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E D I T O R I A L

Prezado leitor, é com muita satisfação que entregamos mais um
exemplar da Revista da FA7. Nosso esforço tem sido o de publicar
artigos que contemplem temáticas necessárias, ou seja, problemas
que têm forçado o pensamento a pensar. É claro que nem sempre as
sociedades são capazes de refletir sobre as questões que lhes são mais
urgentes e necessárias, na medida em que implicam diretamente sua
capacidade de oferecer condições dignas de existência aos indivíduos.
Quando isso acontece, elas tendem a mergulhar em crises cujos impactos
negativos são os mais variados, mas sempre severos na degradação
do meio social. Apenas a criatividade, cujas condições de existência
são sempre difíceis de articular de forma coerente e duradoura, pode
elaborar soluções inteligentes.
Talvez não haja problema mais urgente de ser pensado do que a
sustentabilidade da sociedade contemporânea. Ser sustentável significa
hoje determinar práticas sociais não degradantes do próprio meio e
dos sujeitos nelas envolvidos. Talvez o fato, incontestável do ponto
de vista científico e filosófico, de que todos os ecossistemas vivos do
planeta estão declinando, perdendo força, sirva de termo ilustrativo
desse argumento. Ou seja, o mundo contemporâneo, assim como
todas as civilizações que desapareceram, esteja confrontado com a
sua própria finitude, ou seja, com a evidência objetiva de seu próprio
desaparecimento.
No entanto, diferentemente dos romanos na época das invasões
bárbaras, esse perigo não vem de fora, mas de dentro da nossa própria
realidade social, da maneira como produzimos, nos relacionamos,
pensamos e desejamos. O mais grave, é que apesar de tantos sinais
acumulados, degradação vertiginosa do meio ambiente, crescimento
global da miséria e das mais variadas formas de sofrimento subjetivo,
não estamos conseguindo mobilizar respostas viáveis capazes de mudar
esse destino social.

Não nos resta, porém, outra alternativa a não ser mobilizar
esforços intelectuais, afetivos e materiais para perseverarmos em
nossa existência. Esta edição da Revista da FA7 tem como maior
objetivo integrar essa rede inteligente que está tentando elaborar novos
paradigmas, nas mais diversas áreas da sociedade, capazes de produzir
uma mudança de foco, uma mudança de rumo. Se conseguirmos
despertar o interesse ou reforçar as convicções de todos que estão
mobilizados no esforço por um mundo melhor, mais digno para o
florescimento vida, estaremos cumprindo o nosso papel.
Boa leitura e boas ideias para um mundo sustentável,

O editor

A CRISE AMBIENTAL PLANETÁRIA E AS
RESPOSTAS DA SOCIEDADE CIVIL: UM
OLHAR ECOSSOCIALISTA
João Alfredo Telles Melo1

Resumo - O presente artigo pretende abrir uma discussão acerca dos
impactos da atual crise ambiental planetária sobre a sociedade humana e
de que forma os movimentos sociais, em especial os ecológicos, respondem ao que poderíamos chamar de crise civilizatória ou “policrise”, em
diálogo com a proposta de um nova sociabilidade: o socialismo ecológico
ou ecossocialismo. A pretensão do trabalho não é, por óbvio, esgotar o
assunto, que é novíssimo nas ciências sociais, mas, antes, instigar reflexões, na perspectiva de superação da crise em que a humanidade – e a
vida, como um todo – está mergulhada hoje.
Palavra-chave: Crise Ambiental, Movimento Ecológico, Ecossocialismo
Abstract - This article aims to open a discussion on the impacts of current global environmental crisis on human society and how social movements,
especially the ecological, answer to what might be called a crisis of civilization
or “policrisis” in dialogue with the proposal of a new sociability: socialism
ecological or eco-socialism. The claim of the work is not, obviously, exhaust
the subject, which is brand new in the social sciences, but rather instigate reflections from the perspective of overcoming the crisis that humanity - and life
as a whole - is steeped today.
Keywords: Environmental Crisis, Ecological Movement, Ecosocialism
Crê-se não haver dúvidas de que estamos imersos em uma crise
ambiental planetária de proporções ainda não vividas pela sociedade
humana. Sua face mais visível, mas não única, são o superaquecimento
da Terra e as mudanças climáticas. A divulgação, em fevereiro de 2007,
do 4º. Relatório de Avaliação das Mudanças Climáticas do IPCC (Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas, em sua sigla em inglês”2),
1

2
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causou um grande impacto, dadas suas gravíssimas conclusões, ao observar, sobre as mudanças no clima e seus efeitos, que o aquecimento
do sistema climático é inequívoco e que suas causas, ligadas à emissão
de gases do efeito estufa (GEEs), são antropogênicas e não naturais e que
seus impactos sobre a natureza e a sociedade já se fazem sentir.
José A. Marengo, pesquisados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e membro do IPCC, observa que, apesar de nosso
planeta ter sempre passado “por ciclos naturais de aquecimento e
resfriamento (...) atualmente, a atividade industrial está afetando o clima
terrestre na sua variação natural, o que sugere que a atividade humana
é fator determinante no aquecimento”3.
Não há um dia em que não se observe a ocorrência em qualquer
parte do mundo de algum fenômeno climático-ambiental extremo (secas,
tufões, enchentes etc.), que têm sido cada vez mais intensos e recorrentes,
a ponto de um termo do vocabulário de guerra ter sido adaptado para o
repertório ecológico: o “refugiado climático” ou “refugiado ambiental”,
que já se conta em milhões no planeta. A Cruz Vermelha Internacional,
que publicou, em 2001, o “Relatório Mundial de Desastres”4, estima a
existência de 25 milhões de refugiados climáticos atualmente, com uma
projeção de mais de 200 milhões em 2050.
Não é objetivo deste artigo confrontar as posições acerca dos estudos
e previsões do IPCC (derretimento das geleiras, elevação do nível dos
mares, desertificação etc.), onde, se, por um lado, os chamados “céticos”,
ainda que em minoria na comunidade científica, contestam esses dados,
outros há, como James Lovelock5, autor da Teoria Gaia, que consideram
que esses mesmos dados foram subestimados e que a velocidade das
mudanças no clima e no planeta são imensamente mais graves.
No entanto, como já aludimos antes, o aquecimento global e as
mudanças climáticas são apenas a face mais visível de uma crise maior,
que se relaciona à atual configuração do modo de produção capitalista,
com seu modelo de desenvolvimento produtivista-consumista e um modo
3

4

5
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de vida das elites econômicas mundiais baseado no consumo perdulário,
que são, a um só tempo, ambientalmente insustentáveis e socialmente
injustos; não só em escala regional ou nacional, mas em nível planetário.
John Bellamy Foster, autor do clássico “A Ecologia de Marrx:
materialismo e natureza” (Civilização Brasileira, 2005), em um instigante
artigo, intitulado “Organizar a Revolução Ecológica”6, lista os sinais de
advertência da crise ambiental global, a demonstrar a insustentabilidade
do percurso da humanidade nestes tempos atuais, dos quais destacamos,
além do aquecimento global, os que se seguem;
“O planeta está a enfrentar escassez de água global devido à extracção
de aquíferos insubstituíveis, os quais constituem a maior parte do
abastecimento de água fresca do mundo. Isto coloca uma ameaça
à agricultura global, a qual tornou-se uma economia bolha baseada
na exploração insustentável das águas subterrâneas. Uma em cada
quatro pessoas no mundo de hoje não têm acesso a água potável
(Bill McKibben, New York Review of Books, 25/Setembro/2003).
“A extinção de espécies é a mais elevada em 65 milhões de anos,
com a perspectiva de extinções progressivas à medida que forem
removidos os últimos remanescentes dos ecosistemas intactos . A taxa
de extinção já está a aproximar-se 1000 vezes da “referência” (“benchmark”) ou taxa natural ( Scientific American, Setembro/2005).
Cientistas localizaram 25 pontos quentes sobre a terra que representam 44 por cento de todas as espécies de plantas vasculares e 35 por
cento de todas as espécies em quatro grupos vertebrados, embora
ocupem apenas 1,4 por cento da superfície da terra mundial. Todos
este pontos quentes estão agora ameaçados de aniquilação rápida
devido a causas humans ( Nature, 24/Fevereiro/2000).
“De acordo com um estudo publicado em 2002 pela National
Academy of Sciences, a economia mundial excedeu a capacidade
regenerativa da terra em 1980 e em 1999 ultrapassou-a em 20 por
cento. Isto significa, segundo os autores do estudo, que “seriam
precisas 1,2 terras, ou uma terra por cada 1,2 anos, para regenerar
o que a humanidade utilizou em 1999” (Matthis Wackernagel, et.
al, “Tracking the Ecological Overshoot of the Human Economy,”
Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/Julho/2002)”.

Na verdade, o que ocorre é que, como adverte um manifesto que
foi assinado por 29 cientistas mundiais e que foi publicado na revista
Nature, de 24.09.2009 (conforme noticia Rogério Tuma, na Carta Capital
6

Foster, John Bellamy. Organizar a Revolução Ecológica http://resistir.info/mreview/revolucao_
ecologica.html
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do dia seguinte, em sugestivo artigo intitulado “Antropoceno, a era da
destruição”7), “as atividades diárias dos 6 bilhões de humanos resultam
por si em uma força geofísica capaz de mudar completamente a Terra,
equivalente às grandes forças da natureza”.
Morin e Kern8, ainda na década de 90 do século passado, ao analisar
a “agonia planetária” conceituam o estado da arte da “Terra-Pátria” e da
“Humanidade-comunidade de destino” como “policrise” ou “conjunto
policrístico”, num entrelaçamento das crises do desenvolvimento, da
modernidade e das sociedades; uma crise civilizatória, portanto.
Configurada a crise (“policrise”), que é social, ambiental e
planetária, é preciso que se advirta, por oportuno, que há uma disputa
de natureza ideológica – ideologia aqui como “visão de mundo” – sobre
o entendimento das causas dessa crise, que confronta, em matizes
diferenciados, capitalistas “verdes” versus “ecossocialistas”, ou seja, a
disputa sobre projetos de sociedade (e de civilização, portanto), o que
terá impactos sobre a superestrutura jurídica, como se verá adiante
A compreensão dos que se reivindicam herdeiros da utopia (no
sentido positivo do termo) igualitária do Século XIX à qual se agrega
o ecologismo da contemporaneidade, é a de que, nas precisas palavras
do Manifesto Ecossocialista Internacional9, “o atual sistema capitalista
não pode regular, muito menos superar, as crises que deflagrou. Ele não
pode resolver a crise ecológica porque fazê-lo implica em colocar limites
ao processo de acumulação – uma opção inaceitável para um sistema
baseado na regra ‘cresça ou morra’”.
Além desse paradoxo – a imposição de limites a um sistema cuja
lógica é o crescimento sem limites (daí o surgimento do atualíssimo
debate sobre decrescimento, presente em Serge Latouche10 e em Hervé
Kempf11) – encontraremos, pelo menos, mais duas outras grandes
contradições entre o “ethos” do sistema produtor de mercadorias e os
processos ecológicos naturais: a apropriação privada da natureza – vista
Tuma, Rogério. Antropoceno; a era da desstruição http://www.cartacapital.com.br/app/materia.
jsp?a=2&a2=6&i=5132
8
Morin, Edgar. Terrá-Pátria / Edgar Morin e Anne-BrigitteKern / traduzido por Paulo Azevedo
Neves da Silva, 5ª. Edição – Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 94.
9
Löwy, Michael. Ecologia e Socialismo / Michael Löwy. – São Paulo: Cortez, 2005), p. 86.
10
Latouche, Serge Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. / Serge Latouche: São Paulo,
Edições 70, 2011.
11
Kempf, Hervé. Como os ricos destroem o planeta / Hervé Kempf; tradução: Bernando Ajzenberg
– São Paulo, Globo 2010.
7
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apenas como “recurso” natural – e sua incorporação como mercadoria,
o que só é possível se ela se tornar escassa.
Porto-Gonçalves12, ao falar desses paradoxos, de forma magistral,
assim os desvenda;
“Além disso, privar é tornar um bem escasso e, dessa forma, numa
sociedade que tudo mercantiliza, um bem só tem valor econômico
se é escasso. O princípio da escassez, assim como a propriedade
privada que lhe é essencial, é que comanda a sociedade capitalista e
suas teorias liberais de apropriação dos recursos naturais. Ocorre que
a idéia de riqueza é o contrário de escassez e aqui reside uma das
maiores dificuldades da economia mercantil: incorporar a natureza
como riqueza, como algo abundante, um bem comum” (grifo nosso).

É aquilo que a teoria marxiana tão bem distingue entre “valor
de uso” e “valor de troca”. Para se tornar mercadoria, o bem de
uso se transforma em valor de troca; para ter valor de troca, é
preciso que não seja abundante. Aqui, como advertem os teóricos
do Ecossocialismo, a riqueza tem definições distintas e opostas. Foster13,
em seu artigo já aqui citado, se vale de Epicuro (“Principal Doctrines”),
para expor o paradoxo: “Quando medido pelo propósito natural da vida,
a pobreza é grande riqueza, riqueza ilimitada é grande pobreza”.
Trata-se, portanto, não só de uma crise ambiental e social, mas
uma crise da própria civilização do capital, de sua lógica econômica,
de seu modelo de desenvolvimento, de seu modo de vida e de seus
valores, que engendram, a um só tempo, uma desigualdade social cada
vez mais abissal entre uma “oligarquia global”14 - onde “a renda das
500 pessoas mais ricas do mundo é maior do que a de 416 milhões de
pobres do planeta” – e os mais de 1 bilhão de humanos que sobrevivem
com menos de 1 dólar por dia, e a destruição acelerada das bases naturais
que sustentam a vida em nosso planeta.
Se compreendermos, com Foster15, que a relação humana com a
natureza é “mediada pela sociedade, e a sociedade é o meio ambiente
humano imediato” e “a sociedade tem na natureza o seu meio ambiente”,
importante investigar como a sociedade, através de suas diferentes
http://resistir.info/mreview/revolucao_ecologica.html
http://resistir.info/mreview/revolucao_ecologica.html
14
Kempf. Op.cit, p. 65.
15
Foster, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza / John Bellamy Foster;
tradução de Maria Teresa Machado – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 331.
12
13
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visões de mundo, procura dar resposta a essa crise civilizacional. São os
movimentos ecológicos – que, em seus matizes variados e diferenciados,
são, a um só tempo, frutos da crise e agem sobre ela, no sentido de buscar
sua superação – que serão, a seguir, investigados.
Ainda que haja diferentes formas de abordar e classificar os
movimentos ecológicos, há um consenso entre os autores de que foi o
“conservacionismo”, que Alier16 denomina de “culto à vida silvestre” –
pela “defesa da natureza intocada, o amor aos bosques primários e aos
cursos dágua” –, a primeira forma de organização do ambientalismo,
remontando à criação dos parques nacionais, como o de Yellowstone, nos
Estados Unidos da América, em 1872, e o de Itatiaia, no Brasil, em 1937.
Do ponto de vista social, ainda temos grandes organizações
atuantes, como o IUCN, International Union for Conservation of Nature
e o WWF, World Wildlife Fund. Sua marca na legislação se encontra no
reconhecimento da necessidade de criação de unidades de conservação
de proteção integral, tal qual está prevista na Lei 9985/2000, que instituiu
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
No entanto, como bem observa Alier,17 “o culto ao silvestre não
ataca o crescimento econômico enquanto tal. Até mesmo admite sua
derrota na maior parte do mundo industrializado. Porém, coloca em
discussão uma ‘ação de retaguarda’, que nas considerações de Leopold
visam a preservar e manter o que resta dos espaços de natureza original
situados fora da influência do mercado”.
Cumpre, no entanto, advertir que, mesmo que se concorde com
essa crítica, posto que o movimento, no geral, não enfrenta a organização
societária responsável pela destruição da “vida silvestre”, a criação de
unidades de conservação, em alguns casos, se confronta com o capital
imobiliário (como é o caso da recém criada Área de Relevante Interesse
Ecológico das Dunas do Cocó) e com o agronegócio (como no caso da
Amazônia), e, em outros, é fundamental para resguardar ecossistemas
e espécies ameaçadas.
Se ainda podem ocorrer essas disputas com setores do capital,
principalmente, em função de conflitos sobre a propriedade e uso do
território, a segunda corrente anotada por Alier, se conforma, plenamente,
16

17

16

Alier, Joan Martinez. O ecologismo dos pobres:conflitos ambientais e linguagem de valoração
/ Joan Martinez Alier (tradutor Maurício Waldman). São Paulo: Contexto, 2007, p.22.
Op. Cit., p. 22
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ao modo de produção capitalista, sendo mesmo uma resposta deste à
crise planetária, a partir da lógica do mercado: é o chamado “evangelho
da ecoeficiência”.
A “ecoeficiência” – com sua visão econômico-tecnicista –
considera que somente o desenvolvimento científico-tecnológico, voltado
para “limpar ou remediar a degradação causada pela industrialização”18,
dará conta da crise ambiental, sendo considerada como o vínculo
empresarial com o desenvolvimento sustentável. No Brasil, o Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBDS19,
“uma coalizão dos maiores e mais expressivos grupos empresariais do
Brasil, com faturamento anual correspondente a 40% do PIB nacional”
é a representação do ecocapitalismo ou capitalismo verde em nosso país.
Ainda que essa corrente possibilite um debate importante sobre as
chamadas tecnologias limpas, dentre outros aspectos da ecoeficiência,
ela ainda está presa ao que Kern e Morin20 denominam de “mito do
desenvolvimento”. Para ambos, o que a humanidade precisa é se livrar
do “paradigma pseudo-racional do homo sapiens faber, segundo o qual
ciência e técnica assumem e levam a cabo o desenvolvimento humano”.
É no seio da terceira corrente classificada por Alier que se
encontram as críticas mais profundas ao modo de produção e ao modelo
de desenvolvimento capitalista: o “ecologismo dos pobres”, “ecologismo
popular” ou “movimento de justiça ambiental”, mas, poder-se-ia
também aduzir o que Santilli21 denomina de “socioambientalismo”.
Esses movimentos assinalam, diz Alier22, que, “desgraçadamente, o
crescimento econômico implica maiores impactos no meio ambiente,
chamando a atenção para o deslocamento geográfico de recurso e das
áreas de descarte dos resíduos”.
Não é objetivo deste pequeno texto fazer uma análise exaustiva
dos movimentos ecologistas, mas, é importante ressaltar que, ainda que
tenham sido classificadas em única corrente, há diferenças importantes
entre os movimentos de direitos civis estadunidense que denunciaram,
Visvanathan, 1997, citado por Alier. Op. Cit., p. 28
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. www.cebds.org.br
20
Op. Cit, p. 92.
21
Santilli, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos / Juliana Santilli – São Paulo: Peirópolis,
2005, p. 31.
22
Op.cit., p. 33.
18
19
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sob o selo da “Justiça Ambiental”, o chamado “racismo ambiental”23
(que é a “imposição desproporcional – intencional ou não – de rejeitos
perigosos às comunidades de cor”) e o “socioambientalismo”, que surgiu
no Brasil a partir de uma importante articulação entre os movimentos
sociais e o movimento ambientalista.
A maior referência desse movimento foi o líder seringueiro e
mártir ambientalista Chico Mendes, que compreendeu, na própria pele, a
indissolubilidade da luta em defesa da terra e do trabalho dos extrativistas
e a preservação da floresta amazônica. Essa coalizão, que se materializou
na “Aliança dos Povos da Floresta” (seringueiros, índios, ribeirinhos,
quilombolas), inscreveu definitivamente em nossa legislação as “reservas
extrativistas” e outros tipos de unidades de conservação de uso sustentável.
Ainda que ocorram essas diferenças e nuances, podemos
considerar como Alier24, que o ecologismo dos pobres, a justiça ambiental
e o socioambientalismo (a partir de Santilli), são as “principais forças
em prol da sustentabilidade”, posto que, por intermédio de suas lutas,
não se pretende resolver os conflitos ambientais, mas, sim, exacerbá-los
“para avançar na direção de uma economia ecológica” e, acrescentaria,
socialista, ecossocialista, portanto.
Não seria arroubo ideológico, afirmar, como já feito anteriormente,
que o sistema do capital – fundado na matriz fossilista, com seu viés
produtivista que o empurra a cada vez mais produzir, para cada vez
mais acumular, pelo incentivo ao consumo perdulário e que a tudo
transforma em mercadoria – é, por sua própria natureza, ecologicamente
insustentável, além de socialmente injusto e desigual.
A crise civilizacional sócio-climático-ambiental demanda da
sociedade uma ruptura radical com essa civilização, seus valores, sua
economia, sua cultura e sua política, para que possamos pensar na
continuidade da vida em nosso planeta-pátria.
É verdade que o Ecossocialismo – cujas premissas são a igualdade
social, a sustentabilidade ecológica e a defesa da diversidade em seus
aspectos biológico, social, étnico e cultural – ainda é uma promessa,
uma aposta, mas, é uma necessidade premente para garantir nossa
sobrevivência enquanto espécie e sociedade.
Acselrad, Henri. O que é justiça ambiental / Henri Acselrad, Cecília Campello do A. Mello,
Gustavo das Neves Bezerra – Rio de Janeiro; Garamon, 2009, p. 20
24
Op.cit.
23
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Afinal o que se coloca para a humanidade é o desafio da
constituição dessa nova sociedade que possa via a ser, a um só
tempo, politicamente democrática, socialmente justa e igualitária,
cultural e etnicamente diversa e ambientalmente sustentável. Assim, na esteira de Löwy, poder-se-ia atualizar a consigna de Rosa
Luxemburgo para “Ecossocialismo ou Barbárie”!
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Bioeconomia e a
sustentabilidade da vida

