental sob a lógica do sistema de produção enseja
e
na
reflexãoo sobre os estímulos
e
dee produção e consumo.. Sob a ótica da políticca, a crise am
mbiental
é, tambbém, a crisse do próprrio processso democráático, de uttilização e de distribu
uição de
recursoss, bem com
mo da regulaamentação das formas pelas quais o poder e o controlee sobre a
sociedadde é manife
festado e prreeleito. Elaa é instituíd
da, entre ou
utros pontoss, no orden
namento
jurídicoo sobre o meio
m
ambien
nte. A crisee ambiental,, quando peensada sob a ótica da política,
passa a ser, então, uma crise do homem
m consigo mesmo
m
dadaa a incapaciidade de see obter o
próprio ideal (Aristtotélico) político e, porr isso mesm
mo, promotor da felicidaade humanaa.
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N
Na tentativaa de se min
nimizar os problemas oriundos da esfera poolítica-ambieental, na
atualidaade, é recorrrente a utillização de jjargões susstentados so
ob a roupaggem da gov
vernança
ambienttal. A idéiaa de goverrnança ambbiental é prromissora, já que, poor meio dela, seria
possívell, por exem
mplo, articular interessses, intençções, recurrsos e tecnnologia a favor
f
do
desenvoolvimento. Entretanto, toda a artticulação po
ossível e mesmo
m
que envolvida de boas
intençõees, acaba poor instaurarr processos que emergeem da necesssidade ecoonômica do homem.
Mesmo porque, como
c
visuaalizar uma natureza, por exemp
plo, como algo natural e/ou
desprovvido de sua capacidadee de se transsformar em
m recursos see necessitam
mos, até meesmo, de
sua terraa para fazerr dela nossa morada?
A resposta para esta questão
q
passsa por profu
fundas reflex
xões e não possuem ainda
a
um
epicentrro. Trabalhoos como os de Leonarddo Boff (20
010), Ricard
do Abramovvay (2012), José Eli
da Veigga (2012) appontam paraa a necessiddade de se estabelecer
e
padrões
p
éticcos de um “cuidado
“
de e paara si” para que, em decorrência
d
disso, torne-se possível um deseenvolvimentto social
dissociaado da idéiaa de crescim
mento ou dee mecanismo
os econômicos fazendoo, assim, co
om que o
homem se reconcillie com a naatureza.
D
Diante do exposto
e
se percebe,
p
enttão, que quaando elencaada à esfera política, a natureza
é dessaacralizada e,
e em decorrência dis so, ganha o mesmo status
s
de ssujeito passsivo nos
processoos, mandoss e desman
ndos da orrdem do direito.
d
Serv
ve como exxemplo o caso da
construçção de usinnas hidroeléétricas comoo a de Belm
monte, cuja construçãoo no estado do Pará
poderia proporcionnar um crrescimento de 10% na
n matriz energética
e
do país. Mas
M sua
construçção, no Rioo Xingu, seeria possíveel somente a partir do
o alagamennto de uma área de
aproxim
madamente 516 Km², o que correesponderia a 0,01 da Amazônia legal. Este número
pode paarecer não muito exp
pressivo, m
mas junto a ele deve ser associaado a migrração de
aproxim
madamente 10.000 pesssoas que irrão constru
uir casas (e levarão faamílias, con
nstituirão
comérciios, redes de
d saneamen
nto etc), maais as aprox
ximadamentte 20.000 qu
que terão qu
ue deixar
suas ressidências, dado o alagaamento da áárea. Até po
oderíamos pensar
p
que oos fins justifficam os
meios, ccaso a respeectiva usinaa não depenndesse do peeríodo de ch
huvas ficanddo, por con
nta disso,
ociosa eentre seis e oito mesess do ano. Juustificaria, ainda,
a
se a mesma
m
nãoo estivesse custando
c
aos cofrres públicoss uma cifra que gira em
m torno de 30 bilhões de Reais – dinheiro su
uficiente
para tiraar milhares de pessoass do estado de pobrezaa extrema e,
e ainda, proomover a diignidade
humanaa. Mas a iddéia da não existência de desenv
volvimento sem crescim
mento o reespectivo
econôm
mico acaba por
p tirar da cena dos ddebates sobrre o desenv
volvimento sustentável. O caso
da consstrução da usina
u
Belmo
onte somentte constitui uma formaa de exempplificar o qu
ue ocorre
6