Rogério da Costa1

“E contra esse poder ainda novo no século XIX, as forças que
resistem se apoiaram exatamente naquilo sobre que ele investe – isto
é, na vida e no homem enquanto ser vivo. (…) o que é reivindicado
e serve de objeto é a vida, entendida como as necessidades
fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas
virtualidades, a plenitude do possível”.
Michel Foucault, A Vontade de Saber

Resumo – Este artigo trata das intervenções sobre as condutas
humanas que decorrem do debate em torno da noção de sustentabilidade
econômica e socioambiental, intervenções essas originárias nas ações
e retórica do sistema produtivo em geral, na agenda do governo e
na veiculação dos discursos de ambos na mídia. Procura-se ressaltar
como se desenha hoje, dentro do espectro da sustentabilidade, um
conjunto de práticas de si voltadas para a conduta individual na esfera
da alimentação e saúde, portanto no âmbito dos discursos de “uma
vida melhor”, e que resultam de políticas específicas que buscam a
manutenção do modelo atual do neocapitalismo.
Palavras-chave: bioeconomia, sustentabilidade, vida
Abstract – This article deals with interventions on human
behaviors that result from the debate around the notion of economic
and socio-environmental sustainability. These interventions have origin
in the actions and rhetoric of the production system in general, on the
government agenda and in the dissemination of both speeches in the
media. It seeks to highlight how you draw today, within the spectrum of
sustainability, a set of practices of self-oriented individual conduct in the
sphere of food and health, so in the context of discourses of “a better
life”, and which result from specific policies that seek to maintain the
current model of neocapitalism.
Keywords: bioeconomy, sustainability, life
1
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Introdução
No debate que se instalou nessas duas últimas décadas sobre
desenvolvimento sustentável e as críticas a um tipo de crescimento
econômico sem compromisso com a preservação de recursos naturais,
é possível perceber como esse conceito, o de sustentabilidade, teve seu
sentido ampliado para além dos domínios do desenvolvimento econômico.
Evidentemente, as discussões sobre a definição de desenvolvimento
sustentável sempre abarcaram o social, o ambiental e o econômico.
Tratava-se de responder, desde os anos 1980, à pergunta: como um
desenvolvimento pode ser sustentável, do ponto de vista econômico,
preservando ao mesmo tempo os recursos do planeta, gerando menos
poluentes, produzindo com menor desperdício e, simultaneamente,
contribuindo para a redução de desigualdades sociais?
Ocorre que na esteira dessas indagações, uma espécie de dobra se
produziu em torno do problema da sustentabilidade. Tal noção passou a
ser entendida não apenas sob o ângulo do meio ambiente, da poluição,
do desperdício gerado pela produção industrial, mas igualmente da vida
nela mesma e de suas condições: como pensar uma vida sustentável?
Ao crescente questionamento das ações do sistema produtivo danosas
ao meio ambiente, seguiu-se uma série de indagações e denúncias de um
modelo de produção industrial que ameaçava a vida diretamente. E não
apenas a vida biológica, mas também a vida subjetiva. Assim, promovida
pela discussão sobre o que reservamos para nossas gerações futuras, nos
deparamos com perguntas sobre quais possibilidades de vida terão nossos
descendentes, que recursos restarão para que possam prosseguir com suas
vidas, que mundo deixaremos para os que virão. Esse tipo de indagação
acabou conduzindo, para além do debate sobre desenvolvimento
sustentável dentro do campo econômico, a uma discussão mais ampla,
sobre que tipo de sociedade pode ser sustentável, já que ela deve levar
em conta não apenas a dimensão ambiental e de igualdade social, mas
também a maneira como o modelo econômico pode intervir na própria
forma de vida que temos e, simultaneamente, na forma de sociedade e
de vida política que desejamos construir hoje.
Houve, portanto, uma espécie de aprofundamento do problema,
que se inicia como um discurso “verde”, de restauração e preservação do
planeta, depois avança para os problemas de natureza socioeconômica
e, finalmente, passa a questionar os efeitos do sistema produtivo sobre
22
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a própria vida, a condição da vida nela mesma. É nesse ponto que
encontramos uma série de questionamentos sobre a natureza dos produtos
que consumimos, da constituição química de suas embalagens, de seus
efeitos danosos à saúde, bem como sobre o ar que respiramos, a água
que bebemos etc. Esse tipo de discussão acaba gerando uma reação
do sistema produtivo industrial, que na luta por se preservar, acaba
tomando caminhos que, aparentemente inovadores, resultam de uma
forte política de intervenção sobre as condutas humanas, reforçando o
que se convencionou chamar de dispositivos de biopolítica.
O consumo corrosivo da vida
Não somente o planeta e seus recursos têm sido consumidos pelo
sistema produtivo que se consolidou no século XIX, mas também a vida
dos seres humanos. No auge da industrialização, a força dos operários
era consumida em um ritmo de 12 a 16 horas por dia. O corpo e sua
condição física eram objeto de extração de energia, que se juntava aos
fornos, máquinas e pátios industriais do capitalismo nascente. Mas, em
meados do século XX, uma nova forma de capitalismo começou a se
desenhar. Desde a década de 1960, quando o economista neoliberal e
ganhador do prêmio Nobel Gary Becker publica seus primeiros artigos
sobre o conceito de capital humano (Becker 1964), é possível constatar
que uma nova força de trabalho já começava a ocupar o lugar dos braços
dos operários. Trata-se da valorização crescente dos conhecimentos, da
comunicação e do manejo das informações como forma de capital dos
indivíduos, que agora usam seus cérebros para trabalhar. Michel Foucault,
em seu curso de 1978 intitulado “O nascimento da biopolítica”, analisa o
artigo de Becker, Investment in human capital, e mostra que a noção de
capital humano relacionava-se diretamente com a ideia econômica de que
o indivíduo possui riquezas que são para ele como seu capital próprio,
e que ele deve decidir sobre a melhor forma de investi-lo (Foucault
2004). Foucault mostra, igualmente, que estamos nesse momento diante
de uma reflexão que se distancia das análises tradicionais do marxismo,
pois agora cada indivíduo é visto como um potencial empreendedor, já
que decide sobre a forma de investir seu próprio capital, no caso seus
conhecimentos, e também, muito importante, seu tempo. A definição
sobre o campo da economia dada por Becker é exemplar: o estudo das
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decisões dos indivíduos sobre como investir seus recursos para fins que
são concorrentes. O foco das análises econômicas, então, deixava de ser
exclusivamente a estrutura da economia como um conjunto de processos
que inclui o investidor, o capital material e financeiro, os trabalhadores etc,
e passava a ter o indivíduo e sua própria condição de decisão como objeto
de estudo, o indivíduo diante da percepção que tem de si mesmo como
possuidor de recursos que podem ser empregados de forma diversa. Pode-se
dizer que esse teria sido o ponto de partida da então futura economia do
conhecimento, que acarretou, por sua vez, a conversão da compreensão
de nossa sociedade em sociedade do conhecimento e da informação.
Deve-se acrescentar a essa história ainda um outro elemento.
Por volta dos anos de 1980, tem início uma série de estudos sobre
as noções de capital social e de redes sociais. Se o capital humano
apontava para a necessidade de se investir na formação e educação dos
indivíduos, já que seus conhecimentos constituíam riquezas promotoras
de desenvolvimento, a noção de capital social e de redes sociais apontava
diretamente para as relações sociais desses indivíduos que constituiriam,
igualmente, um capital. Como afirma Nan Lin, no prefácio de seu livro
intitulado “Capital Social”, a sociologia seria o estudo das escolhas nas
relações sociais (Lin 2001). Então, enquanto a economia era definida
como as escolhas dos indivíduos sobre a aplicação de seus recursos
próprios, a sociologia trataria da forma como esses mesmos atores são
motivados a engajar outros atores a fim de acessar os recursos desses
últimos com o propósito de obter melhores resultados em suas próprias
ações. Ou seja, como explorar da melhor maneira os recursos de uma
rede social. Essa rede social significando aqui o capital social de cada um.
Não há dúvida de que, nesse caso, a sociologia passa a seguir a economia.
O que colaborou, portanto, na consolidação das noções de
economia do conhecimento, sociedade do conhecimento e, mais
recentemente, sociedade em rede (Castells 1996), teria sido, em boa
medida, a convergência dos conceitos de capital humano e capital
social, que Lin denomina como neocapitalismo: os conhecimentos dos
indivíduos (seu capital humano) e sua rede social (seu capital social) que
lhes fornece mais recursos em termos de conhecimentos e informações.
A Internet, como ferramenta global de comunicação, emerge como meio
ideal de investimento, para cada indivíduo, simultaneamente de seu
capital humano e como possibilidade de expansão de suas redes sociais.
24
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Percebe-se, portanto, que vivemos a transição de um sistema que
consumia a vida em sua energia corporal (o operário de fábrica sendo
aqui o modelo), para um sistema que a consome do ponto de vista
mental. É a energia mental que hoje alimenta a produção em geral. Mas,
nem por isso o corpo deixou de ser objeto de apropriação, só que de
uma outra forma. Agora, ele é um dos focos privilegiados de consumo,
pois como correlato da noção de capital humano emerge a ideia de um
capital corpo, capital saúde. Os indivíduos passam, portanto, a calcular e
raciocinar sobre custos e benefícios do que consomem do ponto de vista
de seu capital corpo. Sua saúde passa a ser objeto de investimento, e é
assim que são induzidos a pensar e refletir sobre o que consomem, como
uma forma de investimento em si mesmos, em sua vida.
Essa dobra na noção de capital, em que passamos do corpo como
máquina explorada ao corpo como objeto de investimento (tendo como
mediação a ideia de capital humano), é que opera a conversão da noção de
sustentabilidade econômica e socioambiental para a de sustentabilidade
da vida. Cabe lembrar, mais uma vez, que a ideia de desenvolvimento
sustentável sempre esteve associada aos problemas da economia, de como
a produtividade pode se manter, mas agredindo menos o meio ambiente,
extraindo dele os recursos de forma racional, gerando menos poluentes,
e também reciclando, reduzindo o lixo etc. Do ponto de vista social,
falar em redução das desigualdades é ainda falar no campo da economia
e, portanto, da distribuição de renda, de oportunidades etc. Então, o
discurso do desenvolvimento sustentável refere-se ao meio ambiente e
ao social sob o ângulo do sistema produtivo, de como esse sistema pode
ser menos agressivo ao planeta e à sociedade, sem, contudo, deixar de
ser produtivo. Mas quando falamos de uma dobra da sustentabilidade,
estamos afirmando que o ângulo de visão mudou, que é a partir da ideia de
vida que se percebe o meio ambiente, o social e, agora, o corpo. Isso não
quer dizer que a economia estará ausente dessa dobra, de forma alguma.
Mas a maneira como ela se apresentará aqui é outra, de outra ordem,
pois vai estar ligada às estratégias de um poder sobre a vida (biopoder),
associada a dispositivos de intervenção nas condutas dos indivíduos,
promovendo novas formas de subjetividade.
Talvez sejam essas estratégias que devemos chamar de
bioeconomia, para além do campo restrito das manipulações genéticas de
vegetais e animais para fins produtivos que marcam esse conceito. Com
Revista da FA7, nº 8, vol. 1 / janeiro-julho de 2010

25

a dobra da sustentabilidade, passamos a entender a bioeconomia como
as estratégias específicas de uma economia que tem como objeto a vida
e suas condutas de consumo, satisfação, prazer, gosto e saúde. Ou seja,
todo o campo de condutas em que o indivíduo é levado a refletir sobre
sua relação a si, sobre a forma como deve decidir, sobre suas escolhas
que afetam seu próprio corpo, sua própria vida, seus gostos e desejos.
Enfim, todo o campo que exige dos indivíduos um cálculo, um raciocínio
a respeito de como agir em função de algo que o afetará diretamente. E
esses cálculos, esses raciocínios, esses momentos em que deve escolher
e decidir, em que hesita sobre aquilo que pode afetá-lo, positiva ou
negativamente, são como os momentos de resistência àquilo que, na
verdade, o consome, o força a escolher e decidir, pois que, de fato, é sua
própria vida que está sendo consumida, é sua própria vitalidade que está
servindo como objeto de investimento de uma bioeconomia.
A dobra da sustentabilidade passa a tratar, portanto, das formas
como a vida pode se manifestar de modo sustentável em sua relação com
o sistema de produção, ou seja, quais condutas nos indivíduos seriam
adequadas a um desenvolvimento sustentável? Mas isso pode se dar em
pelo menos duas dimensões. Em primeiro lugar, quando se entende em
relação ao que se propaga de maneira mais midiática, como redução do
consumo de água, utilizar menos o automóvel, economia de energia, tais
ações significando uma intervenção nas condutas de cada um, em suas
escolhas, hábitos e rotinas. Mas também, em segundo lugar, naquilo que
se consome e que afeta sua vida, os alimentos, suas embalagens, o ar que
se respira, os remédios, as roupas etc., e que também requer formas de
intervenção nas condutas e maneiras de viver de cada um. Porém, essa
segunda dimensão, que faz pensar sobre o que se consome, e não mais
sobre uma ação no fora, no meio ambiente, acaba por despertar o elemento
do risco para a vida, e agora não mais a vida em geral, a vida no planeta,
mas a vida de cada um, sua própria vida. É aquilo que se consome que
pode afetar negativamente sua vida, seu capital saúde, seu corpo.
Da corrosão ao risco da vida
Ocorre que, do ponto de vista do corpo, temos uma série de
fatores decorrentes das atividades de produção industrial que implicam
em risco para a vida. A qualidade dos alimentos, por exemplo, é hoje
26
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foco de intensa discussão não apenas por organismos da sociedade civil,
como ONGs e associações dos mais diversos gêneros, mas também pelas
agências governamentais de regulação e agências internacionais, como
a FDA americana e a European Food Safety Authority europeia. No
Brasil, a Anvisa cumpre esse papel. Sabe-se, por exemplo, que o setor
do agronegócio gerou US$ 6,6 bilhões em vendas no mercado brasileiro
de defensivos agrícolas em 20092. Sabe-se, igualmente, que o agrotóxico
endosulfan – considerado altamente tóxico e associado a problemas
reprodutivos e do sistema endócrino – será banido do país apenas em
2013. Esse produto, que já foi banido em 45 países, faz parte de uma
lista de 14 agrotóxicos submetidos à reavaliação pela Anvisa devido a
suspeitas de associação com problemas graves de saúde. O primeiro
proibido foi a cihexatina, empregado na citricultura. O problema é que
o Brasil se tornou um dos principais destinos dos produtos banidos em
outros países. O endosulfan, por exemplo, é usado no cultivo de algodão,
cacau, café, cana-de-açúcar e soja. Mas a Anvisa identificou a presença
do produto em 14 de 20 culturas analisadas. Em nenhuma delas o uso
do endosulfan era permitido.
Outra discussão que mobiliza as atenções diz respeito às
embalagens dos produtos que se consome. Produtos plásticos, por
exemplo, que apresentam como componentes o bisfenol A, presente
em garrafões de água, mamadeiras e outras embalagens; os ftalatos,
presentes em brinquedos infantis, capas de chuva, cortinas de banheiro,
pisos de PVC ou vinil, detergentes, embalagens de alimentos, xampus; o
ácido perfluoroctanoico, presente em água encanada, panelas e utensílios
com camada antiaderente; os éteres decabromodifenil, presente em
produtos eletrônicos, móveis, carpetes, todos representam risco de
várias doenças, como disfunções hormonais, vários tipos de câncer,
problemas no aparelho reprodutor, déficit de aprendizagem e memória.
Dois outros produtos, a oxibenzona e o parabeno, utilizados em produtos
cosméticos, como protetores solares, protetores labiais, hidratantes e
creme de barbear, representam risco de disfunção hormonal. O fluoreto,
presente nas pastas de dente e água encan ada, também representa risco
de câncer e é neurotóxico3.
2
3

De acordo com a Associação Nacional de Defesa Vegetal – Andef.
Dados da FDA dos EUA.
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Todos esses componentes significam risco para a vida, para a
saúde dos indivíduos, e isso faz com que se passe a refletir a respeito
dos hábitos alimentares, das condutas em relação ao próprio corpo e,
consequentemente, sobre as relações de consumo, de investimento do
desejo. A discussão sobre o desenvolvimento sustentável atinge, portanto,
seu ponto de rebatimento, pois tendo se direcionado para o fora, para
o meio ambiente, acaba sendo remetida para a própria vida, já que a
economia passou a extrair dos indivíduos suas escolhas e decisões, que
orientam, em última instância, sua forma de consumo. E essa forma de
consumo parece não ser sustentável, não somente no que se refere ao
modelo de sociedade, mas, dentro desse modelo, aos produtos com os
quais aprendemos a conviver com toda a confiança.

Alimentos funcionais, vida funcional
Paralelamente às denúncias sobre a presença desses produtos no
mercado, e que afetam negativamente a saúde dos indivíduos, a indústria
iniciou há quase 20 anos a produção e venda de alimentos ditos funcionais.
A Health Canada, por exemplo, define como alimento funcional “um
similar em aparência ao alimento convencional, que é consumido como
parte de uma dieta usual e que possui benefícios fisiológicos e/ou reduz o
risco de doenças crônicas, além das funções de nutrição básica, ou seja,
eles contêm componentes bioativos”4. Além disso, temos os nutricêuticos,
equivalentes aos medicamentos, que são “produtos isolados ou purificados
de alimentos, geralmente vendidos em forma medicinal e que demonstram
ter benefícios fisiológicos ou oferecer proteção contra doenças crônicas”.
Nutricêuticos podem ser também extraídos de plantas não alimentícias,
como algas marinhas. Muitos nutricêuticos, como óleos de peixe e
alimentos funcionais com nutrientes adicionados, têm estado disponíveis
há décadas. Atualmente, a biotecnologia tem sido usada para produzir ou
selecionar espécimes de plantas ou animais com aumento dos níveis de
certos nutrientes ou componentes funcionais. Como afirma o site de uma
empresa brasileira do ramo:

4
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“Os alimentos funcionais encontram-se em fase de expansão em
todo o mundo. São alimentos que, além das funções nutricionais
tradicionalmente conhecidas, atuam também na promoção da saúde
e na redução do risco de doenças. Com o aumento da prevalência de
doenças cardiovasculares e tumores no século XX, houve interesse
em estudar as populações onde a prevalência destas enfermidades
é baixa. A partir daí, diversos estudos apontaram para a ação
benéfica de componentes alimentares, dando origem a uma nova
ciência, conhecida hoje como a “ciência dos alimentos funcionais”.
Atualmente, já são largamente consumidos nos Estados Unidos e na
Europa. No Japão, mais de cem produtos já se encontram registrados
nesta classificação”5.