em diveersas situaçções em tod
do o mundoo. A natureeza é destittuída de suua naturalid
dade. Ela
passa a ser, então, um sujeito de direito qque, represeentada por inúmeros innteresses priivados e,
até mesmo, pelo pooder do Estado, se trannsforma em mote de qu
uestões de ddireito. É reduzida a
acordoss legais (quuando neles se chegam
m ou eles existem).
e
Como o direeito a um ambiente
a
ecologiccamente eqquilibrado ou, ainda, da explorração dos recursos nnaturais, desde que
garantidda a manuteenção de suaa sobrevivênncia futura.
N
No âmbito da economiia, por sua vvez, cabe pensar o meiio ambientee como recu
urso para
o desennvolvimentoo. Na esteira deste enteendimento se tem, enttão, a nature
reza como princípio
p
estruturrante dos prrocessos pro
odutivos e, por isso mesmo, eixo central do sistema eco
onômico
dominannte. Estanddo a biosferaa em perigoo, ou seja, estando os recursos naaturais em iminente
i
escassezz, a totalidaade do próprrio capitalissmo poderiaa, em tese, estar
e
em per
erigo. Partin
ndo deste
pressuposto e com
m base no que
q afirma o economista Ignacy Sachs (20001), para que
q haja
desenvoolvimento econômico com imp actos ambiientais min
nimizados, se faz neecessário
diferencciar os difeerentes tipo
os de desennvolvimento, bem com
mo desassoociar a queestão do
desenvoolvimento da
d questão do
d crescimennto econôm
mico. Isto im
mplica em diizer que o mercado,
m
por exem
mplo, não se
s constitui no único reesponsável pelo crescim
mento globaal e que, do
o mesmo
modo, o desenvollvimento ecconômico nnão implicaa necessariamente no crescimen
nto deste
mercadoo. Aliás, esta é a idééia de um desenvolvimento susttentável: um
m desenvollvimento
converggente ao creescimento do mercado e econômicco, mas sufiicientementte crítico e viável
v
às
dimensõões sociais e humanass. Este é o significad
do do que Sachs
S
(200 1) denomin
na como
dimensãão crítica e viável.
E
Enquanto teentativas dee se reordeenar o sisteema produtiivo, a partirr de fontess limpas,
sustentááveis, garanntidoras de continuidaade futura no
n que tan
nge a ofertaa de recurssos, mas
processaadas sob a mesma ló
ógica do si stema prod
dutivo industrial vigennte, a problemática
ambienttal se transfforma em intenções dee mudança,, mas de difícil realizaação. Isto porque,
p
a
lógica iindustrial no qual a so
ociedade oppera não peermite a efeetiva ação dde mudançaa, já que
nesta lóógica o deseenvolvimen
nto social esstá intimam
mente atrelaado ao cresccimento eco
onômico
entendeendo ser, estte último, a maneira p ela qual detterminada sociedade
s
see arma, se mostra
m
e
se realizza. Logo, a tentativa de
d reordenam
mento do siistema prod
dutivo insinu
nua a propossta de se
fazer coom que as coisas mud
dem, como já dizia To
omasi di Laampedusa ((2000) no início do
século XX e, porr conseqüência, no ap
apogeu da Revolução Industrial, para que possam
continuaar exatamennte como sãão.
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S
Sendo a prroblemáticaa ambiental transformaada em um
ma problem
mática produ
utiva ela
acaba ppor ser distaanciada da tentativa
t
dee se obter marcos
m
concceituais quee não sejam
m apenas
reflexo das tendêências de mercado.
m
P
Por isso mesmo,
m
a busca peloo entendim
mento da
problem
mática ambiiental vincu
ula-se na peercepção e posterior
p
en
ntendimentoo das possib
bilidades
de se (rre)pensar, conforme Lo
oureiro (20006, p. 11), “a reorganiização da bbase civilizaacional e
da estruutura polítiica, econôm
mica sociall e culturall, vigente nas
n sociedaades institu
uídas no
período posterior à Revolução
o Industrial e no marco da modernidade capitaalista”. Em
m síntese:
não existe crise am
mbiental no
o planeta, poorque o meeio ambientte só se trannsforma em
m sujeito
quando ele é desm
materializad
do pelo próóprio homem
m que, porr sua vez, ddesvela a partir
p
do
estranhaamento freente à finittude do nnatural, o quanto
q
ele é “ser, ppor excelên
ncia, da
antinatuureza” (FER
RRY, 1994, p. 36). P or isso mesmo, como
o reflete Rib
ibeiro (2001, p. 8):
“Quem compra um
m equipamen
nto eletrôniico, um carrro novo, um
ma geladeirra nova ou qualquer
q
outro beem semidurrável, seria um vilão noo debate am
mbiental?”. É claro quee não! É ob
bvio que
não. A ccrise é ambiiental!

2.1 O d
desenvolvim
mento sustentável e a d
desmateria
alização do natural
A
As dimensõões acima expostas
e
im
mplicam na percepção das relaçõões do hom
mem para
com o m
meio ambiennte entendendo ser estee último o espaço
e
no qu
ual ele habitita e as form
mas pelas
quais elle se desenvvolve. Por issso mesmo, o meio am
mbiente é, en
ntão, construuído pelo ho
omem e,
ao mesm
mo tempo, responsável
r
l pelo desennvolvimento
o humano. Assim,
A
se faaz importantte lançar
a seguinnte questão para reflexãão: Como, eentão, se po
ode desenvo
olver sustenttavelmente??
A
Abramovayy (2012) qu
uestionou dee maneira contundente
c
e se é possíível um cap
pitalismo
capaz dde levar o mundo
m
em co
onta. Para o autor, a id
deia de se “aaumentar a eficiência e reduzir
a desiguualdade no uso dos reecursos deveem ser objeetivos estraatégicos de uma econo
omia que
tenha a ética na tom
mada de deccisões” (Abbramovay, 2012,
2
p. 11). Este seria um caminh
ho viável
para a cconstrução de um “meetabolismo social capaaz de garan
ntir a reproddução saud
dável das
sociedaddes humannas”. (Abraamovay, 22012, p. 13). Seguin
ndo ainda o pensar de um
desenvoolvimento sustentável,
s
, amparadoo pelas refflexões de Abramovay
ay (2012), torna-se
evidentee que a bussca por mod
dos e/ou forrmas de se obter um desenvolvim
d
mento susten
ntável se
constituui em uma tarefa
t
tão árrdua, quantto difícil e arriscada.
a
Isto porque, estando a natureza
dessacraalizada e traansformada em matériaa prima, em
m patentes, em disputas jurídicas e slogan a
ser utillizado porr aqueles que se coonsideram politicameente corretoos, a busca pelo
desenvoolvimento suustentável implica
i
em se obter pro
ocessos quee operem sim
multaneameente com
8

a lógicaa do mercado, ao passso que reorrganize as relações
r
socciais no quue tange a visão
v
do
homem sobre a edducação, a técnica,
t
a eeconomia e a política e, ao mesm
mo tempo, o leve a
reconcilliação com a natureza. Neste senntido implicca em, por exemplo, ddissociar a visão de
naturezaa como recuurso produttivo e fonte de desenvo
olvimento técnico, parra veiculá-laa a visão
de habittat natural do
d próprio homem.
h
Impplica, aindaa, em visualiizá-la comoo sistema sim
mbiótico
do própprio homem
m para e si mesmo inncorrendo aiinda, na reavaliação ddo que reallmente é
importaante na vida e que tipo de
d vida queeremos levarr. (ABRAM
MOVAY, 20012, p. 17).
Q
Quando se trata da simbiose
s
hoomem-naturreza não see trata, porrém, de vin
ncular o
homem aos ciclos naturais
n
dessprovidos dde qualquer concretude racional, ouu pautar as relações
do hom
mem com seu entorno na
n solidarie dade mecân
nica Durkheeimiana. Trrata-se, porttanto, da
inclusãoo, na organicidade na qual as relaações sociaais hodiernaas se desenvvolvem da natureza
como agente consttituinte do ser humanoo. A dissociação da visão da natuureza como
o recurso
técnico configura-sse numa mu
udança paraadigmática e no reconheecimento dee que toda mudança
m
implica no exercíciio da liberd
dade de escoolha. Assim
m, ao saber que
q a expannsão da prod
dução (e,
por connseqüência, utilização da
d natureza como recurrso) não garrante a coessão social e nem tão
pouco o bem estar e a dignidaade para a ggeração pressente e/ou futura,
f
a esccolha na forrma pela
qual a nnatureza seerá percebid
da é, a rigoor, uma esccolha tambéém da form
ma na qual se pode
direcionnar a econoomia. A possibilidade de mudançça se traduzz, de acorddo com Abrramovay
(2012, pp. 18), em duas palav
vras-chave: “a primeirra refere-see a sociedad
ade e natureeza” e a
segundaa e mais expressiva
e
é o “limitte”, já quee é no “reeconhecimeento do lim
mite dos
ecossisttemas quee se enco
ontram as