Apesar do aparente sucesso desses produtos, como margarinas
vitaminadas, barras de cereais e iogurtes com probióticos, a European
Food Safety Authority mostra que 80% das afirmações de benefícios –
chamadas de alegações – não apresentam evidências suficientes de que
cumprem o que prometem. A agência europeia vem exigindo que uma
relação de causa e efeito seja demonstrada, mas isso levanta dificuldades
para as empresas, já que o padrão de dieta de cada indivíduo varia e deve
influenciar nos possíveis efeitos dos alimentos.
Nesse cenário que traçamos, nessa discussão sobre os alimentos, e
isso do ponto de vista dos componentes tóxicos ou benéficos, há uma série
de questões que podemos colocar e que podem nos ajudar a compreender
melhor as novas formas de apropriação da vida que estão em curso. A questão
do corpo e da saúde são, claro, as mais evidentes. Agora, vejamos o que
há de interessante nos alimentos funcionais e nos nutricêuticos.
Primeiro que os alimentos não são mais standards, ou estão
deixando de sê-lo, como afirma o relatório da OECD. Estamos passando
de uma relação igualmente distribuída com os alimentos, ou seja, o
iogurte, por exemplo, que era o mesmo para todos, a margarina, os sucos
etc., para um iogurte com certos componentes probióticos adicionados,
que pode ser melhor para uns e não necessariamente para outros. Ou
melhor, no limite, cada indivíduo poderia ter seu próprio iogurte, que
lhe é mais adequado do ponto de vista de sua dieta, de sua saúde. Mas
essa especificidade implica, evidentemente, que cada um saiba o que

5
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é melhor para si mesmo. Mas saber o que é melhor para si mesmo, o
que isso implica? De onde pode vir esse saber? Da medicina, da moda,
da mídia, dos hábitos, dos sonhos? A relação com os alimentos é bem
diferente daquela que temos com os remédios, por exemplo, pois nesse
caso é possível avaliar minimamente a relação de causa e efeito de
forma razoável. No caso dos alimentos, o que se tem como objetivo é a
manutenção de um certo estado de bem-estar, por um lado, e as promessas
de um futuro saudável e de uma vida longa. Manter o bem-estar não se
deve, evidentemente, a um único alimento, mas a uma dieta. O futuro
saudável é apenas um cenário, preenchido normalmente por uma série
de clichês.
Um segundo aspecto importante é em relação à nomenclatura:
alimento funcional e nutricêutico. Alimento funcional, obviamente,
refere-se ao fato de que ele, além de suas características gerais, possui
uma função específica. Como diz o anúncio da empresa citada, atua na
promoção da saúde e na redução do risco de doenças. E cada alimento
atua no risco de uma doença específica, pois contém elementos
específicos (ômega 3, antioxidantes, vitamina D etc). Isso deve modificar,
evidentemente, nossa relação com os alimentos, em primeiro lugar.
Passa-se a perceber um alimento não mais na inocência do prazer,
da gula, da satisfação, mas da terapêutica, da prescrição. Passamos a
relacionar alimento com anulação ou adiamento de doenças, e também
com saúde, claro. Mas pode-se dizer que manter o corpo são é empurrar
as doenças para o futuro mais distante possível. Ou a velhice para o mais
longe possível, no caso das promessas de rejuvenescimento. Mas então,
se muda nossa relação com os alimentos, deve mudar também nossa
relação com nosso próprio corpo, com nossa própria vida cotidiana, com
nossa maneira de existir e de ver a existência. E essa forma de ver a si
mesmo também não seria funcional, prescritiva, terapêutica? O ato de se
alimentar não se torna uma terapia? Qual a diferença com o cuidado de si?
Sustentabilidade e o governo do futuro
Mas um ponto aqui pode ser destacado: a questão do risco e nossa
relação com o futuro, ou o que Nikolas Rose tem chamado de “governo
do futuro”. Passemos então a algumas questões que Rose coloca sobre
esse ponto (Miller, Rose, 2008), na introdução de seu texto Governing
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the Present, mas colocando-as no contexto da sustentabilidade. A primeira
delas é sobre a governamentalidade. Como e para que fins tantas
autoridades legitimadas procuram interferir na vida dos indivíduos em
lugares tão diversos como a escola, a casa, o trabalho, a rua, a cidade
e também sua saúde, sua vida, seu corpo? Pois é fato que a dobra da
sustentabilidade significa um conjunto de intervenções nos hábitos e
condutas das crianças nas escolas, já que os currículos passaram a incluir
a temática do meio ambiente, da preservação da natureza, do ensino sobre
a preocupação com a reciclagem etc. E não apenas na escola, mas no
trabalho, em empresas que se dizem preocupadas com a sustentabilidade
do planeta e que pautam suas ações nessa temática. Há também toda uma
série de projetos sobre como ter uma casa sustentável, quais materiais
usar, como utilizar a energia etc. Mas tantas outras instituições se voltam
agora para os desafios de uma vida sustentável, e isso se refere aos hábitos
de consumo e à necessidade de informações sobre a origem dos objetos,
dos alimentos, dos produtos de higiene, ou seja, de toda a cadeia que liga
nossos desejos aos aspectos mais variados de nossas vidas.
Mas de que forma esses desejos foram articulados, seja em locais
específicos como empresas e organizações, na forma de propostas mais
sistematizadas e articuladas ou programas específicos de sustentabilidade,
seja em um domínio mais abstrato, como as políticas de alimentação,
de cuidado de si, veiculadas pela mídia em geral? Que espécie de base
de conhecimentos sustenta tais esquemas de intervenção, e onde eles
se constroem? Nos domínios da ciência em geral (como os relatórios
apresentados nos congressos sobre meio ambiente), da sociologia (como
nas discussões sobre uma sociedade que deve se salvar de seus próprios
males) ou da economia (como nos diversos relatórios sobre como buscar
o lucro sendo sustentável), ou mesmo do senso comum (na forma de um
“devemos fazer” que se espalha por todas as nossas ações cotidianas
e que é reforçado pela mídia)? Que tipos de instrumentos tornam tais
intervenções possíveis, em que medida eles são um desdobramento
de instrumentos já existentes, e em que extensão foram inventados?
Por exemplo, a mídia para o senso comum, os relatórios técnicos para
as empresas e governos (com estatísticas, cenários futuros), as ações
de ONGs de meio ambiente, as pesquisas e projetos de instituições
acadêmicas, os programas educativos de governo etc. Que entendimento
sobre a população que é influenciada – implícita ou explicitamente
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– sustenta esses esforços, e como eles moldaram ou remodularam as
maneiras pelas quais esses indivíduos entendem e agem sobre si mesmos?
Mais profundamente, como ressalta Rose, o que significa intervir
nas vidas dos indivíduos nas sociedades ditas liberais, ou seja, sociedades
que proclamam os limites do Estado e o respeito à privacidade individual?
Porque se trata exatamente disso, intervir cotidianamente na vida das
pessoas, moldar seu comportamento, suas escolhas e decisões a respeito
de si e dos outros. Como devo agir em relação à água que consumo, à
energia que gasto, ao alimento que consumo e como devo cobrar dos
outros? Como podemos analisar os programas, as estratégias e as técnicas
que emergem no contexto dessa discussão sobre conduta alimentar, por
exemplo? Trata-se, evidentemente, de um discurso sobre o futuro, o futuro
das próximas gerações, o futuro do planeta, o futuro das empresas etc.
O futuro do capitalismo, de fato, pois o esforço maior é no sentido de
salvar o maior número possível de aspectos atuais do capitalismo e de
modificá-lo apenas gradualmente.
Finalmente, que tipo de levantamento empírico e ferramentas
conceituais nos permitiriam compreender essas questões de forma a
ampliar nossa capacidade de avaliação de suas consequências, e talvez
mesmo para intervir sobre elas? É preciso se perguntar sobre as relações
dos indivíduos consigo mesmos e com os outros, as práticas que foram
seu correlato e condição de possibilidade. Como se pergunta Nikolas
Rose, não quem os indivíduos são, mas quem eles pensam que são, o
que eles querem ser, as linguagens e normas pelas quais eles julgam a si
mesmos e são julgados pelos outros. Pois não é fato que se criou toda uma
linguagem para se falar sobre sustentabilidade socioambiental?
E também todo um conjunto de normas? Portanto, para além de se
perguntar sobre a eficiência ou não das condutas adotadas em função
dos discursos de sustentabilidade, seja em referência ao fora, ao meio
ambiente e às condições econômicas da vida social, seja em relação ao
corpo, ao capital saúde de cada um, deve-se colocar as condições de
construção desses discursos, de seus efeitos sobre as formas de vida que
hoje emergem e que se fundam em um projeto de governo do futuro de
nossas vidas.
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RESUMO – O homem é, sem dúvida, um produto do meio em que
vive. Segundo a Bíblia e o Alcorão, textos sagrados que regem duas das
principais religiões do Ocidente (o cristianismo e o judaísmo), a ele foi
dado o domínio de todos os seres animados e inanimados existentes na
Terra. Contudo, há tempos o planeta vem dando sinais de que a ação
do homem sobre ele o tem desarmonizado por completo e acarretado
inúmeras consequências, as quais poderão a longo prazo acabar na
destruição da biodiversidade do planeta e isso, lógico, inclui o próprio
homem. É cada vez mais urgente a necessidade de que a população
mundial tome conhecimento da realidade das agressões que têm sido
feitas ao meio ambiente, ainda que por trás disso tudo esteja o desejo
do progresso. O direito à informação, à participação e à avaliação
das políticas públicas que norteiam a ação do homem através de seus
governantes sobre o meio em que se vive é direito subjetivo. As tentativas
de modificação da realidade de degradação ao meio efetivamente só
lograrão êxito se forem realizadas através da Educação Ambiental
começando pela Educação Infantil. Caberá à escola, ao aproveitar o senso
comum trazido pelos alunos, colaborar na construção de uma consciência
ambiental capaz de transcender os meros conhecimentos teóricos e que
resultem em quebra de paradigmas e mudanças de postura. Através de
uma ação educativa será possível mostrar que a construção do mundo
que queremos, com suas inúmeras tecnologias, precisa estar harmonizada
com o meio ambiente.
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Palavras-chave: educação ambiental, tecnologias, desenvolvimento
sustentável, degradação.
ABSTRACT – The man is undoubtedly a product of the environment
in which he lives. According to the sacred texts governing the two main
religions of Western Christianity and Judaism, he was given the domain
of all animate and inanimate beings on Earth. However long the planet
has been showing signs that the action of man upon him completely out
of balance and has led to numerous consequences, which may in the long
run lead to the destruction of the entire planet’s biodiversity and that
includes the logical man. It is increasingly urgent need for the world’s
population becomes aware of the heavy reality of aggression that has
been done to the environment, yet behind it all is the desire for progress.
The right to information, participation and evaluation of public policies
that guide human action by their governments on the environment in
which we live is subjective rights. Attempts to alter the harsh reality of
degradation to the environment if they are effectively goodly success
through environmental education since kindergarten. It’s up to school
to take common sense brought by students, to collaborate in building an
environmental consciousness can transcend mere theory and resulting
in break paradigms and changes in posture. Is it through an educational
incisive that it can be shown that the construction of world we want, with
its many technologies need to be harmonized with the environment.
Keywords: environmental education, technology, tenable development,
degradation.
1 INTRODUÇÃO
Tendo em vista a iminência da relação do meio ambiente e dos
avanços tecnológicos, há que se pensar na adoção de medidas no campo
educacional para que se possa garantir o desenvolvimento sustentável.
É preciso que a escola faça da questão ambiental mote para toda sua
ação pedagógica e que a questão ambiental, assim como sugerem os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), seja objeto da atenção de
todas as áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo em que se fomenta a
descoberta científica e o uso das diversas tecnologias que podem facilitar
a vida do homem, deve-se pensar em formas de proteger e minimizar
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possíveis danos ao meio ambiente.
O objetivo deste artigo é identificar os saberes trazidos à escola
pelos alunos e, ao mesmo tempo, propor ações docentes em Educação
Ambiental que os levem a construir valores e mudanças de atitudes
quanto à delicada relação meio ambiente x tecnologias.
O procedimento metodológico foi calcado em um trabalho de
campo, que de acordo com Lakatos e Marconi (1991) “é utilizado com
o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um
problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que
se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações
entre eles.” As técnicas de pesquisa utilizadas fizeram uso da pesquisa
bibliográfica e da observação direta, tendo sido aplicado um questionário
em sala do tipo semiestruturado para coleta de dados. As perguntas foram
abertas e permitiram conhecer as opiniões de 40 alunos, dentro da faixa
etária de 14 a 20 anos do Ensino Médio, que estudam no turno diurno
de uma Escola Estadual de Ensino Médio Professor Flávio Pontes no
município de Maracanaú.
2 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Durante o processo histórico, percebe-se que o homem foi
ocupando e explorando a Terra para garantir seu sustento sem preocuparse em repor as perdas da natureza. No início, o homem sobrevivia de uma
economia de subsistência, em que se produzia somente o que necessitava
para viver, período em que homem e natureza estavam harmonizados, pois
embora não houvesse consciência alguma do que seria sustentabilidade,
o homem retirava do meio ambiente somente o necessário para a sua
sobrevivência, portanto a degradação era bem menor tornando mais
fácil a sua regeneração. Contudo, o homem se desenvolveu, fez grandes
descobertas e deixou de ser nômade, o que contribuía para preservação
do solo, já que não se explorava por muito tempo a mesma área. Com
o desenvolvimento industrial, o crescimento das cidades, do comércio,
uma nova relação com a natureza se estabeleceu, surgindo a sociedade
capitalista, a qual centra-se no acúmulo de bens, ou seja, no lucro. Ao
longo do tempo essa sociedade adota um comportamento cada vez mais
agressivo para com a natureza, uma vez que a exploração dos recursos
se acelerou, levando inúmeras áreas a processos de degradação cada vez
mais irreversíveis.
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Ao invés de as necessidades humanas definirem as necessidades de
produção – o que seria a norma para uma sociedade verdadeiramente
humana – são as necessidades do funcionamento do sistema que irão
criar as “falsas necessidades” de consumo [...] E o sistema criou o
homem à sua imagem e semelhança e lhe disse: Não terás outros
deuses diante de mim! (ALVES, 1968, p.38).

Como consequência da conscientização da problemática ambiental,
surge a necessidade da Educação Ambiental. Segundo informa Dias (2004)
a expressão environmental education (educação ambiental) foi ouvida pela
primeira vez em 1965, na Grã-Bretanha, por ocasião da Conferência em
Educação, realizada em Keele, durante a qual se chegou à conclusão de que
essa temática da Educação Ambiental deveria se tornar parte essencial da
educação de todos os cidadãos. Para Pádua e Tabanez (1998), a educação
ambiental propicia o aumento de conhecimentos, mudança de valores e
aperfeiçoamento de habilidades, condições básicas para estimular maior
integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente.
Educação Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos
e a comunidade tomam consciência de Meio Ambiente e adquirem
conhecimentos, valores, habilidades, experiência e determinação que os
tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais presentes e futuros.
Trazer questões ambientais para dentro das salas de aula contribuiria
para retardar os processos de degradação e poluição que atingem o planeta.
Se as instituições de ensino adotassem uma política interdisciplinar com
ênfase na Educação Ambiental, dariam bases sólidas para as futuras
gerações no sentido de conservar a natureza. Não restam dúvidas que a
solução do problema da destruição do planeta pelo uso predatório de suas
riquezas naturais passa pela conscientização de nossas crianças e jovens
através de uma política de Educação Ambiental efetiva. Serão eles, caso
bem formados, que assumirão a condução do mundo que temos rumo ao
mundo que queremos.
3 O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ultimamente tem-se escutado falar muito em Educação Ambiental
através de conceitos e ações tomadas em relação ao meio ambiente.
Porém, este vem sendo agredido continuamente, e fica sempre a pergunta:
O que é mesmo Educação Ambiental? Trata-se do ramo da educação
que tem como objeto de estudo o meio ambiente e visa disseminar
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conhecimentos sobre o mesmo, a fim de ajudar na sua preservação e na
utilização racional dos recursos naturais renováveis e não renováveis.
Thereza Bordoni (2003) define-a como um conjunto de técnicas
para resolver problemas ambientais, partindo de enfoques ecológicos,
científicos e tecnológicos, desconhecendo a trama socioambiental
da realidade; fracionando as dimensões sociais, históricas, políticas,
econômicas e culturais que os determinam.
Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (1999),
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (PNEA, Art. 1º, 1999).

A Educação Ambiental tenta despertar em todos a consciência de
que o ser humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar as visões
antropocêntricas, que fizeram com que o homem se sentisse o centro do
universo, esquecendo muitas vezes da importância da natureza da qual
é parte integrante. O lema da Educação Ambiental é pensar globalmente
e agir localmente. De muito pouco importa despertar uma consciência
ecológica nas pessoas acerca de causas globais distantes da realidade
mais próxima, quando não se é capaz de gestos concretos e simples do
cotidiano como deixar de jogar chicletes na rua, ou ser capaz de separar
o lixo, entre outros.
4 TECNOLOGIA
Tecnologia (do grego τεχνη — “ofício” e λογια — “estudo”) é um
termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas,
processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento.
É ainda, segundo Goldemberg (1978) “o conjunto de conhecimentos de
que uma sociedade dispõe sobre ciências e artes industriais, incluindo os
fenômenos sociais e físicos, e a aplicação destes princípios à produção
de bens e serviços” (p.157).
Pode-se dizer que a tecnologia é parte integrante da vida do homem
moderno, ela é capaz de fazê-lo ir além de suas possibilidades; tem tornado
sua vida mais cômoda e, sem dúvida, mais prazerosa. Para constatar tal
afirmação basta lembrar-se de algumas invenções como a televisão, o
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computador e o telefone, por exemplo. A gama de atividades que se pode
fazer a partir destes três inventos tecnológicos é bastante vasta. Hoje é
possível, sem sair de casa, fazer compras, falar com amigos e familiares de
outros estados e países, visitar museus e bibliotecas de todos os continentes,
ler jornais do mundo inteiro, acompanhar em tempo real a tudo que se passa
no mundo, e até mesmo participar de reuniões e conferências.
A telefonia celular, até bem pouco tempo, era coisa de filme de
ficção científica ou algo parecido. Se falar com alguém de outra cidade
através de aparelhos ligados por meio de fios já parecia um milagre,
imagine falar e realizar uma série de outras coisas sem estar ligado a
nenhuma tomada. A indústria de telefonia celular vem a cada dia lançando
modelos novos no mercado, e aposentando outros já obsoletos. Os
números revelam que cresce sem parar o número de aparelhos celulares
habilitados no mercado. Mas, se por um lado parece óbvio demais
enumerar os benefícios trazidos a todos nós pela tecnologia, há que
se pensar os possíveis danos ao meio ambiente que essa enxurrada de
invenções tecnológicas pode trazer.
O chamado lixo tecnológico, como é conhecido o lixo resultante
de equipamentos eletrônicos (computadores, celulares, televisores
etc.) contribui para a degradação ambiental. Enfatiza-se que esse tipo
de material lança no meio ambiente metais pesados como chumbo,
cádmio e mercúrio, que são altamente danosos à natureza e à saúde
do homem. Acredita-se que atualmente apenas nos Estados Unidos
aproximadamente 426 mil celulares saem de circulação todos os dias
como nos diz Fishbein (2002).
Algumas perguntas, no entanto, ficam sem resposta imediata: qual
o destino desse lixo tecnológico, se o responsável por ele é o fabricante
ou cada consumidor, qual seria a responsabilidade do governo sobre o
destino destes resíduos, entre outras questões.
Enquanto algumas dessas perguntas pairam no ar à espera de
respostas, algumas atitudes simples podem ser tomadas e não são do
conhecimento da maior parte da sociedade: assistências técnicas aceitam
aparelhos danificados para o reaproveitamento de peças; entidades
assistenciais aceitam doações de produtos dessa natureza que possam
ser consertados ou vendidos para reciclagem. O que deve ser evitado
nessas ocasiões é descartar esses produtos junto com o lixo comum,
ou o que pode ser ainda mais danoso para o meio ambiente, que seria
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a incineração deste tipo de lixo altamente tóxico. Caso não se consiga
descartá-lo, é preferível amarzená-lo.
Preocupar-se com o lixo tecnológico é uma questão de sobrevivência
para o homem moderno. Ninguém pode se eximir desta responsabilidade.
É preciso que cada um faça a parte que lhe cabe, e, ao mesmo tempo, que
sejam exigidas dos governos políticas públicas que contemplem não de
forma superficial e utópica as soluções relacionadas ao problema do meio
ambiente, entretanto que tracem estratégias efetivas para manter ao menos
sob controle os impactos que as transformações tecnológicas provocam
na natureza. Se não é possível eliminá-los, que se possa ao menos reduzir
ao máximo a degradação provocada por esses resíduos.
O acesso à informação qualificada e as formas de conduzir o
processo de descarte de nossos resíduos podem ser melhor explicadas,
dialogadas e sistematizadas no ambiente escolar. Nesse sentido, é que
se pode afirmar que a Escola, por meio da Educação Ambiental, é um
importante instrumento para ajudar a formar cidadãos conscientes e
fortemente comprometidos com o uso racional da tecnologia como forma
de contribuir para o desenvolvimento sustentável.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Flávio Pontes, no município de Maracanaú, com 40 alunos do
1º Ano do Ensino Médio do turno da manhã.
Ao serem indagados sobre o que compreendem por tecnologia,
percebeu-se que a grande maioria dos alunos sabe definir e reconhecer
a presença da mesma nas coisas que os cercam, pelo menos a grosso
modo. São, inclusive, capazes de citar vários exemplos de tecnologias
que envolvem o homem moderno.
Tabela 1

Alunos segundo a capacidade
de definir Tecnologia
CAPACIDADE
F
%
SIM
NÃO
Total

35
05

87,5
12,5

40

100

Fonte: Pesquisa direta, Org. Rêgo 2010.
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Poucos dos alunos entrevistados são capazes de estabelecer relação
direta entre meio ambiente e tecnologias. Para a grande maioria, pelo
menos à primeira vista, são coisas sem nenhuma ligação direta. Quase
sempre a ideia de tecnologia está associada a algo de positivo, que é
capaz de agregar mais valor e conforto à vida.
Tabela 2

Alunos segundo a capacidade de
relacionar meio ambiente x tecnologia
CAPACIDADE
SIM
NÃO
Total

F
11
29
40

%
27,5
72,5
100

Fonte: Pesquisa direta, Org. Rêgo 2010.