maiores possibilidades paraa o proceesso de

desenvoolvimento”.
C
Como a mudança
m
no paradigmaa econômicco depende,, necessariaamente, da escolha
humanaa, uma novva ordem so
ocial assim
m também depende.
d
Em
m decorrênncia, a tenttativa de
mudançça no sistem
ma lógico no
n qual opeera a racion
nalidade hu
umana, ondde a naturezza pode,
inclusivve, ser mateematizada, incorre em ddeixar a con
ncretude do
o existente eem partida rumo ao
desconhhecido na teentativa de se
s criar um
m sistema produtivo “caapaz de garaantir a perm
manência
e a regeeneração dos serviços que
q os ecosssistemas prestam a socciedade” (A
Abramovay, 2012, p.
20) perm
mitindo, deesta maneirra, o rompim
mento ou (re)adequaç
(
ção dos moodelos secullarmente
instituíddos.
U
Uma mudannça no paradigma econnômico atuaal insinua a possibilidadde de se esttabelecer
uma lóggica que nãão se conhece (por issoo mesmo nãão lógica a primeira vvista) denotaando em
riscos aainda imposssíveis de ser mensuraados, mas, igualmente,
i
em benefíccios propullsores de
9

melhoriia na quallidade de vida
v
e na dignidadee das pessoas. No fu
fundo, é um
u risco
dolorosaamente docce que supõ
õe suturar a atual econ
nomia a parrtir da éticaa e do cuidaado para
com o m
meio ambieente. Pensarr a econom
mia a partir da
d ética e do
d cuidado de si e parra com o
meio am
mbiente deesvela um parente graau de dificculdade, haaja visto quue as form
mas e/ou
maneiraas que se aprende, secularment
s
te, a visuaalizar nossaa realidadee está intim
mamente
relacionnada com a valorizaçãão dos benns e das co
oisas. Assim
m, a produução e o consumo,
resultanntes das revooluções técn
nicas, econôômicas e cu
ulturais que estão impliicitamente inseridas
i
no concceito de desenvolvimen
nto. Como bbem afirma Milton San
ntos (1994),, quando a natureza
é transfformada em
m um objeto
o técnico, ella acaba po
or constituir um meio eem si mesm
mo e não
uma finnalidade. Poor isso mesm
mo, o naturral perde su
ua materialidade configgurando-se,, apenas,
como fo
força conceiitual. Em decorrência
d
disso, a naatureza é orrganizada e acionada segundo
uma lóggica de reallização pressente na próópria histórria, o que im
mplica em dizer que o uso da
naturezaa como objeto dentro do
d processoo histórico, pode ser reealizada “seegundo equaações de
força orriginadas em
m diferentess escalas, m
mas que se reealizam num
m lugar, ond
nde vão mud
dando ao
longo do tempo” (S
SANTOS, 1994,
1
p. 68)).
T
Todo o ditoo remete à possibilidadde de se (re)pensar o aspecto nattural da nattureza e,
desta foorma, forneecer à messma sua m
materialidadee origináriaa. Tal conddição é po
ossível e
pertinennte a partir do desenvo
olvimento dde um novo
o modo eco
onômico quue, aliado sempre
s
à
ética e ao cuidadoo decisivo na
n fluidez ddo processo
o de desenv
volvimentoo sustentáveel, e que
toma a ccena dos deebates na atu
ualidade.

2.2 O d
desenvolvim
mento susteentável e ass práticas sustentáveis
s
s
S
Se vive no antropoceno
a
o e todos esstão a favorr de um futu
uro comum ppara a hum
manidade,
onde ass ações presentes deveerão garantiir a continu
uidade das gerações e a preservaação das
geraçõees futuras. Por
P isso meesmo, a so ciedade esttá empenhaada em prom
mover even
ntos que
alinham
m o desenvoolvimento su
ustentável ààs práticas cotidianas
c
que
q levem eem consideração os
resultaddos socioam
mbientais qu
ue, por suaa vez, devem
m ser bom para todoss. Certo? Talvez,
T
é
preciso de antemãoo questionarr: Todos, quuem? E, o qu
ue garante tais
t ações?
B
Bem, ao meesmo tempo
o em estou sendo estim
mulado a economizar a água, de todas as
formas, e em vistaa de um im
minente raci onamento, por exemplo, os goveernos intern
nacionais
operam,, sob a égidde do mesm
mo intuito, ccom compromissos aco
ordados parra a preserv
vação do
meio am
mbiente. Neestes, diversos países e entre eless o Brasil, se comprom
metem por meio de
tratadoss a criar políticas econ
nômicas e eeducativas que
q garantam a “prudêência” na utilização
u
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dos recuursos naturrais. Note aqui
a
que a natureza, mesmo
m
nos tratados, é visualizad
da como
mecanissmo de traansação e garantia dde bem esstar. Provaa disso, sãão os meccanismos
desenvoolvidos paraa a compen
nsação de ddanos provo
ocados ao meio
m
ambieente. Entrettanto, se
pode arggumentar, por
p hora, naa contradiçãão que envo
olve estas in
niciativas, a partir de do
ois eixos
norteadoores. O prrimeiro se orienta soob o aspeccto cotidian
no direcionnado pela idéia
i
de
desenvoolvimento sustentável:
s
A populaação se env
volve, por meio de ppráticas tidaas como
sustentááveis, com a questão ambiental.
a
E
Economizarr água, enerrgia, reciclaar materiais, plantar
árvores e transform
mar materiaais em fonnte de trabaalho, lazer e, até mesm
mo, artesan
nato! As
práticass cotidianass tidas com
mo sustentááveis são in
númeras e envolvem todos os níveis e
camadaas sociais, bem
b
como, podem serr vistas com
mo estando “inseridas”” em boa parte
p
das
instituiçções empressariais e edu
ucativas. Affinal, a susteentabilidadee “está no ar
ar”.
O segundo eixo se orrienta a parrtir das pollíticas e do
os acordos governameentais: O
governoo sistematizza por meio de program
mas de consscientização
o a importânncia de presservação
dos reccursos. Ao mesmo tem
mpo, as coomunidadess reconheciidas por nãão possuir grandes
matrizess poluintess são reco
ompensadass nos paísses consideerados granndes poluiidores e
depredaadores do ecossistema,
e
, por meio do crédito de carbono
o, ao mesm
mo passo no
o qual a
produçãão e o coonsumo, atrrelados à idéia de desenvolvim
d
mento econnômico, co
ontinuam
crescenddo vertiginoosamente, a partir do esstímulo gov
vernamentall.
A contradiçção expostaa não implicca, em um processo dialético. A rigor, a anttítese do
primeiroo eixo é finncada no deesproviment
nto, muitas vezes,
v
da práxis
p
e, do mesmo mo
odo, não
conduz à um retoorno para a mesma. Já no segu
undo eixo se mostra,, como an
ntítese, a
indifereença que, poor sua vez, é a única cappaz de mataar qualquer processo crriador.
D
Dicotomizaadas as prráticas susttentáveis e as políticcas para o desenvollvimento
sustentáável acabam
m por não levar em consideração a ética, o bem
m estar e o rrespeito parra com o
homem e o ecosssistema em sua postullação. Acordos como
o o Protoccolo de Ky
yoto, por
exemploo, que perm
mite os paaíses como os Estados Unidos compensare
c
em o exced
dente de
poluentees atmosférricos pagan
ndo à paíse s menos po
oluentes a cota
c
de em
missão de gaases que
estes úlltimos podeeriam emitirr, é tão meercantil quaanto a queim
ma de comb
mbustível fóssil para
produçãão de garraffas biodegraadáveis. Exxplico: sob a roupagem
m de uma “eeconomia verde”,
v
o
sistema de Pagam
mento por Serviços A
Ambientais (PSA), teenta solucioonar os prroblemas
ambienttais a partir da lógica do
d mercado criando, ao
o mesmo tem
mpo, um noovo mecanissmo para
fomentaar a criaçãoo de um nov
vo mercadoo, que tem como
c
mercaadoria os prrocessos e produtos
p
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forneciddos pela nattureza, com
mo a purificaação da águ
ua e do ar, a geração de nutrientess de solo