Ao se perguntar em um universo de 40 alunos quem tem celular,
percebeu-se que a maioria absoluta possui aparelho, já trocou pelo
menos uma vez, e pretende fazer isso sempre que surgir algo novo no
mercado. O que motiva a substituição de um aparelho por outro quase
nunca é causado pelo não funcionamento do mesmo, mas é o desejo de
poder acompanhar as mudanças que a tecnologia vai trazendo, o que
transcende a ideia de conforto que a tecnologia pode propiciar. Dizem não
se imaginar mais sem celular. É artigo de primeira necessidade entre os
adolescentes. Foi interessante constatar que nenhum dos alunos mostrouse preocupado com o fim que é dado a um aparelho de celular ou bateria
que não é mais utilizada. Demonstraram não saber exatamente de que tipos
de materiais é composto um aparelho celular e quais malefícios podem
causar para o meio ambiente se forem descartados como lixo comum.
Tabela 3

Alunos segundo o uso de celular
CELULAR
F
%

42

NÃO POSSUI
POSSUI, MAS AINDA
É O PRIMEIRO
JÁ TROCOU O CELULAR

08

20

08
24

20
60

Total

40

100

Fonte: Pesquisa direta, Org. Rêgo 2010.
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Muitos não têm opinião formada sobre o que pode ser feito para
harmonizar o homem com a natureza, e somente uma pequena minoria
acredita que o caminho passa pela conscientização de todos.
Tabela 4

Alunos segundo a capacidade de opinar
no que pode ser feito para harmonizar
homem x natureza
O QUE FAZER
F
%
NÃO SABEM
25
62,5
É PRECISO CONSCIENTIZAÇÃO
08
20
NÃO OPINARAM
07
17,5
Total 		
40
100

Fonte: Pesquisa direta, Org. Rêgo 2010.

Percebeu-se ainda que a coleta seletiva de lixo não é uma prática
realizada no universo pesquisado. Nenhum dos entrevistados afirmou
fazer a separação do lixo doméstico, apesar de até saberem da sua
importância, por preguiça e até mesmo por duvidarem que esse pequeno
gesto possa contribuir com a melhora das condições ambientais.
Tabela 5

Alunos segundo a prática
da coleta seletiva de lixo
FAZEM COLETA SELETIVA
SIM
NÃO 		
Total		

F
00
40
40

%
0
100
100

Fonte: Pesquisa direta, Org. Rêgo 2010.

Pode-se observar que os espaços da escola não eram bem cuidados
pelos alunos. Havia várias latas de lixo distribuídas estrategicamente ao
longo de todo o prédio, mas, após o intervalo, o que se viu foi muito
papel jogado no chão. Nas salas de aula não era muito diferente, havia
a lixeira no canto, mas podia-se notar papel e restos de lápis espalhados
pelo chão.
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A escola não possui coletores para que o lixo fosse recolhido
adequadamente. Todo o lixo produzido por eles é recolhido em um único
depósito. Nota-se que é preciso fazer um alinhamento do discurso com
a prática do cotidiano escolar.
Em resumo, pode-se inferir que embora haja muita informação
no senso comum dos educandos, é preciso que a escola possa ajudar a
transformar essas informações em conhecimento e práticas sustentáveis,
e que esse se traduza em gestos concretos em prol do meio ambiente.
Levar os alunos a se perceberem como responsáveis pelo destino que
darão ao lixo que produzem é mais uma tarefa da escola, sobretudo porque
muitos desses alunos são provenientes de lares com pais com pouca ou
quase nenhuma instrução.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada, pode-se constatar a importância
da Educação Ambiental na formação dos nossos alunos, no
desenvolvimento de uma consciência reflexiva e crítica. Em um assunto
de extrema relevância no nosso cotidiano percebe-se muitas vezes a
falta de informação e de posicionamento dos alunos frente ao ambiente
em que vivemos.
São temas como esse, de grande importância no dia a dia, que
devem ser priorizados em sala de aula, pois tratam das inter-relações
existentes entre explicação científica, e tomada de decisão sobre tema
prático de importância social. O desafio dos educadores ambientais deve
compreender diversas ações. Dentre elas, pode-se destacar: envolver os
alunos nas discussões dos problemas mais próximos; transformar nossos
alunos em pessoas mais críticas; torná-los responsáveis pela construção
de um mundo justo e inclusivo; formar uma consciência ambiental
capaz de levá-los a se perceberem responsáveis pelo uso dos recursos
tecnológicos e de sua implicância com a natureza.
O educador ambiental, segundo Loureiro (2006), ao empregar
processos interdisciplinares e ao trabalhar os temas do cotidiano, não
pode isolá-los da realidade complexa que se formam da discussão política
e crítica. O trabalho pedagógico que reforça e promove a mudança de
hábitos com relação ao uso racional das tecnologias e o destino que se
deve dar sobretudo ao lixo tecnológico não pode e nem deve ser ação
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isolada de um professor durante um período do ano letivo, mas, ao
contrário, deve tornar-se uma ideia abraçada por todos os que fazem a
escola e deve ser processual e constante.
Para que haja o efeito positivo esperado, a Educação Ambiental
deve transcender a sala de aula e o material didático. Precisa atingir as
famílias e, por conseguinte, a comunidade local. Lembrando que a escola
é o laboratório por excelência nesse processo de mudança de paradigma.
Não só pode, como deve a escola ser o primeiro lugar a colocar em
prática os novos conhecimentos que se consolidarão através da prática de
Educação Ambiental. Não se admite uma escola que levante essa bandeira
do ecologicamente correto, mas onde seus sujeitos não vivenciam isso
dentro da própria instituição. Educar pela pedagogia da presença, na qual
se ensina o que se vive e se vive o que se ensina, é o meio mais eficaz
de formar cidadãos com consciência ecológica.
Por outro lado, é preciso ainda que se diga que a escola como um
todo precisa ser a primeira a dar o exemplo na preservação ambiental. A sua
prática cotidiana não pode destoar do seu discurso. É muito mais comum
do que se possa imaginar ver escolas que têm um discurso ecologicamente
correto, mas que no seu dia a dia dão exemplos de coisas que devem
ser evitadas pelo bem do planeta. Não separam seus resíduos de forma
seletiva; não dão o destino recomendado a seus computadores velhos e
outros equipamentos similares, não economizam energia, água etc.
Por fim, percebe-se que há ainda esperança de que o homem
através da educação, de leis, e da conscientização de que temos direitos
e deveres sobre o meio ambiente, encontre o caminho de volta para se
harmonizar com o meio ambiente do qual ele é parte, e que isso não
necessariamente signifique que tenha que abrir mão das facilidades da
vida moderna que nos chegam por intermédio da tecnologia. A Educação
Ambiental terá o papel de fomentar discussões que levem todos nós a
mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, compatibilizando
nossos desejos e a preservação ambiental.
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JUSTIÇA E DEMOCRACIA AMBIENTAL

Dmitri Montenegro Ribeiro1

Sumário: 1) Justiça ambiental; 2) Democracia ambiental; 3) Meios
de produção de injustiça ambiental; 4) Considerações finais; 5)
Referências bibliográficas.

Resumo – Este trabalho tem como finalidade o estudo da Justiça
Ambiental, tentando entender desde o seu surgimento nos Estados
Unidos da América à influência nos principais problemas sociais no
Brasil. Pretende-se compreender os motivos que ocasionam a realidade
ambiental vivenciada por grande parte das populações de baixa renda, que
são omitidos pelas autoridades. São examinadas também as diferenças
entre as responsabilidades ambientais das classes sociais, uma vez que
o meio ambiente de qualidade tutelado pelo art. 225 da Constituição
Federal não existe para todos. Para a execução deste trabalho foram
consultadas várias obras no ramo do Direito, monografias e artigos que
mostrassem esse novo tema na doutrina brasileira. O desafio à execução
do presente trabalho acadêmico é apresentar o tema aos operadores do
Direito e aos interessados em geral, por sua importância, originalidade
e desconhecimento do assunto pela grande maioria, por ser pouco
divulgado ou explorado. Principalmente no que diz respeito à importância
do vínculo entre o Direito Ambiental e os demais direitos sociais.
Palavras-chave: Justiça Ambiental. Direito Ambiental.
ABSTRACT – This work aims the study of environmental justice,
trying to understand since its birth in the United States of America to
influence the major social problems in Brazil. The aim is to understand
the reasons that cause the environmental reality experienced by most of
the low-income populations, which are omitted by the authorities. Are
also examined differences between the environmental responsibilities of
social classes, since the quality of the environment protected by art. 225
of the Federal Constitution does not exist for everyone. To carry this work
1
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several works were consulted in the field of law, monographs and articles
that show this new theme in the Brazilian doctrine. The challenge to the
implementation of this academic work is to introduce law enforcement
officers and stakeholders in general, the importance and originality of
the subject matter and lack of knowledge by the majority, being little
known or explored. Especially with regard to the importance of the link
between environmental law and other social rights.
Keywords: Environmental Justice. Environmental Law.
INTRODUÇÃO
O mundo não pode ter o privilégio de tapar os olhos e ouvidos
diante dos temas relacionados ao meio ambiente. É dever de todos
defendê-lo e preservá-lo, como estabelece o art. 225 da Constituição
Federal brasileira, caracterizando os direitos ambientais como direitos
fundamentais de terceira geração.
É necessário, portanto, que todos tenham conhecimento das
catástrofes sociais provocadas pelo desrespeito à natureza, que
normalmente são atribuídas a outros fatores. Os prejuízos ambientais
são suportados mais pelas camadas inferiores do que pelos abastados
da sociedade.
É impossível afastar o fato de que as injustiças sociais e ambientais
tenham origens comuns. Pelo contrário, caminham e se alimentam
mutuamente. Para alguns as condições de degradação são crescentes,
e na mesma escala é o lucro abusivo dos outros. Estes se beneficiando
dos prejuízos daqueles.
As leis ambientais ainda não acompanharam a teoria do Direito.
A legislação está aquém da realidade e efetivamente não dirime os
equívocos em torno da questão da justiça ambiental.
Não se pode pensar em proteção ao meio ambiente apenas do ponto
de vista científico, tentando reduzir os efeitos do aquecimento global e
elaborando leis mais rigorosas de licenciamentos para empreendimentos
e punição aos poluidores. É importante também que o problema seja
resolvido na sua base, garantindo os direitos socioambientais das
populações que sofrem os verdadeiros danos da degradação do planeta.
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1 JUSTIÇA AMBIENTAL
O Movimento por Justiça Ambiental teve início nos Estados
Unidos da América, quando no começo da década de 1980 foram
articuladas lutas de caráter social, territorial, ambiental e de direitos
civis. Um movimento negro denunciou que era prática frequente que
os depósitos de lixo tóxico e de indústrias poluentes concentravam-se
nas áreas habitadas pela população negra. Além de os negros sofrerem
diversos outros tipos de preconceitos (que não são objeto deste estudo)
tinham que suportar a carga de poluição ambiental. Nota-se, com isso,
que a questão da justiça ambiental retoma a discussão de outros direitos
civis. (Acselrad, 2009).
O movimento norte-americano tem como marco de início o ano de
1982, na comunidade de Afton, condado de Warren, no Estado da Carolina
do Norte. Nesta ocasião, o próprio governo do Estado determinou a
instalação, naquela comunidade, de um depósito onde seriam despejados
policloretos de bifenilas – PCBs (substâncias tóxicas industriais
consideradas Poluentes Orgânicos Persistentes). A comunidade de Afton
é composta majoritariamente por afro-americanos, um total de 84%,
enquanto que em todo o Estado da Carolina do Norte apenas 24% da
população é negra. Diz-se que esse movimento foi um marco porque
ocorreram protestos durante duas semanas e mais de 400 pessoas foram
presas, ganhando ampla repercussão nacional. (Frota, 2009, p. 17 e 18).
No entanto, antes desta data, já no final dos anos 1960, no mesmo país,
havia-se chegado à conclusão, através de análises sobre a distribuição dos
riscos ambientais (Acselrad, 2009, p.18), de que a distribuição dos impactos
era realizada de forma desproporcional, ao se levar em consideração a
raça e a renda dos grupos sociais. A mesma análise demonstrou que há
uma atuação efetiva do Estado contribuindo para a aplicação desigual
das leis ambientais, uma vez que as comunidades brancas veem ações
ambientais mais rápidas, melhores resultados e aplicação de penalidades
às infrações ambientais. No território da comunidade branca ou de classe
social elevada, nos bairros nobres, é proibido poluir e sujar, a estes dejetos
é dada a destinação que já se pode imaginar.
No Brasil, a Justiça Ambiental a priori foi defendida por
movimentos sociais e sindicais, apesar de não utilizarem explicitamente
essa terminologia. Lutavam contra a discriminação ambiental dos setores
mais pobres e marginalizados da sociedade (RBJA, on-line).
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No caso brasileiro, há uma série de episódios que vêm se
desenrolando ao longo de muitos anos e que poderiam ser
enquadrados como integrantes daquilo que tem sido identificado
como justiça ambiental. São exemplos disso as lutas de seringueiros e
povos da floresta contra o desmatamento na Amazônia; o Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB) no enfrentamento dos impactos
socioambientais decorrentes de grandes obras para construção de
reservatórios hídricos; o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) em sua luta pela reforma agrária e segurança
alimentar; as reivindicações por melhores condições de saúde do
trabalho empreendidas por inúmeros sindicatos; a ação dos povos
indígenas por reconhecimento e demarcação de terras; o movimento
social urbano na reivindicação por cidades mais justas; dentre tantos
outros. (Frota, 2009, p. 31).

Hoje, movimentos sociais, entidades e organizações não governamentais defendem a Justiça Ambiental no Brasil; vale destacar a atuação
efetiva da Rede Brasileira de Justiça Ambiental2.
Por ser a principal entidade em prol do tema estudado, cabe
acrescentar que a Rede Brasileira de Justiça Ambiental constituiu-se
como um fórum de discussões, denúncias, mobilizações estratégicas
e articulação política com o objetivo de formulação de alternativas e
potencialização das ações de resistência desenvolvidas por seus membros
― movimentos sociais, entidades ambientalistas, ONGs, associações
de moradores, sindicatos, pesquisadores universitários e núcleos de
instituições de pesquisa/ensino.
A RBJA opera como uma articulação horizontal e conta com uma
Secretaria Nacional que tem como atribuições: potencializar a articulação
entre seus membros, facilitar o intercâmbio de informações e apoiar as
ações coletivas da RBJA. (RBJA, on-line).
Dentre as principais lutas que a rede defende, é relevante citar a
alteração radical do atual padrão de produção e consumo; os direitos
dos atingidos pelas mudanças climáticas; garantias à saúde coletiva
através do acesso equânime aos recursos ambientais, de sua preservação
e do combate à poluição, à degradação ambiental, à contaminação e à
2
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A Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) foi criada em setembro de 2001, teve o imediato apoio
de entidades semelhantes nos Estados Unidos, Chile e Uruguai. Foi consolidada em 2002 fortalecendo
os princípios da Justiça Ambiental, aproximando as lutas populares pelos direitos sociais e humanos e a
sustentabilidade ambiental.
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intoxicação química; recursos ambientais como bens coletivos para o
presente e o futuro.
Para tentar compreender o conceito de Justiça Ambiental, é
necessário primeiramente visualizar e entender o que seria a Injustiça
Ambiental, sofrida por esses grupos marginalizados:
Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual
sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social,
destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento
às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados,
aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações
marginalizadas e vulneráveis. (Pacheco, 2007, p.10).

A Justiça Ambiental é classificada por alguns estudiosos como
uma corrente de ecologismo dos pobres, ou ainda ambientalismo popular,
dentro do Direito Ambiental, se colocando como alternativa aos conflitos
socioambientais. Marcelo Firpo Porto conceitua Justiça Ambiental da
seguinte forma:
“É um conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum
grupo social, seja ele étnico, racial, de classe ou gênero, “suporte
uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas
de operações econômicas, decisões de políticas e de programas
federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de
tais políticas”, assegurando assim tanto o acesso justo e equitativo aos
recursos ambientais do país, quanto o acesso amplo às informações
relevantes que lhes dizem respeito e favorecendo a constituição
de movimentos e sujeitos coletivos na construção de modelos
alternativos e democráticos de desenvolvimento”. (Porto, online)