para a aagricultura, a polinizaçãão, entre ouutros. (PETA
ARNELLA;; SOARES, 2012).
D
Dada a masssificação do conceito e a destituiçção de seu fundamento
f
o epistemoló
ógico, as
práticass tidas como sustentáv
veis também
m estão lon
nge de gerarr resultadoss permanen
ntes. Isto
porque os princípios teóricos norteadorees das práticcas tidas co
omo sustenttáveis são frágeis
f
e
nebulossos. Disperssos das açõ
ões que orrientam. Po
or isso mesmo, as prááticas cotid
dianas se
alicerçaam, na maiooria das vezes, a partir de discurso
os massificaados e generralizados o que, por
sua vezz, acaba poor matar qu
ualquer po ssibilidade de ação crítica.
c
Em decorrênciia disso,
visualizza-se a idéiaa de desenv
volvimento sustentávell sendo orieentada por ddiferentes (e muitas
vezes oopostas) vertentes: a mercadol ógica, a política,
p
a discursivaa, a estratéégica, a
governaamental, a de
d marketing, a de com
mmodities ettc. A rigor, temos as prráticas, as políticas,
p
a econoomia e, até mesmo,
m
o co
onceito de ddesenvolvim
mento susten
ntável num limiar massificado,
mas preecário de paassagens. O desenvolvim
mento susteentável se trransforma eem tudo e tu
udo pode
ser um
ma prática sustentávell. No funddo, o que se descorrtina por m
meio da idéia
i
de
sustentaabilidade e das práticas tidas com
mo sustentáv
veis são apenas relaçõões de podeer que se
escondee por meio da
d massificação de seuu conceito e do agenciaamento de ssuas possib
bilidades.
Desta fforma elas se prendem
m aos disccursos poliiticamente corretos quue, como bem
b
diz
Foucaullt (2009, p. 18), não sãão resultadoos ou a trad
dução das lu
utas, dos sisstemas e dass formas
de dom
minação. Aoo contrário.. Os discurrsos são oss verdadeiros motivoss das lutas.. São as
demonsstrações de um
u poder apoderado
a
ppor aquele que
q os detém
m. Desta maaneira, os discursos
d
sobre o desenvolviimento sustentável e ass práticas sustentáveis se transforrmam numaa espécie
de “vonntade de veerdade assim
m apoiada sobre um suporte
s
e um
ma distribuuição institu
ucional”.
Instituciionalizado, a idéia, o conceito e o discurso sobre o desenvolvvimento susstentável
transforrmam-se, taambém, em mecanismoos de disputta política e de agenciaamento eco
onômico.
Não é a toa que na
n atualidad
de, o desenvvolvimento
o sustentáveel tornou-see, em muito
os casos,
também
m, apelo com
mercial, marrcas de enlaatados e slog
gan de palhas de aço ouu de detergeentes.
U
Um olhar atento ao cotidiano revela a possibilidaade de um
m desenvollvimento
sustentáável não trransfigurar-sse em proppósito. Afin
nal, ainda confrome o entendim
mento de
Foucaullt (2009), “a
“ palavra morre
m
pelo uso”. Este esclarecim
mento se fazz necessário
o para o
entendim
mento de que
q para o alcance
a
do desenvolvim
mento susteentável se ffaz, como condição
c
sine quaa non, no entendimen
e
nto das relaçções históriicas que deenotam o m
momento em
m que se
transita.. Envolve a percepção
o de que, poor exemplo, as práticas sustentáveiis que são propostas
p
pelas innstituições de
d ordenameento social,, como as escolas e as empresas see debruçam
m, muitas
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vezes, ssobre tentatiivas de reso
oluções prátticas imersaas nos plano
os de açõess e pelo con
njunto de
objetos técnicos im
mplantados nos
n lugaress, ou seja, na
n tecnosferaa delineadaa por Santoss (1994).
Por issoo mesmo, ass práticas su
ustentáveis,, no caso em
m questão, distanciam
d
do reino daas idéias,
das crennças e das paixões, cu
ujo lugar é por excelêência o da produção
p
dde sentido e,
e assim,
permisssivo ao deseenvolvimentto de outross imaginário
os.
E
Em síntese: o discursso do desennvolvimento
o sustentáv
vel garante a manuten
nção dos
acordoss econômicoos internaciionais e ageenciam a manutenção
m
dos sistem
mas de podeer e, por
isso mesmo, é dem
marcador dass relações dde poder na sociedade atual.
a
Já as práticas tid
das como
sustentááveis, estanndo desprov
vidas da prááxis, reforçça o domínio secularm
mente institu
uído, ou
seja, elas se transsformam em
m tudo – sshow, modaa, propagan
nda, excurssão etc, conforme
apresenntado no disccurso deste capítulo. M
Mas, como já dizia Jam
mes Joyce (22012), em Ulisses,
U
o
tudo é nnada, amboss tem o messmo sentido e a mesma dimensão.

3 PROS
SPECÇÃO
O DE UM CENÁRIO
O FUTURO
O NO CON
NTEXTO D
DE INCER
RTEZA:
UMA C
CONCLUSÃO?

O entendim
mento de que as ações ppráticas preesas ao sisteema técnicoo não é algo
o recente
na históória da hum
manidade. Aliás, retoomando as idéias que se herdouu do ilumin
nismo, e
evocanddo Descartees (1983), a humanidadde é presa a uma racion
nalidade técnnica onde os limites
éticos são flutuantees e indeterrminados. A
As ações prááticas possu
uem resultaddos imediattos e são
passíveiis de múltiiplas determ
minações c ientíficas. Elas
E
podem
m ser obserrvadas, exp
ploradas,
esperim
mentadas, approvadas ou
u reprovadaas, e confirrmadas, torrnando-se, iinclusive objeto de
pesquisaa indutiva ou
o dedutivaa, com delinneamento qualitativo
q
ou
o quantitattivo (se não
o os dois
ao mesm
mo tempo, entendidos como adoçção de métodos mistos). É o quee Weber traata como
intelectuualização e racionalizaação. No lim
mite, as açõees práticas denotam
d
a ccrença em que
q “não
há forçaas misteriossas e incalcu
uláveis, maas que se po
ode, em prin
ncípio, dom
minar todas as
a coisas
pelo cállculo” (Webber, 1982, p.
p 37). No c aso em queestão, refletiir sobre os eefeitos de taais ações
na hoddiernidade é premisssa básica para o delineamento
o das prááticas conssideradas
“sustenttáveis”, já que
q atualmente, as meesmas se ap
presentam ainda
a
inteliggíveis. Isto porque,
elas ainnda não gaanharam oss sentidos fundamentaais para a construçãoo de possib
bilidades
futuras, ou seja, de desprendim
mento para ccom o parad
digma herdaado da Revoolução Indu
ustrial.
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U
Uma vez que
q o sistem
ma técnico nno qual as práticas sustentáveis qque, teoricaamente e
fora

ddo

senso

comum, objetivam

um

deseenvolvimen
nto

sustenttável,

opeera

está

epistem
mologicamennte formado
o sobre mattrizes que delegam
d
à natureza
n
um
ma intencionalidade
que estáá aquém daa zoé. O esp
paço no quaal o homem
m se vincula e estabelecce suas relaações, ou
seja, os sistemas de
d objetos e ações que operam na organicidad
de das rel(aações) humanas são
racionallmente e hiistoricamen
nte construíddas sob o modelo
m
de natureza coomo recurso
o. Logo,
mudar a lógica incuursa neste pensar
p
impliica em mud
dar o próprio
o sistema de objetos e as ações
que connstituem o lugar no qual
q
este m
mesmo hom
mem habitaa. Entretantto, uma veez que a
humaniddade não pode
p
escapaar da natureeza, seja no
o sentido de
d tê-la com
mo objeto ou
o como
habitat, esta se toorna para o homem vvalor vital. Em decorrência dissoo, seu domíínio não
implica necessariam
mente em um
u problem
ma, mas com
m vistas ao sistema proddutivo atuall, em um
dilema a ser questioonado e, a partir
p
disso, resolvido.
O dilema no
n qual noss referimos,, não remete às reflex
xões sobre a necessidaade e/ou
intençãoo do domínnio da natu
ureza pelo homem. Elle se vincu
ula nos meaandros pelo
o qual o
homem exerce o reespectivo do
omínio. Sobbre a noção de posse. Sobre
S
a dessarticulação da idéia
de perteenciamento, respeito ou
o cuidado,, e se consttituindo, deesta forma, na viabilizzação do
paradigm
ma do cuiddado contun
ndentementee defendidaa por Boff (2010), cujaa proposta é a de se
repensaar a vida humana
h
e sua relação para com o planeta de maneira
ra não pred
datória e
consciennte de que o consum
mismo deve ser superaado pela qu
ualidade dee vida emerrgida do
comprometimento e do cuidad
do para com
m os outros da mesma maneira naa qual se cuida de si
mesmo.. Aliás, paraa o autor, o caminho a ser percorrrido é “colocar a soci edade e o “nós”
“
no
centro ddas preocuppações hum
manas, e nãão o indivíd
duo e o eu
u. Isso signi
nifica que o projeto
econôm
mico deve esstar a serviço do projetoo social e do
o projeto eccológico de sustentação
o de toda
a vida” (2010, p. 655).
N
Novamentee a ideia dee se ter um
m domínio da naturezza, cujo paaradigma seeja o do
cuidadoo, remete à capacidade
c
de fazer coom que cadaa sujeito “seeja protagonnista de suaa própria
emancippação” (AB
BRAMOVA
AY, 2012, p. 31). Por
P
isso mesmo,
m
doominar imp
plica no
distanciiamento do homem doss outros serres e coisas e, desta forrma, na connstrução de relações
que poddem levá-loo ao seu desenvolvim
mento e emaancipação a partir de reflexões sobre as
formas de desenvolvimento qu
ue não visluumbre a utilização da natureza com
mo objeto hu
umano.
P
Pensar o desenvolvim
d
mento sustenntável impllica em não
o compactuuar com Lu
uc Ferry
(1994, pp. 19), quaando diz qu
ue a natureeza é “letraa morta” já que “ela nnão fala maais, pois
deixamoos há muitoo tempo – no mínimoo desde Deescartes – de
d lhe atribu
buir uma alm
ma e de
14