Essa corrente defende o plano social do direito ambiental,
tendo a percepção que garantindo os demais direitos das populações
desprivilegiadas os seus direitos ao meio ambiente equilibrado também
serão garantidos. Deve-se entender que os principais grupos sociais
objetos deste conceito são populações urbanas periféricas, populações
litorâneas e ribeirinhas (pescadores e caiçaras), trabalhadores rurais,
extrativistas e industriais, quilombolas, indígenas e afrodescendentes.
Vivem normalmente nas áreas afetadas por maior índice de poluição e
degradação ambiental, seja por despejo de dejetos tóxicos, desmatamento
ou qualquer outro empreendimento que gere dano ambiental.
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O movimento pela Justiça Ambiental tem a proposta de lutar
contra ações discriminatórias que trazem as drásticas consequências dos
malefícios do desenvolvimento econômico e industrial a certos grupos
populacionais.
A Primeira Cúpula Nacional de Lideranças Ambientalistas de Povos
de Cor dos Estados Unidos, que ocorreu em 1991 e teve a participação de
600 delegados, estabeleceu a agenda nacional para redesenhar a política
nacional. Esse movimento foi integrado por uma rede multicultural e
multirracial, contando com a participação de entidades de trabalhadores,
grupos comunitários, igrejas e intelectuais. A ideia era aliar os direitos
civis aos ambientais na mesma agenda. Neste mesmo encontro foram
aprovados os 17 princípios que norteiam a Justiça Ambiental.
Henri Acselrad destaca os quatro princípios que têm orientado
a constituição das redes de justiça ambiental: poluição tóxica para
ninguém, por um outro modelo de desenvolvimento, por uma transição
justa, por políticas ambientais democraticamente instituídas. (Acselrad,
2009, p. 26).
O primeiro princípio é uma bandeira do movimento de justiça
ambiental; significa que a poluição não deve atingir nenhuma camada da
população, não pode chegar às comunidades menos organizadas sem voz
perante o restante da sociedade. Faz um contraponto às correntes mais
simplistas que possuem uma visão minimalista, analisando o problema
em apenas uma comunidade em específico, não se importando aonde a
sujeira vai parar. Pelo princípio da poluição tóxica para ninguém, todos
têm garantido o direito de ter o meio em que vivem isento de poluição.
Os movimentos por justiça ambiental vêm pondo em xeque as correntes
simplistas da sociologia do meio ambiente, que reduziram conflitos
ambientais à disputa interlocal movida pela recusa generalizada de
relações de proximidade com as fontes de danos ambientais – os
movimentos NIMBY (em inglês: not in my backyard – não no meu
quintal). Ao contrário da dinâmica individualista do NIMBY, aquelas
lutas colocam em discussão os princípios de justiça que orientam as
decisões locacionais dos males ambientais. Negando a hipótese de
que é generalizada a postura individualista que busca empurrar os
males ambientais “para o quintal dos outros”, o Movimento de Justiça
Ambiental critica o critério “sempre no quintal dos pobres e negros”,
politiza o debate sobre o enfrentamento da poluição e propõe “poluição
tóxica para ninguém”. (Acselrad, 2009, p. 27).
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Consequentemente, para se alcançar o patamar de que ninguém
sofra poluição tóxica, deve-se buscar outro modelo de desenvolvimento.
Isso trará, logicamente, um grande benefício no sentido de impedir a
degradação ambiental, uma vez que a sujeira ou poluição não poderá
ser transferida para os de situação inferior. O planeta precisa de um
novo modelo de produção e consumo, onde os recursos naturais possam
suportar a demanda existente.
O princípio da transição justa refere-se à mudança do modelo ou
comportamento comentada no parágrafo anterior. A transformação que
necessitamos deve ocorrer de forma gradual, sem destruir o emprego
dos trabalhadores dos empreendimentos poluentes e sem penalizar os
países de capacidade industrial menor, que seriam os locais para onde
as empresas iriam transferir as poluições. Essas pessoas e países já são
os que mais sofrem com as imposições do atual modelo, não seria justo
serem também os principais prejudicados com a mudança.
O último princípio defende que as políticas ambientais sejam
instituídas democraticamente. Havendo regulação sobre os causadores
de risco ambiental, a punição deve existir em qualquer lugar onde o dano
aconteça. Isso impedirá, ou pelo menos dificultará, que eles procurem
as populações periféricas para instalar seus empreendimentos danosos.
2 DEMOCRACIA AMBIENTAL
É proveitoso iniciar esse tema com o seguinte questionamento:
“Como construir um espírito de fraternidade, de equidade e de justiça
social e ambiental, enquanto vivermos sob a égide de um modelo que
exige, para a sua própria sobrevivência e perpetuação a existência e
exploração da opressão e até da ‘inviabilização’ de diferentes partes da
maioria, para viabilizar o lucro de uns poucos?” (Pacheco, 2007, p.2).
Todas as pessoas têm o entendimento comum de que a humanidade,
de uma forma geral, é vítima dos problemas ambientais causados pela
degradação do planeta no qual vivemos. É unânime também a noção de
que o próprio homem é o causador desta crescente degradação. Tudo isso
está intrínseco ao conhecimento ecológico da grande massa da população.
Desde a infância a pessoa é “bombardeada” por uma série dessas
informações, presentes nos livros e nas escolas, na mídia (televisão e
internet, principalmente), nos discursos dos governantes e nas ideologias
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das organizações não governamentais, por exemplo. Já é sabido por todos
que a degradação ambiental e o aquecimento global causado pelo efeito
estufa são alguns dos grandes males das sociedades contemporâneas e
que as consequências já estão surgindo em escala global.
No entanto, uma ideia errônea é difundida através deste complexo
emaranhado, a de que a “crise ecológica” seja entendida como global,
generalizada, através da qual todos estão expostos igualmente aos
efeitos da crise ambiental. Os riscos gerados pelas indústrias ou qualquer
prática poluidora poderiam atingir indistintamente qualquer pessoa,
independente de classe ou cor, uma vez que vivemos no mesmo planeta.
Acselrad afirma que “esse raciocínio é simplista e escamoteia
a forma como tais impactos estão distribuídos, tanto em termos de
incidência quanto de intensidade”. (Acselrad, 2009, p. 12).
Quando se conclui que todos estão sujeitos de forma igualitária
aos riscos ambientais, este é um raciocínio que não leva em consideração
dados importantes a respeito da questão socioambiental. É, portanto, uma
análise elitista e minimalista que apenas evidencia os riscos comuns a
todos e não enfrenta o que acontece há alguns anos nas sociedades de
todo o mundo.
A desigualdade ambiental é, sem dúvida, uma das expressões da
desigualdade social que marcou a história do nosso país. Os pobres estão
mais expostos aos riscos decorrentes da localização de suas residências,
da vulnerabilidade destas moradias a enchentes, desmoronamentos e à
ação de esgotos a céu aberto. Há, consequentemente, forte correlação
entre indicadores de pobreza e a ocorrência de doenças associadas
à poluição por ausência de água e esgotamento sanitário ou por
lançamento de rejeitos sólidos, emissões líquidas e gasosas de origem
industrial. Esta desigualdade resulta, em grande parte, da vigência de
mecanismos de privatização do uso dos recursos ambientais coletivos
– água, ar e solos. (Acselrad, on-line, p. 1).

As classes sociais inferiores são as que, de fato, enfrentam os
problemas decorrentes da degradação do planeta. Cotidianamente sofrem
em seus bairros e localidades com a poluição de dejetos químicos e
tóxicos, de indústrias químicas e outros empreendimentos danosos. As
minorias étnicas presentes nas comunidades que abrigam depósitos de
resíduos perigosos é, pelo menos, o dobro da proporção de minorias nas
comunidades onde não há as instalações, é o que revela um estudo de
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distribuição de lixo tóxico feito nos Estados Unidos. Ou seja, existe o
dobro de minorias étnicas nos bairros onde há poluição em comparação
com bairros “limpos”. (Acselrad, 2009, p. 20).
Pior que esses problemas corriqueiros é a constatação também
que os inúmeros desastres ambientais, principalmente os mais recentes,
atingem, via de regra, as mesmas classes sociais, em razão da localização
e qualidade de suas moradias que são bastante vulneráveis a condições
adversas do clima. Para exemplificar, pode-se citar: a passagem do furacão
Katrina, que atingiu o sudeste dos Estados Unidos em 2005, causando
aproximadamente mil mortes, onde 67% da população daquela localidade
era afro-americana e foram os mais vitimados pelas consequências,
nesse caso em específico os planos de evacuação não deram atenção à
população com “baixa mobilidade”, que eram os negros. (Acselrad, 2009,
p. 24). No final de 2009 e começo de 2010 o caos foi estabelecido no
Estado de São Paulo, onde foram contabilizadas mais de 20 mil famílias
desabrigadas depois de quase dois meses de chuvas intensas. O Estado de
Santa Catarina viveu situação ainda pior em 2008, quando por conta das
enchentes mais de 140 pessoas morreram e 1,5 milhão foram afetadas.
O caso mais recente que podemos apresentar ocorreu em abril deste ano,
quando o Estado do Rio de Janeiro teve a pior chuva dos últimos 44 anos,
mais de 250 pessoas morreram, praticamente a totalidade era de classes
sociais de baixa renda, que consequentemente viviam em áreas de risco.
O Governo do Estado sabia das condições das moradias.
O que há em comum com esses eventos é que as principais
vítimas são as que vivem em localização vulnerável, expostas às reações
impiedosas da natureza.
Apresentamos as palavras da jurista Tânia Pacheco, consultora do
Projeto Brasil Sustentável e Democrático (BSD), especialista no assunto,
ao analisar a injustiça ambiental evidente no sul dos Estados Unidos e
fazendo analogia com o Norte/Nordeste do Brasil:
Colocando a questão de ponta-cabeça, em relação ao Brasil, onde
Norte e Nordeste detêm a liderança da pobreza, lá era o Sudeste
que havia-se tornado a “zona de sacrifício para o lixo tóxico da
nação”. E Bullard chama a atenção para o fato de que isso era e
é produto de questões que vão além da herança da escravidão e
da resistência dos brancos sulistas à igualdade racial. Resulta de
políticas públicas equivocadas, baseadas na falsa premissa de que
o cuidado e o respeito com a legislação ambiental diminuem os
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postos de trabalho e a riqueza local. Bullard é claro ao afirmar que,
mesmo nos Estados Unidos, a injustiça ambiental não se restringe
aos negros. Segundo ele, ela envolve, acima de tudo, “trabalhadores
latinos, afro-americanos, afro-caribenhos e asiáticos”. E acrescenta:
“O racismo é um potente fator de distribuição seletiva das pessoas
no seu ambiente físico; influencia o uso do solo, os padrões de
habitação e o desenvolvimento de infraestrutura”. Esse fato pode ser
comprovado facilmente entre nós; não foi sem motivo que o Brasil
se tornaria a principal liderança no movimento latino-americano pela
Justiça Ambiental, embora com algum atraso. (Pacheco, 2007, p. 5).

Não bastassem todos os problemas já citados, há de se levar em
consideração que aqueles que sentem na pele os impactos ambientais
(causados pela força da natureza, ou pela má utilização dos recursos
naturais, ou ainda por qualquer abuso praticado contra o meio ambiente),
são os que menos contribuem para que isso aconteça. Ou seja, os que mais
sofrem são os que têm menos responsabilidade. São dados concretos e
seguros que não precisam ser comprovados, pois são constatados pelo
modo de vida que levam.
Em todos os países do mundo e, principalmente, no Brasil (ou
qualquer outro país onde os pobres vivam em situação semelhante) as
classes desfavorecidas socialmente consomem menos energia e possuem
um estilo de vida menos confortável, no sentido tecnológico. O padrão
de consumo é ínfimo em relação aos outros níveis da sociedade. Imagine
então a discrepância entre uma família que vive em um morro brasileiro
ou em uma comunidade pobre à beira de uma praia, e uma família da alta
sociedade americana ou europeia, com o seu estilo de vida “capitalista
extremo”, consumindo todas as novidades do mercado sem nenhum
compromisso com a origem dos produtos e gastando toda a energia que
suas extravagâncias eletrônicas necessitam. A verdade é que a família do
morro brasileiro normalmente vive em área de risco e a família da praia
pode estar vulnerável à contaminação de doenças ou intoxicações em
virtude da poluição por dejetos químicos de indústrias e fisiológicos de
ligações de esgoto. Geralmente, essas famílias brasileiras têm dinheiro
suficiente apenas para a compra de seus produtos básicos e, portanto,
gastam o mínimo com energia e outros produtos supérfluos que degradam
o meio ambiente e consomem maior índice de energia.
É o mesmo que consumir e deixar o lixo no quintal do vizinho.
Jantar em um restaurante luxuoso e depois enviar a conta ao primo
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pobre. Isso não é democrático e justo, mas sim racista e preconceituoso,
principalmente porque as vítimas não têm sequer oportunidade e força
para serem ouvidas e se defender, tampouco sabem o que se passa.
Aqui falamos de democracia no sentido social da palavra que, como
já comprovamos, é intimamente ligada à questão ambiental, podendo-se
dizer que os termos se completam, uma vez que não há democracia sem
a garantia dos direitos ambientais, sendo verdadeira a recíproca. Não
podemos pensar que a responsabilidade é exclusiva do Poder Público,
ou que a iniciativa da tutela desses direitos deva partir unicamente das
autoridades. Quando deixamos os negros, afro-descendentes, pardos,
índios, nordestinos, mulatos, ribeirinhos, marisqueiros, caiçaras,
extrativistas, agricultores, artesãos, rendeiras, pescadores, entre outras
populações discriminadas, às margens da sociedade, pelo tratamento
preconceituoso que lhes damos rotineiramente ou pela simples virada
de rosto tentando fechar os olhos para aquilo que é evidente, só estamos
contribuindo para que tudo continue como está, e aí sim nos tornamos os
verdadeiros culpados, uma vez que somente nós podemos fazer a diferença.
3 MEIOS DE PRODUÇÃO DE INJUSTIÇA AMBIENTAL
É certo que existem estratégias mercadológicas e empresariais
que tentam negar a flagrante injustiça ambiental que é vivida hoje por
toda a sociedade do planeta. Fazemos esta generalização lato sensu,
de que o planeta como um todo está submergido na crise de injustiça
socioambiental porque, como vimos anteriormente, o “inocente” cidadão
que não tenha intenção de prejudicar alguém com a falta de democracia
dos recursos naturais, assim o faz, uma vez que o dano ocorre em razão
dos fatos, é objetivo.
Existem dois argumentos principais defendidos por Perhac, que
tentam desqualificar a tese de que a injustiça ambiental é um fato, desde
já nos posicionamos no sentido de que são meras táticas de continuidade
da exploração que existe, como a seguir restará comprovado. (Perhac
apud Acselrad, p. 87)
O primeiro deles, que sequer chega a ser um sofisma, adota a teoria
de que a desigualdade ambiental entre os grupos sociais não existe, a
desigualdade que vivenciamos não diz respeito às classes ou grupos
sociais e são apenas fortuitos que acontecem a indivíduos isoladamente.
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Não vincula as condições das classes à exposição dos riscos ambientais.
É um argumento que apenas nega os fatos, sem justificativas concretas.
O segundo baseia-se na ideia de que as próprias pessoas aceitam
voluntariamente o risco ambiental desproporcional ao qual estão expostas
em troca de vantagem econômica. Ora, sabemos que a classe discriminada,
a brasileira principalmente, em geral, não tem as informações necessárias
(educacionais, culturais e em relação aos próprios riscos) para poder
decidir o que é melhor para si própria.
Sabemos, porém, que o maior obstáculo na luta a favor da justiça
ambiental é o ideário mercadológico e suas armas injustas. Empresas
alegam que estão apenas procurando o meio mais rentável e barato
de produzir suas mercadorias, instalando-se em terras mais baratas e
que se localizem onde a população não se indisponha contra as suas
arbitrariedades. Afirmando ainda que a “democratização” da política
ambiental gerará mais custos que benefícios, que os produtos naturais
são mais perigosos que os produtos industrializados e que a reciclagem
consome mais do que poupa. De um modo geral, essas empresas tentam
conquistar a população (tanto a comunidade local como as grandes
massas populacionais internacionais), que em grande parte não imagina
a realidade ambiental em que vive, usando áreas desprovidas de serviços
públicos e instalando uma ou outra atividade que traga algum benefício
à comunidade local (como uma pequena creche ou posto de saúde), para
lançarem a publicidade na cabeça das pessoas de que o empreendimento
traz benefícios sociais e ainda gera empregos, quando, na verdade, é o
culpado pelos danos ambientais e sociais que aquela comunidade sofrerá.
Há ainda uma corrente que defende que o fator determinante para
a degradação ecológica é a falta de definição de propriedade privada
sobre os recursos naturais. Isso mesmo, dizem que mesmo o sistema de
propriedade privada sendo injusto é a única saída, senão o meio ambiente
está condenado à ruína.
Citamos, apenas a título de ilustração, um dos casos emblemáticos
de injustiça ambiental, o da Aracruz Celulose no Espírito Santo, que em
1967 prometeu diversos empregos e progresso para as comunidades
do entorno. Na verdade, destruiu toda a mata nativa para a plantação
de eucaliptos (prática conhecida como “deserto verde”, pois destrói a
vegetação, a caça, o curso das águas, enfim toda a flora e fauna), onde
existiam 2 mil comunidades quilombolas hoje não passam de 35 e
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várias aldeias indígenas foram destruídas. Rios estão assoreados, a terra
envenenada por conta de agrotóxicos que eram utilizados na Guerra do
Vietnã. A empresa foi responsável por um genocídio cultural, uma vez
que, sem a floresta, os povos indígenas e quilombolas perderam suas
tradições, cultura, religião e ligações familiares. Tudo isso em troca de
uma promessa de empregos e progresso. (Pacheco, 2007, p. 11).
Já vistos os motivos, contra-argumentados e comprovada a
ineficácia da afirmação de que a injustiça ambiental não existe de fato,
passamos ao estudo dos mecanismos efetivos de produção da injustiça,
ou seja, o que realmente está causando a desigual proteção ambiental.
Acselrad elenca quatro como sendo os mecanismos mais
impactantes: o mercado, as políticas, a desinformação e a neutralização
da crítica potencial.
Ao se dizer que o mercado é um dos meios de produção da injustiça
ambiental, isso significa que os lugares mais seguros, onde a incidência
de um risco ambiental é menor, são normalmente ocupados pelos que
dispõem de um padrão de vida tranquilo, ou que pelo menos não passam
necessidade. Principalmente nas cidades grandes, os pobres são sempre
excluídos e empurrados para áreas de maior risco, em cima dos morros,
perto dos lixões, que normalmente são comunidades pouco atendidas
por infraestrutura, saneamento básico, água encanada, postos de saúde,
escolas e outros serviços públicos essenciais.
Essas comunidades destituídas não têm mobilidade espacial, ou
seja, estão ali por falta de opção. No que tange às empresas, é o contrário
que se aplica, pois antes de se instalar o empreendimento é necessário
um estudo específico que deveria excluir a possibilidade de se alocar
nesses lugares onde as pessoas já correm outros tipos de discriminações
sociais e ambientais.
As políticas são outro grande causador da injustiça ambiental, seja
por ação ou omissão do Estado. Ao se adotarem as políticas de localização
das áreas de empreendimentos que potencialmente ou efetivamente
poluem o meio ambiente (normalmente feita pelo plano diretor) toda a
questão socioambiental que é vista no presente estudo deve ser avaliada,
se isso não é feito a produção de injustiça ambiental é iminente. A própria
lei pode ser um mecanismo de injustiça, quando, por exemplo, é mais
rigorosa com pequenos agricultores, pescadores e extrativistas do que
com as indústrias que trabalham com o mesmo produto.
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A omissão também pode causar o dano imaginado, quando o
Poder Público não impede as forças do mercado que estão desvirtuando
princípios, valores e ideias já solidificadas nos direitos sociais e ambientais.
Dessa forma, os pobres serão sempre marginalizados, excluídos do seio
da sociedade. Esse é o campo em específico no qual os empresários se
aproveitam da falta de política ambiental de proteção universal.
Segundo estimativas da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, são produzidos anualmente
no Estado 240 mil toneladas de resíduos tóxicos. Desse volume,
estima-se não haver controle algum por parte das agências ambientais
sobre 120 mil toneladas (50%) [...] Esses despejos clandestinos,
bem como a alocação de plantas industriais que oferecem maior
risco, concentram-se efetivamente em áreas pobres da periferia
metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. (Acselrad, 2009, p.80).

Esses dados apenas mostram o que já é do conhecimento de todos.
O lixo nunca é despejado em bairros nobres, mas se não houver lugar
apropriado certamente não hesitarão em distribuí-lo nas comunidades
desprestigiadas da cidade.
Os responsáveis pela produção de riscos mantêm a população
atingida desinformada, sem saber quais os eventos danosos que podem
aparecer. Normalmente não exibem o projeto ou omitem detalhes de
relevante interesse da comunidade, que, como vimos no capítulo que
trata do Licenciamento Ambiental, é uma prática abusiva. Isso, de uma
forma geral, contamina o restante dos cidadãos da cidade e do planeta.
Percebe-se que a “desinformação é organizada” e aplicada não
somente à comunidade do local da atividade produtora de riscos, mas
sim em nível global: os governos, os grandes empreendimentos e marcas
motivados pelo próprio sistema capitalista escondem os problemas que
podem ser causados por certas atividades. Entram na mente dos cidadãos
através da publicidade e estes, por fim, acreditam que a empresa está
trazendo um bem social.
Geralmente, aliado à desinformação, temos o último mecanismo
da injustiça ambiental citado por Henry Acselrad, Cecília Campello do
Amaral Mello e Gustavo das Neves Bezerra:
As empresas, conhecedoras dos perigos que causam, desenvolvem
políticas de conquista da simpatia das populações vizinhas aos
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empreendimentos a fim de evitar mobilizações que questionem
suas condições de funcionamento. Tendem a instalar-se em áreas de
residências de baixa renda, desprovidas de serviços públicos essenciais,
onde conseguem, dada a omissão do Poder Público, obscurecer a
visão crítica dos moradores, instalando postos de saúde, creches etc.
(Acselrad, 2009, p.81).

É reconhecidamente o uso da má-fé para enganar a população,
que se prejudicará em detrimento dos seus absurdos e insaciáveis lucros
econômicos. Isso é típico da classe dominante e opressora, que em
conluio com o governo local, estuda mecanismos para driblar a legislação,
comunidade, mídia e demais setores da sociedade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O caminho pedregoso não é o mais fácil a ser seguido. Quando
a classe dominante comete suas injustiças ambientais por comodismo,
conforto e exploração, não prejudica apenas o meio ambiente e as
camadas desfavorecidas da sociedade (as que sofrem os encargos de
degradação ambiental), mas ela própria sente os efeitos drásticos do
desrespeito. Afinal de contas, este é o combustível que alimenta e projeta
a atual sociedade doente com suas diversas mazelas e grande diferença
entre as classes sociais.
Os empreendimentos potencialmente poluentes devem passar por
estudos minuciosos dos órgãos ambientais, a fim de que seja constatada a
viabilidade ambiental de sua implantação. Isso não é nenhuma novidade
no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, este sistema não favorece
a exclusão de injustiças ambientais, é necessário que sejam adotadas
medidas de inibição, na tentativa de introduzir variáveis sociais nos
tradicionais estudos de impacto ambiental, posto que estão sendo
duramente criticados por separarem o meio ambiente de suas dimensões
sociopolíticas e culturais.
A proposta da Avaliação de Equidade Ambiental é que os grupos
que mais sofrem com os danos ambientais devem ser escutados e
participar desta nova forma de avaliação, procurando acrescentar ao
estudo o que eles sabem sobre os problemas da sua comunidade e seu
ambiente, os prejuízos ambientais existentes e em potencial, bem como
suas causas e consequências que pontualmente atingem sua localidade.
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Resumo – O presente estudo fornece indicações para melhor
compreender as relações entre a Responsabilidade Social Corporativa
- RSC e a competitividade, tendo em vista as demandas contínuas dos
stakeholders sob a ótica de ampliação e da performance dos negócios
corporativos de modo ético e responsável. Para tanto, foi realizada uma
vasta pesquisa bibliográfica no intuito de definir e indicar a evolução da
RSC e da competitividade. Em seguida, foi realizada a conectividade
entre essas duas vertentes sob a ótica da estratégia corporativa, dos
stakeholders e do financeiro. Percebe-se que a reputação é um fator-chave
quando se implementa uma estratégia de RSC e que esta deve fazer parte
do core business da empresa. Ademais, é necessário o comprometimento
da alta administração, de representantes das áreas funcionais da matriz
e subsidiárias e dos stakeholders envolvidos. Por último, conclui-se que
a RSC pode ser utilizada para disseminar os conceitos de transparência
e confiança para construção de um mercado mais competitivo e que
um dos caminhos é fazer com que seus executivos reconsiderem o
relacionamento entre seus negócios e a sociedade por meio de uma
abordagem estratégica mais forte à RSC e das mesmas ferramentas e
habilidades que eles aplicam em seus negócios.
Palavras-chave: responsabilidade social corporativa, competitividade,
performance corporativa.
Abstract – This paper explores the relationship between Corporate
Social Responsibility – CSR and Competitiveness by the incessant
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demand from the stakeholders by the bias of the increment and
performance of ethical and responsible corporate businesses. To analyze
this, we review the current state of the art on the relationship between
CSR and competitiveness. Second, it was theoretically researched the
connectivity between these two academic fields under the financial
and stakeholders corporate strategies. We concluded that reputation is
a critical success factor when a CSR strategy is implemented and it is
part of the core business of the company. It is necessary to involve the
board of directors and to have the commitment of operational employees
and stakeholders. Moreover, we also concluded that CSR could be used
to spread out concepts of transparency and trust in order to build a
competitive marketplace. Finally, one way to build these concepts is to
motivate executives to reconsider the relationship of their businesses and
society with stronger CSR strategic approach by of the same techniques
and abilities the use directly and frequently in their business.
Keywords: corporate social responsibility, competitiveness, corporate
performance.
Introdução – As empresas têm como objetivo principal a manutenção
do seu negócio com possibilidades em ampliar algumas variáveis como
vendas, reputação e participação de mercado. Por conseguinte, as demandas
contínuas de seus stakeholders devem agir de modo responsável e ético,
tanto em atividades endógenas como exógenas à empresa. Ressalte-se que
essas expectativas dos stakeholders fazem com que essas organizações
tenham posturas cada vez mais éticas e responsáveis no meio em que
atuam e assim, buscam melhorar sua competitividade no mercado através
da Responsabilidade Social Corporativa - RSC.
Por conseguinte, há uma cobrança inerente às empresas para que
tenham uma conscientização junto à sociedade, uma vez que essas se
utilizam de recursos pessoais e naturais do planeta para desenvolver
suas atividades econômicas, e por isso, devem oferecer algum tipo
de compensação (BARNETT, 2007), ou seja, uma organização que
não contribui positivamente será percebida como sendo socialmente
irresponsável (IDOWU e TOWLER, 2004). Ademais, os riscos legais
e comerciais são grandes para as empresas envolvidas em práticas
consideradas inaceitáveis.
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Do mesmo modo, essas pressões recebidas da sociedade geram uma
necessidade de se obter um diferencial competitivo, e consequentemente,
algumas organizações já realizam esforços para serem consideradas
responsáveis junto aos seus stakeholders. No entanto, poucas empresas
integraram a sociedade à estratégia de uma maneira que reforce a
vantagem competitiva de seus negócios; e as atividades de RSC estão
tão desconectadas do core business das empresas que estas acabam
perdendo ótimas oportunidades em beneficiar a sociedade (PORTER e
KRAMER, 2006).
Dessa forma, pode-se afirmar que atualmente a RSC faz parte de
uma agenda central das organizações, mas há ainda diversas lacunas a
serem preenchidas, em especial, no campo do relacionamento entre a
RSC e a competitividade (STEWART, 2006).
Uma parte dessa lacuna foi indicada por Porter e Kramer (2006),
que visavam compreender os impactos da RSC na competitividade,
contudo há ainda uma lacuna em aprofundar como esse relacionamento
ocorre. Há estudos (e.g. McWILLIAMS e SIEGEL, 2001) que analisaram
a relação entre RSC e o desempenho financeiro, outros (e.g. MAIGNAN e
FERRELL, 2004) que estudaram a relação entre a RSC e o Marketing e há
ainda aqueles (e.g. MACKEY et al., 2007) que apresentaram um modelo
teórico em que a demanda e a oferta de oportunidades de investimento
em RSC pôde ser determinada em fazer com que haja um aumento, uma
redução ou nenhum impacto no valor de mercado da empresa.
A resposta para que a integração entre competitividade e RSC
aconteça de forma efetiva seria dotar a última de um caráter estratégico,
inserindo-a dentro do contexto competitivo da empresa (PORTER e
KRAMER, 2006).
Diante do exposto, este ensaio teórico pretende investigar o
relacionamento entre a RSC e a competitividade à luz da performance
corporativa. Assim, a questão principal para a qual se busca resposta
por meio deste estudo é: quais os fatores que permeiam a RSC e a
competitividade tendo em vista o aumento da performance corporativa?
Para atingir esses objetivos, o presente estudo realizou uma busca
a respeito de RSC, competitividade e sua relação e, em seguida, traçou
indicações de como as empresas podem obter performances estratégicas
com base na RSC.
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1 Responsabilidade Social Corporativa:
Evolução e Definições
Há uma grande variedade de conceitos e abordagens sobre RSC na
literatura, inclusive com diversos contextos e fases históricas (CARROLL,
1999; WINDSOR, 2001), cujas análises mostram que essas abordagens
possuem relacionamento com as transformações sociais históricas e
organizações influentes. Esses mesmos autores dividiram em três grandes
fases a trajetória da RSC na literatura científica, a saber: a) surgimento da
RSC – entre 1900 e 1960; b) tentativa de definições e mensurações da RSC
– entre 1960 e 1980; e c) tentativa de regulamentação da RSC – após 1980.
A primeira fase foi constituída com base nos princípios da filantropia
e de manifestações paternalistas das organizações (CARROLL, 1999),
pois eram motivadas a serem generosas para com os menos favorecidos
e incluírem em suas atividades os interesses de outros atores sociais, no
entanto, a RSC era associada à obrigação de produzir bens e serviços
úteis, obter lucros, criar empregos e garantir a segurança no ambiente de
trabalho. Houve também uma vasta discussão sobre como honestidade,
integridade, justiça e confiança poderiam ser incorporadas às corporações
e indica que o indivíduo é o foco da consciência social (BOWEN, 1953).
A segunda fase é marcada pela tentativa em definir RSC, tendo em
vista as turbulências sociais motivadas pelo fortalecimento da mobilização
da sociedade civil no que tange à pressão sobre as responsabilidades das
empresas em questões como poluição, consumo, emprego, discriminação
racial e de gênero. Com isso, essas empresas começaram a responder
por obrigações mais amplas que a geração de lucros e passaram a ser
percebidas como uma entidade moral, retirando dos indivíduos e incluindo
a organização junto às decisões empresariais (CARROLL, 1999), referindo-se
à RSC como consequências das atividades inerentes da empresa.
A terceira fase é marcada pelo crescimento das grandes corporações e
sua influência em diversos governos, tendo em vista a liberação do comércio
internacional e a diminuição do Estado (CARROLL e BUCHHOLTZ,
2000). Por conseguinte, a complexidade e a forma de atuar nos diferentes
mercados das empresas transnacionais levaram ao questionamento ético,
pois muitos de seus investimentos eram impulsionados pelo histórico
interesse de deslocar atividades tidas como socialmente indesejáveis nos
EUA e na Europa para países menos desenvolvidos. Com isso, houve uma
busca pela elaboração de normas e regulações por agentes governamentais
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e não governamentais locais e internacionais para controlarem as atividades
corporativas nos diferentes mercados.
Mesmo com os diversos estudos já realizados, as definições a
respeito da RSC são amplas, indicam diferentes pontos de vista e merecem
tecer alguns comentários. Kok et al. (2001) postula que RSC tem relação
sobre como as empresas conduzem suas atividades empresariais e Sethi
(1990) indica que é uma obrigação da empresa responder às externalidades
(positivas ou negativas) criadas pelas ações de mercado. Existem aqueles
que iniciaram com Friedman (1970) que defendem que os negócios somente
devem ocorrer se for para servir aos seus acionistas, e consequentemente,
atingem o melhor interesse da sociedade. Há ainda a frase de Lord Sieff,
que afirma que um negócio atende apenas plenamente a sociedade quando
é eficiente, lucrativa e socialmente responsável (CANNON, 1992).
A RSC é caracterizada ainda como o compromisso da organização em
analisar os efeitos causados por suas decisões, abrangendo suas obrigações
e benefícios sociais e econômicos (DAVIS, 1973), ou seja, a RSC deve
ultrapassar os objetivos econômicos, incluindo os aspectos econômico, legal,
ético e filantrópico promovidos pelas organizações (CARROLL, 1979).
Por outro lado, Freeman (1984) postula que a RSC é uma atividade
completamente voluntária, devendo gerenciar as expectativas dos
stakeholders e, por conseguinte, aumentar a legitimidade da firma na
sociedade. Para McWilliams e Siegel (2001), a RSC ocorre em situações
nas quais as empresas vão além do atendimento às normas e engajam-se
em ações que podem avançar causas sociais e ambientais. Hopkins
(1999) inclui ainda que o objetivo da RSC é promover o aumento de
padrões de vida enquanto é preservada a lucratividade do negócio para
os stakeholders internos e externos.
Schwartz e Carroll (2007) sugeriram o modelo VBA – value,
balance and accountability (em português valor, equilíbrio e contabilidade/
responsabilidade), uma tentativa de alcançar um mecanismo de integração
em que o valor está relacionado às obrigações das empresas em ofertar
benefícios à sociedade na realização de suas atividades primárias; o
equilíbrio relacionado à harmonia entre os interesses dos stakeholders e
dos não stakeholders; e por último, a contabilidade/responsabilidade tendo
em vista a prestação de contas para com a sociedade.
Porter e Kramer (2006) atribuíram quatro justificativas prevalecentes
da RSC, a saber: a) obrigação moral - obter sucesso comercial de maneira
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que promova os valores éticos; b) sustentabilidade - atender os requisitos
do presente sem comprometer os requisitos do futuro e ser mais eficaz
nas questões ambientais em que melhorias podem produzir benefícios
econômicos imediatos; c) licença para operar - gerar boa vontade para obter
a adesão de governos e outras partes envolvidas; e d) reputação - fortalecer
a reputação e a marca perante clientes, investidores e funcionários.
Diante de diferentes terminologias, às vezes com significados
distintos (GARRIGA e MELÉ, 2004; CARROLL, 1999), a RSC
dividiu-se em três abordagens: a ética ou normativa, a social ou contratual
e a gerencial ou estratégica. A primeira se baseia no argumento de que as
atividades empresariais estão sujeitas ao julgamento moral. A segunda
se caracteriza por um enfoque sociopolítico e privilegia os interesses dos
diferentes grupos de atores sociais com os quais a empresa interage.
A terceira abordagem, foco do presente estudo, é de perspectiva utilitária,
pois enfoca a produção de ferramentas de gestão capazes em aperfeiçoar
o desempenho social e ético das empresas, com ênfase no aproveitamento
de oportunidades e na minimização de riscos.
Tendo em vista essas mais diversas tentativas de definição, será
atribuída a ideia de Wood (1991) em que negócio e sociedade devem
ser vistos de modo entrelaçado e não como entidades distintas, uma vez
que a sociedade possui expectativas de comportamentos e resultados das
empresas e essas responsabilidades podem ser mensuradas pelas decisões
tomadas pelas empresas e por futuras ações por parte da sociedade.
Elkington (1997) apontou a RSC como um componente intrínseco
chamado de triple-bottom line ou triple-P (em português, base tripla
ou triplo-P) dividida em econômica (profit), social (people) e ecológica
(planet). O primeiro P se refere ao lucro e à criação de oportunidades de
emprego e de valor por meio das atividades cotidianas da empresa. O
segundo P se refere ao impacto de como as pessoas de dentro e fora da
empresa percebem suas ações, em especial em situações como saúde,
segurança e práticas de remuneração e trabalho. O último P indica o planeta
e aponta que não há separação entre a organização e o resto do mundo,
garantindo o mundo que vivemos e a sobrevivência às futuras gerações.
Há ainda as diferentes dimensões propostas em cinco grandes
áreas: 1) visão, incluindo o desenvolvimento do conceito de RSC dentro
de questões como governança, códigos éticos, valores e reputação
(FREEMAN, 1999; SISON, 2000; PRUZAN, 2001); 2) relações
comunitárias que incluem parcerias e colaborações com diferentes
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stakeholders, filantropia e ações comunitárias (JONES, 1995; FREEMAN,
1999; FROOMAN, 1999; JONES e WICKS, 1999); 3) ambiente laboral no
que abrange os direitos humanos e as práticas de trabalho (EUROPEAN
UNION, 2002; INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION, 2007;
SUM e NGAI, 2005; SHARMA et. al, 2009); 4) contabilidade, no que se
refere à transparência corporativa e comunicação (ELKINGTON, 1997); e
5) mercado que inclui as práticas de RSC relacionadas ao core business das
empresas, tais como: pesquisa e desenvolvimento, precificação, competição
e marketing (FAN, 2005; SCHNIETZ e EPSTEIN, 2005).
Portanto, uma das questões centrais do presente estudo é
fornecer indicações para melhor compreender as relações entre a RSC
e a competitividade (DRAPER, 2006; PORTER e KRAMER, 2006) no
intuito de preencher algumas lacunas na natureza desse relacionamento
à luz da performance corporativa (HARRISON e FREEMAM, 1999;
McWILLIAMS e SIEGEL, 2001; PORTER e KRAMER, 2006).
2 Competitividade
A aptidão de uma empresa em manter ou aumentar seus lucros e
sua participação no mercado pode ser descrita como competitividade e,
para isso, a organização necessita aproveitar suas capacidades e vantagens
competitivas adquiridas ao longo do tempo. Ademais, há duas vertentes
diferentes de entendimento do conceito de competitividade, sendo que
a primeira está relacionada ao desempenho de uma empresa ou produto/
serviço em um determinado mercado e a segunda vertente se baseia na
eficiência, por tentar medir a competitividade da empresa ou produto/
serviço. Com isso, Haguenauer et al. (1996) define competitividade
como a capacidade da empresa formular e implementar estratégias
concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma
duradoura, uma posição sustentável no mercado.
A competitividade é conceituada também por Murths e Lenway
(1998) como a força da organização com seus competidores, e embora
Porter (1985) atribua que é determinada pela produtividade, há uma
escola que sugere que não se deve levar em conta apenas os aspectos
tangíveis, não obstante a relevância dos atributos intangíveis como
conhecimento, relacionamentos, reputação e talento (LOWELL, 2007).
Kay (1993) corrobora as mesmas ideias e descreve competitividade
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em termos de quatro fatores: a) capacidade de inovar; b) chave para
relacionamentos internos e externos; c) reputação; e d) ativos estratégicos.
Há diferentes propostas e definições para a competitividade,
contudo foi realizado um agrupamento em cinco dimensões distintas,
a saber: 1) desempenho, incluindo mensurações financeiras tais como
lucratividade e crescimento (HAMEL e PRAHALAD, 1989); 2) qualidade
não somente dos produtos e serviços, mas também da capacidade em
satisfazer as expectativas dos consumidores (BARNEY, 1991); 3)
produtividade em termos de alto e baixo uso de recursos (PORTER,
1985); 4) inovação, incluindo processos gerenciais de produtos e serviços
(MINTZBERG, 1993); e 5) imagem, incluindo marca corporativa e
a construção de relacionamentos de confiança e reputação junto aos
stakeholders (KAY, 1993).
Pode-se dizer que a discussão de competitividade na área de
estratégia avançou segundo a visão baseada em indústrias (PORTER,
1993) e a visão baseada em recursos (BARNEY, 1991). Percebe-se que
contextualmente, para uma empresa obter vantagem competitiva, recursos
tangíveis e intangíveis são levados em conta (HAMEL e PRAHALAD,
1989), em especial, flexibilidade, adaptabilidade, qualidade e a habilidade
da empresa em desenhar, produzir e vender produtos/serviços superiores
aos seus competidores, considerando atributos precificados e não
precificados (BARNEY, 1991).
Segundo Porter (1993), a vantagem competitiva é função de como as
empresas podem administrar todo esse sistema de conexões internas como
criar interdependências com seus fornecedores e canais. Dessa forma, é
imprescindível à sobrevivência e ao crescimento das empresas a obtenção
de vantagens competitivas sustentáveis em relação à concorrência. Ademais,
seu sucesso está na habilidade organizacional para proteger seus recursos
de base e na sua capacidade lógica de criar valor; e, por conseguinte, sua
construção é evidenciada por Bateman e Snell (1998) em quatro segmentos:
competitividade em custos, qualidade, velocidade e inovação.
Em seguida, é apresentada a ferramenta do Contexto Competitivo
(PORTER e KRAMER, 2005) com quatro elementos que alinham
o trabalho entre a RSC e o desenvolvimento sustentável de maneira
estratégica, conciliando a criação de valor social com os ganhos
econômicos, permitindo a criação de diferenciais competitivos
proporcionados por diversos outros benefícios para as empresas, tais
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como: fidelização do cliente, aumento do valor da empresa e melhoria
no relacionamento com os atores da cadeia produtiva.
O primeiro elemento é o contexto de estratégia e rivalidade que
é a existência de uma estrutura legal bem definida e com regras claras a
todos os concorrentes, estimulando, assim, a competitividade. É nesse
contexto que são envolvidas questões de transparência, concorrência e
governança dos mercados, além do papel do Estado enquanto regulador
e ao posicionamento das empresas em relação ao Governo.
As condições de demanda fazem parte do segundo elemento,
uma vez que um mercado consumidor exigente e consciente de seus
direitos contribui diretamente para o desenvolvimento de um ambiente
competitivo entre as empresas, e consequentemente, ocorre a disputa
pela preferência dos clientes, fazendo com que esses desenvolvam novos
produtos/serviços ou outros recursos que as diferenciem em relação a
seus concorrentes.
O terceiro elemento é a indústria correlata, pois devem ser levados
em consideração os fornecedores e as indústrias complementares para a
competitividade de uma organização pelo fato de que o grau de competição e
de concentração desses e de seus comportamentos podem ser determinantes
para o bom desempenho da empresa em um ambiente competitivo. Nesse
ponto, ressalte-se que a cooperação entre empresas e fornecedores é capaz
de agregar valor econômico e social ao produto/serviço.
Finalmente, as condições de fatores fazem parte do último elemento
do contexto competitivo e esse retrata que para uma organização atingir
bons níveis de desempenho, haverá uma dependência de tecnologia,
funcionários capacitados, instituições de pesquisa e infraestrutura capazes
de propiciar suporte às suas atividades.
Não são raros os gestores que falam em um trade-off entre
desempenho socioambiental e financeiro (BARIN-CRUZ e BOEHE,
2009). No entanto, boas práticas socioambientais ajudam não somente
a evitar multas pelas agências governamentais por comportamento
inadequado ou outros tipos de perdas, por exemplo aquelas relacionadas
à má reputação. Alguns estudiosos acreditam que esse trade-off pode
ser evitado se a firma possuir as competências necessárias (PORTER
e KRAMER, 2002), e além disso que a RSC pode ser posta em prática
de forma estratégica em um ambiente marcado pela competitividade
(PORTER E KRAMER, 2006).
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3 Relação entre RSC e Competitividade
A maioria dos estudos que procuram relacionar a RSC e a
competitividade ainda buscam fazer essa relação sob um viés da
performance financeira (McWILLIAMS e SIEGEL, 2001). No entanto,
outros autores (FREEMAN, 1984) propõem abordagens alternativas
como a geração da vantagem competitiva através da criação de valor
aos stakeholders e da avaliação da RSC como um risco às variáveis
competitivas como reputação e imagem (SCHNIETZ e EPSTAIN, 2005).
Existe um elo entre uma empresa e a sociedade e a competitividade
das empresas depende da comunidade ao seu redor e sua saúde depende
de empresas competitivas capazes de gerar riqueza e pagar bons salários
(PORTER e KRAMER, 2006). Há também uma sinergia duradoura entre
os objetivos econômicos e os sociais, e sua maximização ocorre com as
decisões comerciais; e as políticas sociais em adotarem o princípio do
valor compartilhado, pois a competitividade da empresa e as condições
sociais devem se beneficiar simultaneamente.
Com isso, esses mesmos autores postulam que as empresas não
podem resolver todos os problemas da sociedade, nem arcar com os
custos de fazê-lo; elas devem encarar sua agenda social de maneira
proativa e estratégica e contribuir para a sociedade e para as questões
sociais de maneira que possam agregar o máximo valor às suas marcas,
uma vez que o valor social adquirido pelas empresas pode ser definido
como o quociente entre o resultado dos benefícios sociais dividido pelo
recursos aplicados.
Porter e Kramer (2006) indicam ainda que há dois processos de
RSC: a) passivo/reativo – em que a empresa deve agir como uma boa
cidadã/corporação e que deve atenuar os danos causados pelas atividades
da cadeia de valor; e b) estratégico – em que é necessário identificar um
pequeno número de impactos sociais em que a empresa pode prestar
contribuição significativa para a sociedade, ao mesmo tempo em que
aumenta a competitividade do negócio no longo prazo, por meio da
criação de uma dimensão social para a proposição de valor.
Vilanova et al. (2009) propôs que há uma conectividade
entre RSC e competitividade por meio de três processos gerenciais:
estratégia, stakeholder e financeiro. Quando uma empresa possui uma
RSC estratégica, há um impacto direto na competitividade forçando
um desenvolvimento sustentável por meio da estratégia empresarial,
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corroborando as ideias de Mintzberg (1983 e 1987). Ademais, há ainda
uma melhora na compreensão da complexidade do ambiente competitivo
e de como os stakeholders se relacionam com a empresa (FREEMAN,
1984; KAY,1993) e na transparência da organização por meio dos
processos financeiros gerenciais (ELKINGTON, 1995; PRUZAN, 2001).
Esses mesmos autores propuseram ainda que a reputação é um
fator-chave fundamental e um ativo intangível de enorme valor quando
se implementa uma estratégia de RSC. Finalmente, é apontado que a
reputação juntamente com a imagem podem gerar oportunidades de
inovação dentro das organizações em termos de marca corporativa, na
construção de uma imagem, reputação e identidade fortes.
A construção de vantagem competitiva está essencialmente ligada
ao ambiente de negócios no qual a corporação atua. De acordo com
Porter (1990), o Modelo Diamante pode ser utilizado para entender a
estrutura da indústria e determinar como responder em termos de funções
da cadeia de valor e se posicionar no mercado dentro de um contexto
competitivo de RSC. Ademais, as corporações operam em contextos
competitivos específicos de países distintos, e como consequência, a
RSC deve ser responsiva ao ambiente local, caso a corporação deseje
fazer uso estratégico das suas atividades de RSC.
Uma segunda repercussão é que a RSC não deve ser reduzida a
uma atividade executada por um departamento único da empresa, uma
vez que tal isolamento pode resultar em atividades desalinhadas com
suas operações principais. A falta de integração com o core business
pode fazer com que as organizações ignorem o potencial que a RSC pode
exercer na construção da competitividade. A solução para tal problema
pode ser criar equipes multifuncionais e uma metodologia similar ao
desenvolvimento de novos produtos. Devido a sua usual dispersão global,
as corporações vêm continuamente utilizando equipes de projeto que
trabalham conjuntamente, já que seus membros estão espalhados nas
mais diferentes regiões geográficas (GASSMAN e ZEDWITZ, 2003).
De maneira mais específica, a RSC deve estar completamente
alinhada à estratégia da organização. Esta deve perceber a RSC como
forma de não apenas trazer benefícios à sociedade, mas também para
reforçar a estratégia da corporação, tentando buscar recursos próprios
para melhorar as áreas mais salientes do contexto competitivo (PORTER
e KRAMER, 2006). A figura 1 resume os fatores que conduzem a RSC
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estratégica e aponta que o impacto da RSC será maior quando a RSC
passiva/reativa, os impactos sociais da cadeia de valor e os investimentos
no contexto competitivo estiverem integrados.