acreditáá-la habitada por forças ocultas”, mas em co
oncordar com
m Boff (20010) de que existem
sim posssibilidades de reconcilliação do hoomem com a natureza e que estas passam, priimeira, e
principaalmente, peela (re) deffinição doss valores filosóficos,
f
morais e ééticos nos quais a
sociedadde está aliccerçada. Bem se sabe que na atuaalidade a natureza
n
nãoo possui vo
oz, como
disse Luuc Ferry (19994), o quee nos permitte questionaar com Abramovay (20012, p. 12) se ainda
“há espaaço no munndo de hoje para valorees éticos?” já
j que este passo, alinhhando o pen
nsar com
Boff (22010), impllica na reo
orientação da lógica produtiva e, em deccorrência disso,
d
na
reorienttação da diimensão do
o natural naa sociedadee atual. É claro
c
que, estando a natureza
dominadda na lógicca produtivaa vigente, eela se transformou em conceito. G
Ganhou con
ncretude
não natuural. Acaboou por se trransformar em idéia perdendo, em
m decorrênccia disso, sua
s força
materiall. Mas, com
mo explicitaa Porto-Gonnçalvez (19
990, p. 21), a naturezaa “constitui um dos
pilares através do qual os hom
mens ergueem as suas relações sociais, sua pprodução material
m
e
espirituaal, enfim, a sua cultura”. E, é juustamente, em decorrêência disso,, que é imaanente a
possibillidade de reconcialiçã
r
ão entre o homem e a naturezza, por meeio de sua própria
emancippação. Umaa vez que “sser” sujeito emancipado
o e de direitto é o meio pelo qual o homem
pode se desprenderr e, assim, dominar
d
a naatureza, é certo, então, que o dom
mínio da natu
ureza é o
caminhoo pelo quall o homem pode, pelo menos enq
quanto deseejo, dar conncretude às relações
políticass e econômicas, e tam
mbém as cultturais, e con
nstituir o qu
ue ora cham
mamos de so
ociedade.
Desta m
maneira, ao mesmo paasso na quaal o homem
m imaterialiiza o natura
ral, ele adqu
uire, em
decorrênncia disso, sua human
nidade. Logoo, a reconciliação do homem
h
com
m a natureza não se
trata, poortanto, de uma “voltta às suas origens”, ou
o seja, não
o se trata aaqui de deffender a
animaliddade humanna. Ao con
ntrário. Tratta-se de busscar, por meio
m
do des envolvimen
nto, uma
ação naa qual estee homem humanamennte naturall possa se transformaar em um homem
naturalm
mente humano. Assim
m, o entenddimento do
o valor e das
d questõees que envo
olvem a
naturezaa e o homeem diante daquilo quue massivam
mente vem sendo connsiderada um
ma crise
ambienttal, mas que se trata de
d uma crisee humana ultrapassa,
u
diante
d
do exxposto, as questões
q
sobre deeterminada responsabillidade sobree o presentee e o futuro do planeta.. E, a apreen
nsão das
matrizess constituinntes das possibilidadess críticas e reflexivas sobre os m
meios pelos quais a
força m
material do conceito tom
ma forma, see torna fund
damental. A complexiddade e a inceerteza na
prospeccção do futuuro ainda são
o, assim, um
ma constantte.
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S
Sabendo-see que trabalhos coonceituais contêm proposições

iniciais para o

desenvoolvimento de
d um tema,, entende-see ser esta a contribuição deste artiigo. Entretaanto, por
se trataar de uma proposta in
nicial e connceitual, háá natural limitação dee pesquisa. Esta se
configuura pela nãoo aplicação do tema, em
m uma realiidade obserrvável. Com
m este enten
ndimento
se recom
menda a continuidade
c
e do estudoo do assun
nto, até porrque é de iimportânciaa para a
realidadde, e a connsequente realização
r
dde pesquisaas aplicadass, com a aadoção de métodos
indutivoos e dedutivvos, de delin
neamentos qqualitativoss e quantitattivos, isoladdos ou em conjunto,
c
com a ffinalidade de
d investigaar as questõões inerentes ao desen
nvolvimentoo sustentáv
vel como
imanênccia de um novo
n
paradigma contem
mporâneo frrente ao parradigma herrdado da Reevolução
Industriial que, por sua vez, esstá secularm
mente institu
uído na socciedade. Em
m decorrênccia disso,
sugere-sse a aplicaçção dos resp
pectivos estuudos em org
ganizações publicas e pprivadas qu
ue, frente
ao expoosto, estão vivenciand
do a compplexidade e a incerteza na prosspecção de futuros
cenárioss, diante dessta nova ord
dem social.
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