Figura 1 – Criação de uma agenda de RSC.
Fonte: Porter e Kramer (2006).

Por último, alguns estudos (e.g. BARIN-CRUZ e BOEHE,
2009) identificaram quatro mecanismos principais quando se deseja
integrar RSC à estratégia da firma: hieráquicos, relacionais, culturais e
colaborativos. Além disso, evidenciaram que para a estratégia e a RSC
se tonarem visíveis em uma corporação multinacional, é necessário o
comprometimento da alta administração, de representantes das áreas
funcionais da matriz e subsidiárias, além dos stakeholders envolvidos,
já que a sua participação cria credibilidade, respostas a desafios externos
e facilidade na adoção corporativa de práticas de RSC.
Considerações Finais
As práticas de RSC devem estar alinhadas às estratégias de
negócio das empresas (PORTER E KRAMER, 2006). Esse movimento,
caso seja mal planejado, pode causar danos à imagem da empresa, uma
vez que cria expectativas por parte dos diversos grupos de stakeholders
envolvidos. Deve-se ainda buscar uma mudança de valores, uma cultura
que preconize a qualidade de vida e a participação, passando, em seguida,
a uma mudança em direção à RSC de forma abrangente e estratégica
(COUTINHO e MACEDO-SOARES, 2002).
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Cabe aqui o questionamento feito por esses mesmos autores se
todas as estratégias empresariais são adequadas às práticas de RSC. O
modo como as empresas podem atuar internacionalmente e alinhar suas
estratégias à RSC foi respondido por Barin-Cruz e Boehe (2009). No
entanto, considerando o fato de que as empresas estão atuando cada vez
mais em redes de relacionamento estratégicas, notadamente alianças, não se
pode assegurar a adequação estratégica de empresas cujas culturas distintas
influenciam de maneira às vezes oposta suas orientações para RSC.
Os executivos devem reconsiderar o relacionamento entre seus
negócios e a sociedade por meio de uma abordagem estratégica mais forte
à RSC e há de ser pensado que a RSC representa uma ótima oportunidade,
assim como em alguns casos, uma obrigação às empresas a analisarem
à RSC com as mesmas ferramentas e habilidades que eles aplicam em
seus negócios (HUSTED e ALLEN, 2006).
A RSC pode ser utilizada para disseminar os conceitos de
transparência e confiança para construção de um mercado mais
competitivo. Uma empresa responsável procura informar e respeitar
os direitos de seus consumidores e, por isso, destaca-se no mercado
por meio de ações que valorizam seus clientes de tal forma que haja
um desenvolvimento de um mercado mais favorável à competição e à
inovação. Ademais, a RSC nas empresas pode criar um ambiente mais
colaborativo e melhorar seu posicionamento com a cadeia de atores que
ela envolve, permitindo um aprofundamento com o seu relacionamento
e uma consolidação de seu vínculo no intuito de possibilitarem uma
melhoria da qualidade de vida no mercado que atuam.
Por último, pode-se concluir que a RSC influencia em uma
reinvenção na organização não somente em mudar políticas e processos,
mas em criá-las (EPSTEIN, 1987) e para que isso ocorra, todos os
membros de uma organização devem começar a pensar, sentir e fazer
coisas diferentes de modo que a mudança aconteça por meio de um
dinamismo de inovação e aprendizagem (GROSS et al., 1993).
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SUSTENTABILIDADE E MEIO
AMBIENTE SOB A ÓTICA DA
EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL

Ivan Fortunato1
José Fortunato Neto2

Resumo – Educação ambiental pode ser resumida como educar para
a vida, em todas as suas variáveis. Não pode ser compartimentada e nem
deve tratar as questões ambientais de forma que se desvincule de seu
caminho, levando ao mero adestramento ambiental. Em uma época de
crises, a educação ambiental é, seguramente, um fator de auxílio em prol
da implementação dos conceitos de sustentabilidade ambiental, daí porque
urge que seus conceitos sejam o mais ampla, porém corretamente divulgados.
Nesse diapasão, a educomunicação assume papel de extrema importância.
Palavras-chave: educação ambiental, educomunicação, comunicação,
sustentabilidade.
Abstract – The concept of Environmental Education means an
education for life in all its variables. Therefore it cannot be fragmented
and must not carry recklessly the environmental issues in a way that
drives the students to an environmental dressage. In this time of crisis,
the Environmental Education is indeed an auxiliary factor into the
implementation of environmental sustainability concepts. This movement
indicates the need for a wider, yet correct, spread of the sustainability
concepts. It is in this tuning fork that the educommunication arises and
takes vital role in the sustainability quest.
Keywords: environmental education, educommunication, communication, sustainability.
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Introdução
Os meios de comunicação de massa – jornais, principalmente –
têm veiculado com elevada frequência notícias de ações que impactam
negativamente o meio ambiente, quer o ambiente natural, quer, ainda e
especialmente, o ambiente construído. Coligadas a essas notícias estão
as correspondentes ações de ‘conscientização ambiental’. Senso comum,
essas ações são o baldrame de uma educação ambiental proativa.
Esse artigo, motivado pelo caos epistemológico presente na
linearidade descrita acima, busca colimar conhecimentos sobre e propor
um intercâmbio entre meio ambiente, educação ambiental e a (recente)
educomunicação.
Inegavelmente, os acidentes/incidentes/desastres/catástrofes, que
são evidenciados e ampliados diariamente pela mídia, tornam-se parte
do nosso cotidiano e vertem-se em uma única crise, que caminha para
um verdadeiro colapso. Trata-se da crise ambiental.
Segundo Capra (2006), essa crise ambiental é também uma crise
de percepções. Para esse autor, somente será possível frear essa crise
quando a percepção alcançar a complexidade dos fenômenos.
Frente a essa tese surge, com potencial para acelerar o movimento
que propõe Capra, a prática da educomunicação: um novo campo
epistemológico que vem ganhando força no universo acadêmico 3,
cuja pretensão é aliar conhecimentos comunicativos aos processos de
ensino. O objetivo principal desse artigo é propor que esse novo campo,
a educomunicação, abrace a Educação Ambiental (transformadora),
e não apenas a educação formal, porque esta, calcada no pensamento
reducionista, acaba sempre por trabalhar apenas com as partes de um
todo, que não chega a ser compreendido.
A educomunicação, no sentido aqui idealizado, tem por fito uma
educação ambiental que prestigia incondicionalmente a conscientização
e se afasta, horrorizada, das técnicas mais canhestras que se confundem
com mero adestramento ambiental4, ou seja, uma educação ambiental
que prestigie a busca da sustentabilidade ambiental.

3
4
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Há uma crise ambiental
A relação da espécie humana com o ambiente sempre foi marcada
por um inconsequente desfrute dos recursos naturais disponíveis.
Claro que no início, tínhamos muito pouco controle sobre o ambiente
e os recursos eram administrados pelo ciclo vital da natureza; daí o
nomadismo em nome da sobrevivência. Mas, na medida em que passamos
a compreender os fenômenos naturais, as intervenções deixaram de ser
ao acaso, e passaram a ter o intuito de regular e controlar o ambiente.
Nesse caminho, o controle passou a ser cada vez mais rígido e intenso,
até alcançarmos a capacidade de destruir todo o planeta. Em rápida
síntese, a habilidade de controlar e dominar o ambiente permitiu que a
espécie mudasse seus hábitos de vida e, de pequenos grupos nômades,
passamos a habitar em números cada vez mais expressivos o mesmo
local, que são as cidades.
A urbanização, hoje, é reconhecida como um dos mais complicados
problemas na complexa e conturbada relação homem-ambiente
(SANTOS, 1988; MATTOZO; CAMARGO, 2005). Santos (2006, p. 156)
explica que nessa relação entre homem e ambiente os meios naturais se
tornam cada vez mais artificiais; afirmação que encontra eco em Samuel
Branco (1991). Para o autor, uma cidade “não constitui um ecossistema
verdadeiro” (BRANCO, 1991, p. 13). Assim, com o propósito de atender
as crescentes necessidades da agremiação excessiva de pessoas nos
ecossistemas artificiais que são as cidades, optou-se por ampliar suas
fronteiras. Mas, ampliar o espaço urbano como forma de solucionar as
implicações nele e por ele criadas, apenas dilata a problemática. Não só
isso, mas no imediatismo, a ampliação muitas vezes acontece sem nenhum
critério lógico ou técnico e, por conta da ocupação desmedida de novas
áreas, os ecossistemas naturais do entorno se fragmentam, fragilizam e
até desaparecem, dando lugar ao sistema artificial, inflado e problemático.
Assim, esse processo pode ser sintetizado pelo nome de crise
ambiental, a qual não envolve somente o esgotamento dos atributos
naturais, mas também abarca a falência dos sistemas relacionais e
individuais. Esses sistemas (natural, relacional e subjetivo) foram
chamados por Guattari (2001) de três ecologias. Explica o autor que as
três ecologias estão sempre interligadas. Há, portanto, uma dinâmica que
açambarca esses sistemas, que não são (e não devem!) ser compreendidos
isoladamente – sempre que um ato interfere na sustentação individual
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de um desses sistemas, os outros dois sofrem consequências, e assim
por diante. Como o nosso atual estatuto é permeado por crises diversas,
temos, portanto, uma crescente espiral corrosiva que degrada o indivíduo,
a natureza e as suas relações.
Aí reside um dos equívocos do parágrafo introdutório: a visão
reducionista que restringe o meio ambiente ao universo das ciências naturais
e que se ocupa da fauna, flora e rios. Pierre George (1973) explica que o
conceito de meio ambiente tem seu ponto de partida no termo ecologia.
No entanto, explica o autor, que a crescente complexidade do ser humano
e a multiplicidade de seus atos, que interferem nos equilíbrios biológicos
e interrompem e/ou aceleram as forças concorrentes, estabeleceram um
caso particular de meio ambiente, que não é natural, mas “imposto”
(GEORGE, 1973). Esse meio imposto que fala o autor é o próprio meio
ambiente, compreendido como “o lugar determinado ou percebido, onde os
elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação”
(REIGOTA, 1995, p. 14), a visão reducionista dá lugar à visão ecológica
ou, conforme Morin (2007), visão complexa, que implica em enxergar o
todo como mais do que a mera soma de suas partes.
Outro engano disposto no início do texto remete ao pensamento
reducionista que, como explica Morin (2007), não consegue visualizar
o todo. Assim, as referidas ações de conscientização ambiental sempre
residem na questão do meio ambiente como meio natural. Propagandas
sobre consumo ‘consciente’ de água, que pedem que o cidadão feche o
chuveiro enquanto se ensaboa no banho, ou as campanhas de reciclagem
mostrando que as garrafas de vidro devem ser depositadas no balde
de lixo de cor verde são exemplos que reduzem o meio ambiente aos
recursos naturais.
Ademais, os exemplos citados são aqueles que também estão
presentes nas iniciativas de Educação Ambiental, mas na educação
ambiental que Loureiro (2004) chama de conservacionista, que é a
educação que
focaliza o ato educativo enquanto mudança de comportamentos
compatíveis a um determinado padrão idealizado de relações corretas
com a natureza, reproduzindo o dualismo natureza-cultura, com uma
tendência a aceitar a ordem estabelecida como condição dada, sem
crítica às suas origens históricas. (LOUREIRO, 2004, p. 80)
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Não só isso, mas há como explicitou Layargues (2002), certo ‘cinismo’
nas atuais campanhas em prol da salvação do planeta, em especial nas
que impõem ao cidadão comum práticas pseudossustentáveis, tais como
o recente movimento dos supermercados sobre as trocas das sacolas de
plástico. Assim, o que deveria educar para o meio ambiente, em parte serve
como ‘adestramento’ de práticas de reciclagem e redução de consumo de
recursos naturais esgotáveis. A educação ambiental, que não é reducionista,
mas transformadora, compreende todos os nós de complexidade que há nos
atos que impulsionam a crise ambiental e deve atuar “como práxis e processo
dialógico, crítico, problematizador e transformador das condições objetivas
e subjetivas que formam a realidade” (LOUREIRO, 2006, p. 112).
Transformar, em Educação Ambiental, tem o sentido proposto por
Paulo Freire (1997; 1967). Segundo o autor, a transformação da realidade
deve ser sempre aquela que busca vida nas relações, seja consigo mesmo,
com outros ou com seu próprio lugar de ser e estar. Transformação que só é
alcançada na reflexão – refletir sobre e para um novo modo de agir. Nesse
sentido, a Educação Ambiental Transformadora é uma prática política em
educação que persegue a complexidade e propõe um pensamento que une
os sistemas vivos, que Guattari (2001) chama de registros ecológicos.
É possível que esse reducionismo, que leva ao adestramento, advenha
da confusão mental trazida pelo uso indevido do termo meio ambiente, que
é, em si mesmo, um pleonasmo e que carrega em seu bojo tanto a ideia de
natureza intocada quanto aquela de natureza alterada antropicamente. Na
verdade, há certa confusão entre os conceitos de natureza e meio ambiente,
levando muitos a tomá-los erroneamente como sinônimos. O que se conceitua
pelo termo meio ambiente, engloba os meios natural e artificial, sendo que
a Educação Ambiental proativa tem por fito induzir uma conscientização
quanto à imperiosa importância e necessidade de que seus sistemas inatos
sejam compreendidos em sua totalidade.
Nesse afã, as ações de fazer chegar aos partícipes envolvidos direta
e indiretamente com o meio ambiente é o papel da melhor comunicação;
se esta, então, estiver imbuída dos objetivos educacionais correlatos aos
imprescindíveis conhecimentos ambientais, ter-se-á tricotado um tecido
moldado à busca da tão sonhada sustentabilidade ambiental, que nada
mais é do que evitar o perecimento da vida por sua conservação e por sua
preservação, para a sua manutenção no futuro.
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Por que devemos partilhar da educomunicação?
Os meios de comunicação afetam profundamente as atitudes da
comunidade, as estruturas políticas e o estado psicológico de todo um
país. À maneira de Deus, a mídia pode alterar o curso de uma guerra,
arrasar um presidente ou um rei, elevar os humildes e humilhar os
orgulhosos. Os meios de comunicação conseguem dirigir a atenção
de milhões de pessoas sobre o mesmo caso e da mesma maneira.
(SCHWARTZ, 1985, p. 20)

Não é possível negar que os meios de comunicação assumiram
parte inexorável do nosso cotidiano. Em todos os espaços, públicos ou
privados, há um sempre uma tela que conecta aquele espaço-tempo com
todos os outros espaços-tempos. Foi essa ‘onipresença’ dos aparelhos
midiáticos na vida planetária que levou Schwartz (1985) a chamar a
mídia de segundo deus.
É justamente nessa onipresença que jaz a necessidade de se
analisar criticamente a produção midiática. Como há uma enxurrada
de filmes, novelas, notícias etc., em todas as esferas sociais, a análise
crítica dos conteúdos da mídia não pode – conforme reza o pensamento
complexo – ficar restrita aos comunicólogos. Assim, há que se pensar
nas influências que as redes de comunicação (principalmente internet,
televisão e cinema) desempenham nas dinâmicas sociais. Inclusive na
educação, que é o espaço legitimado de formação plena da cidadania
(BRASIL, 1996).
Em um recorte histórico bem simplista, identificamos que os
paradigmas que sustentaram a escola sempre foram a lousa e o livro
para transmissão de conteúdos (FORTUNATO, 2009); recentemente,
entretanto, o acesso aos conteúdos escolares foram ampliados, e hoje
são acessíveis não apenas pela palavra impressa dos materiais didáticos
e falada pelo professor detentor do saber, mas pelo rádio, pela televisão
e pela internet – que pode ser acessada de qualquer aparelho celular.
Essa dinâmica que inter-relaciona os paradigmas educacionais
com os comunicacionais “está inaugurando um novo paradigma
discursivo transverso, estruturando-se de um modo processual,
midiático, transdisciplinar e interdiscursivo, sendo vivenciado na
prática dos atores sociais através de áreas concretas de intervenção
social” (SOARES, s.d.). Esse novo paradigma é a educomunicação,
definida por Ismar Soares como:
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ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de
processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou
virtuais, tais como escolas, centros culturais, emissoras de TV e rádio
educativos, centros produtores de materiais educativos analógicos e
digitais, centros de coordenação de educação a distância ou e-learning
e outros. (SOARES, 2000, p. 12)

A educomunicação é, dessa forma, ciência e arte que estuda
e coloca em prática uma pedagogia que compreende a inundação
midiática no cotidiano e, ao invés de remar contra essa maré (proibindo
o uso de celulares dentro da sala de aula, por exemplo), envolve toda
essa complexidade cotidiana permeada pela mídia. Em outro momento
(FORTUNATO; TORQUATO, 2010), a educomunicação se mostrou forte
aliada teórica e metodológica ao apresentar postura crítica frente ao papel
reprodutivo da escola e do pensar dominante da mídia, que pretende fazer
da mensagem um fim em si mesma, logo, alienante. Quando relacionadas
ao meio ambiente, essas mensagens não passam de libelos acerca de
uma hipotética sustentabilidade, porque jamais incitam a reflexão sobre
a complexidade das relações entre homem e meio.
De que modo a educomunicação pode servir como
uma educomunicação ambiental?
Os homens de hoje estão destruindo o mundo que amanhã vai ser da
gente. E sem nos pedir licença [...] amanhã o progresso vai chegar
aqui, a aldeia vai virar cidade grande... Mas se as crianças amarem
a floresta, o rio limpo, o progresso pode vir que elas não deixam
destruírem o que a natureza deu pra gente. (LAGO, 1984, pp.46)

A divisa presente no discurso de Mário Lago denota preocupação
com o meio ambiente natural frente a sua excessiva exploração norteada
pelo paradigma social de consumo em excesso. O movimento ecosófico
de Guattari (2001) mostra que o declínio do meio ambiente (ecologia
ambiental) também desvaloriza as relações sociais (ecologia social)
e o próprio indivíduo (ecologia subjetiva) – e as implicações nessas
desvalorizações ressoam e ecoam nas próprias ecologias5. Está na
ecosofia a justificativa de uma educação ambiental.
5

O escopo e o limite desse artigo exigiram essa simplificação da Ecosofia de Guattari. O leitor interessado
no movimento ecológico não deve esquivar-se da leitura da obra “As três ecologias”, Guattari, 2001.
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Educar ambientalmente não pode mais ser a educação
conservacionista criticada por Loureiro (2006). A educação ambiental
transformadora defendida por Loureiro (2006; 2004) e Pelicioni (2000)
é a educação que compreende o movimento ecosófico e, assim, educa
para a conservação e proteção da biota, mas também para as relações
e para a autonomia de um pensamento crítico. Está nessa educação
ambiental o berço de uma sociedade sustentável – termo muito em
voga, mas que vem sendo divulgado pela ótica simplicidade como uma
sustentação estritamente natural: economia de água, plantio de árvores
e energia limpa.
A sustentabilidade é maior que a conservação da natureza, porque
abrange também as relações sociais e a própria subjetividade de cada
indivíduo. A sociedade de consumo, por exemplo, é um dos fatores que
mais contribui para a degradação dos recursos naturais, já que demanda
produção em excesso. Assim, Araújo (2008) explica que há diversos
princípios que norteiam o estabelecimento de um mundo sustentável.
Nas palavras da própria autora, temos que:
uma sociedade sustentável implica harmonizar estratégias de
sustentabilidade individual, local, nacional e internacional baseadas
em princípios fundamentais, a saber: (a) respeito e incentivo a
princípios éticos de preservação de todas as formas de vida; (b)
preservar a biodiversidade; (c) alterar padrões de produção; (d)
reduzir ou substituir o uso de recursos não renováveis; (e) incentivar
e garantir o uso sustentável de recursos renováveis; (f) respeitar
a capacidade de suporte dos ecossistemas; (g) mudar padrões
individuais de consumo; (h) delinear ferramentas locais, nacionais e
internacionais de integração e conservação. (ARAÚJO, 2008, p. 24)

Comunicar significa pôr em comum. Assim, uma educomunicação
ambiental pode contribuir para a conquista de um mundo sustentável
ao estabelecer ecossistemas educomunicativos, dentro e fora das
instituições de ensino, ao buscar ‘por em comum’ esses (e outros!)
princípios de sustentabilidade arrolados por Araújo. Nessa direção, os
ecossistemas comunicativos de que fala Soares (2000) podem ser ainda
mais fortalecidos em espaços educativos cujo paradigma pedagógico seja
a Educação Ambiental, mas a transformadora, que irá “capacitar ao pleno
exercício da cidadania, favorecendo a formação de uma base conceitual
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suficientemente diversificada, técnica e culturalmente, de modo a permitir
que sejam superados os obstáculos à utilização sustentável do meio”
(PELICIONI, 2000, p. 21).
Portanto, considerando a necessidade de bem informar, a
educomunicação ambiental tende a prestigiar a conceituação mais
ampla de meio ambiente, qual seja, aquela que considera seus atributos
biofísicos e aqueles de cunho sócio-econômico-cultural. Desse ponto,
educar ambientalmente se transforma na inserção simultânea de uma
gama enorme de variáveis que compõem a realidade fática, evitando
segmentar a educação ambiental por compartimentos, cujo efeito, como
dito, leva inexoravelmente ao adestramento ambiental, desvinculado da
problemática mais ampla.
Considerações Finais
Vimos que a sustentabilidade ambiental não pode ser vista como
simples adaptação da usurpação menos ruinosa do ambiente natural,
com o escopo de fomentar a economia; tampouco, deve ser encarada
como supressão dos impactos positivos de determinada atividade
socioeconômica, somente para trazer em seu bojo, unicamente, a ideia
de manter inalterado o meio natural. A sustentabilidade ambiental, sob o
baldrame dos princípios da prevenção e da precaução, busca preservar e
conservar o meio biofísico, em conformidade com as necessidades atuais,
sem perder de vista aquelas pertencentes às futuras gerações, porém
expandindo seus horizontes para não excluir os meios social, cultural e
econômico, moldando uma plataforma de intervenção que minimize os
impactos negativos pela imperiosa necessidade da vida em todas as suas
manifestações, sem o que o futuro não se exercerá com a eficácia sonhada.
É latente a necessidade de uma educação que compreenda essas
conexões entre natureza + relações + idiossincrasias e os infindáveis
emaranhados de complexidade que esses vínculos produzem e que
retroalimentam as próprias ecologias. Assim, dentro do compasso aqui
delineado, a educomunicação assume papel fundamental na divulgação
amplificada dos verdadeiros conceitos que lastreiam a educação ambiental
como base para aviar a sustentabilidade ambiental.
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RESUMO – O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre a temática
dos impactos ambientais causados pelo desenfreado desenvolvimento
tecnológico, bem como apresentar uma proposta de intervenção que pode
auxiliar na redução de ações de desgaste ambiental desde sua base. Para
isso, são expostas ideias de inúmeros autores sobre o desenvolvimento
tecnológico e suas possíveis contribuições para a degradação do meio
ambiente, bem como é realizado um apanhado histórico sobre os
movimentos e ações desenvolvidas em prol da preservação ambiental.
Por fim, é apresentada a proposta da Educação Ambiental como
alternativa potencialmente eficaz para instigar a reflexão sobre as questões
ambientais, o papel do ser humano nos impactos negativos causados na
natureza e as possíveis ações para que se possa minimizar esse processo
de degradação ambiental; atividades que têm o espaço da escola como
locus de referência, mas devem se expandir para a comunidade e o mundo.
Palavras-chave: impactos ambientais, tecnologia e Educação Ambiental.
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ABSTRACT – The present article aims to talk about the theme of the
environmental impacts and its possible causes, and presents a proposal
of intervention that can help in the reduction of actions of environmental
stress from his base. For that, ideas of some authors are exposed. These
are about the technological development and his possible contributions
for the degradation of the environment, as well as a historical bunch is
carried out on the movements and actions developed on behalf of the
environmental preservation. Finally, there is presented the proposal of
the Environmental Education like a potentially and efficient alternative
to incite the reflection on the environmental questions, the paper of the
human being in the negative impacts caused in the nature and the possible
actions to minimize this process of environmental degradation; activities
developed in the space of the school as reference, but it must have to
expand for the community, for the world.
Keywords: environmental impacts, technology and Environmental
Education.
Falar sobre as contribuições que o avanço tecnológico tem trazido
para a vida dos seres humanos é uma tarefa relativamente simples.
Orgulha-nos saber que dia a dia a medicina tem desenvolvido novas curas
para doenças anteriormente letais; que o acesso à web tem permitido
contatos e trocas de informações ao redor do planeta de maneira quase
instantânea e que constantemente estão sendo elaboradas novas maneiras
de tornar a vida do ser humano mais confortável, sadia e duradoura
mediante o uso de tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. Vemos,
portanto, que, além da produção de riquezas e criação de melhores
condições de vida, a tecnologia ainda insere uma gama de conhecimentos
extremamente fundamentais à vida contemporânea.
Porém, além dessas consequências enaltecedoras, a crescente
evolução e uso de novas tecnologias, produzidas e consumidas pelo
próprio homem, tem acarretado profundas mudanças no meio ambiente
(destruição da camada de ozônio, efeito estufa, escassez de recursos
naturais, poluição generalizada etc.), bem como no modo de vida das
pessoas, que, ao se habituarem ao uso de ferramentas tecnológicas sentem
dificuldades de vislumbrar sua vida sem elas.
De acordo com Vassão (2008),
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“O desenvolvimento tecnológico parece, portanto, um grande
paradoxo, uma vez que ao mesmo tempo em que propicia uma melhor
forma de viver e de produzir, gera quase que proporcionalmente uma
série de riscos e ameaças para a sociedade.” (p.4).

A sociedade, por sua vez, se vê atualmente encurralada na
convivência com a dualidade entre preservação do meio ambiente, da
vida humana e do planeta e as necessidades tecnológicas que criou.
Desde épocas muito remotas, mesmo antes da constituição de
civilizações, o homem tem atribuído a si a gloriosa tarefa de explorar e
dominar a natureza (armas feitas de madeira e pedras, fogo, navegação,
dentre outros), estando a industrialização e o desenvolvimento científico
e tecnológico na linha de frente do denominado progresso. Segundo
Tavares e Nascimento (2007):
“A ciência e a tecnologia avançaram durante o século XIX e, no
início do século XX, desenvolveram-se mais significativamente
com o advento da produção fordista e com a expansão da atividade
industrial. As técnicas sofisticadas multiplicaram-se e ocuparam o
território. O desenvolvimento de tecnologias de informação implicou
novas dimensões de espaço e tempo e radicalizou as modificações
na economia global.” (p.5)

Essas importantes mudanças na forma de produção de riqueza,
porém, trouxeram consigo impactos ambientais, sociais, culturais,
políticos, filosóficos e institucionais, que se apresentaram desde cedo
como riscos em potencial e que hoje se revelam como ameaças explícitas.
De acordo com Capra, “Nossa obsessão pelo crescimento econômico e
pelo sistema de valores que lhe é subjacente criou um meio ambiente
físico e mental no qual a vida se tornou extremamente insalubre.”
(CAPRA, 1982, p.240).
A lógica do capitalismo, baseada então na palavra de ordem
consumo e nas diversas formas de organização da produção para o lucro,
incentiva, desde o início de sua implantação, o consumismo exagerado
e cria novas necessidades de obtenção de bens que tem como produto
final um desgaste ambiental generalizado.
Ao longo das últimas décadas do século XX, a precaução e a
desconfiança no desenvolvimento tecnológico, vem ganhando força,
principalmente no que se refere ao temor frente à lógica da inovação e às
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incertezas da modernidade. Desse modo, o desenvolvimento tecnológico,
mesclado à crescente atividade industrial, gera processos econômicos que
desestabilizam a vida humana e as condições ambientais, principalmente
na forma de poluição atmosférica, hídrica, resíduos sólidos, emissão de
poluentes e uso intensivo de recursos energéticos.
Na década de 1960, os questionamentos sobre a intervenção dos
seres humanos no meio ambiente e os impactos decorrentes dessas ações
se tornaram expressivos, surgindo diversos movimentos de contestação,
como o da contracultura e o ecologista/ambientalista. Nesse período,
acreditava-se que havia um desequilíbrio entre os recursos essenciais
disponíveis para a preservação da vida e a crescente demanda futura por
eles. Ainda, tinha-se a convicção de que o desenvolvimento tecnológico
não seria capaz de prover os instrumentos necessários para a superação dos
limites impostos pelo avanço econômico e populacional. Ganhava força,
então, a ideia de que a escassez de recursos naturais e o envenenamento
ambiental seriam fatores ameaçadores tanto para o crescimento das nações,
em termos econômicos, quanto para a continuidade da vida no planeta.
Na década de 1970, por sua vez, tem então início programas
de investimentos em tecnologias alternativas em diversos países em
consonância com as demandas do movimento ambientalista que começa a
ganhar força. O planeta encontrava-se em um momento de conscientização
de uma crise ecológica e energética e diversos movimentos sociais
passaram a investir no desenvolvimento de alternativas econômicas e,
ao mesmo tempo, tecnológicas. Dentre essas práticas, tem-se as energias
eólica e solar, combustíveis alternativos ou mecanismos projetados com
a função de reduzir a emissão de poluentes e os níveis de degradação ou
desperdício de recursos não renováveis.
Ainda nessa década, um passo decisivo nos movimentos própreservação do meio ambiente foi a Conferência de Estocolmo, realizada
em 1972, onde foram laçadas as “bases de uma legislação internacional
do meio ambiente”, que tratava desde questões que envolviam o uso de
armas nucleares até a exploração dos recursos naturais. De acordo com
Nebbia, (2002),
“A Conferência de Estocolmo produziu uma Declaração de 26
princípios e um Plano de Ação com 109 recomendações. Algumas
metas específicas foram estabelecidas: uma moratória de dez anos
sobre a caça comercial a baleias, a prevenção a derramamentos
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deliberados de petróleo no mar até 1975 e um relatório sobre o uso
da energia até 1975.” (p. 4)

Ao longo dos anos 80, passou então a ser disseminada a ideia
de que seria necessário que a humanidade refletisse sobre os conflitos
ecológicos que estavam por vir e que a população mundial teria que
enfrentar. Esse movimento de conscientização se deveu também
à organização de civis e à criação e concretização de partidos de
ideologia verde.
A década de 1980 ainda foi palco de inúmeros eventos catastróficos
que marcaram permanentemente o meio ambiente e mesmo a forma de
se enxergar e compreender sua ligação com os seres humanos. Dentre
esses desastres, pode-se citar o vazamento de gases letais da fábrica Union
Carbide, que, em 1984, provocou a morte de 3 mil pessoas e deixou 20
mil feridos na Índia.
Em 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl, na União
Soviética, explodiu causando o maior desastre nuclear que o mundo já
viu. Ainda, em 1989, houve o derramamento de 50 milhões de litros de
petróleo no Canal Príncipe William, no Alasca, provando que mesmo
as localidades mais longínquas não estão isentas de presenciarem os
impactos causados pela atividade humana.
Ao término da década de 1980, verifica-se que as indústrias
começam a incluir em seu leque de atividades o conceito de ecoeficiência
a fim de aumentar sua rentabilidade em paralelo com a redução dos
impactos ambientais. Desse modo, são investidos recursos em áreas do
saber, como a Economia Ambiental e a Engenharia Ambiental, com o
intuito de atender a uma sociedade e a um mercado que exigiam, cada
vez mais, comprometimento com a preservação do meio ambiente.
Até o momento, nota-se que a grande preocupação ambiental
das nações mundiais envolvia questões eminentemente econômicas.
Na década de 1990, porém, são ressaltadas preocupações com o meio
ambiente que atentam para outros valores que vão além da economia.
Desse modo, passou-se a refletir sobre o significado do conceito
desenvolvimento, que não mais deveria estar baseado somente nos
resultados evolucionários ou revolucionários que traz, mas deveriam
ser pensadas as formas com que se está atingindo esse crescimento. As
transformações positivas só caracterizariam o desenvolvimento “se as
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mesmas também implicarem na melhoria da qualidade de vida de uma
coletividade, entre outros fatores.” (VEIGA, 2005 apud TAVARES e
NASCIMENTO, 2007).
Nos anos 90, nota-se que ganha força a busca por uma melhor
compreensão a respeito do significado do desenvolvimento sustentável
e, tendo como palco a globalização, principalmente no que se refere
aos âmbitos comerciais e tecnológicos, a “convicção de que havia um
número cada vez maior de problemas ambientais no mundo que exigiam
soluções internacionais se tornou mais forte”. (NEBBIA, 2002, p. 14)
Segundo Rosa (1992), o desenvolvimento autossustentado se
caracteriza por representar,
“[...] uma síntese para responder a duas demandas sociais aparentemente
divergentes. É uma resposta política não só às pressões para a
preservação do meio ambiente e à preocupação com a conservação
dos recursos naturais finitos, mas também à necessidade de aumentar
a produção para abranger parcelas crescentes da população mundial
excluídas dos benefícios da tecnologia moderna.” (p. 1)

Seria, portanto, um tipo de desenvolvimento que proporcionaria
melhorias reais na qualidade de vida humana e, ao mesmo tempo,
conservaria a vitalidade e a diversidade do planeta. Em outra definição,
encontra-se o desenvolvimento sustentável como sendo “o desenvolvimento
que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a
capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.
Procurava-se, desse modo, encontrar uma maneira de reduzir ao
máximo o desperdício na exploração e uso dos recursos não renováveis e
diminuir a produção de resíduos. Essa seria uma tarefa obrigatória e que
dependeria da tecnologia adotada pelo sistema produtivo, pois pensar em
um modelo sustentável de desenvolvimento exige inovação e significa
produzir bens e serviços com menos quantidade de recursos naturais, além
de reduzir a geração de resíduos e poluentes.
De acordo com Daly (apud CORAZZA, 2005),
“O que deve ser procurado é uma mudança qualitativa na direção do
progresso técnico, não a continuidade das tendências quantitativas
(...). [Deve-se procurar] direcionar tais mudanças para tecnologias
e padrões de vida que economizem recursos e para um maior uso de
energia solar e de recursos renováveis.” (p. 9)
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Nesse momento de reelaboração de conceitos e ideias para
preservar o meio ambiente, a vida no planeta e o desenvolvimento da
humanidade, surge a Rio-92, maior reunião já realizada para discutir
assuntos ambientais a nível internacional. Ela teve como resultados ao
menos sete grandes providências: 1) Declaração do Rio sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento; 2) Agenda 21, plano de ação para o meio
ambiente e o desenvolvimento no século XXI, 3) Convenção das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima; 4) Convenção sobre a Diversidade
Biológica; 5) Comissão de Desenvolvimento Sustentável; 6) Acordo
para negociação de uma convenção mundial sobre a desertificação e 7)
Declaração de Princípios para o Manejo Sustentável de Florestas.
Em 1997, declararam-se abertas as assinaturas para o Protocolo
de Kyoto na Terceira Conferência das partes realizada no Japão. Esse
documento tem como objetivo estabelecer políticas e medidas de
redução de GEE (gases do efeito estufa) em 5,2% por parte dos países
desenvolvidos. Esse documento é considerado o tratado de maior
importância, dentre os já criados, que versam sobre questões ambientais,
por estabelecer metas reais de redução da emissão desses gases. Ao
final de 2001, 84 países já o haviam assinado e 46 ratificaram-no ou
aderiram ao protocolo, sendo os Estados Unidos uma notável exceção,
pois anunciou ainda no início de 2001 a sua decisão de não ratificar
o documento.
Em outros países, como o Brasil, a “palavra de ordem” era o
crescimento intensivo, no qual a lógica do desenvolvimento a qualquer
custo ainda vigora. Assim, percebendo que em países de Terceiro Mundo
a legislação sobre o controle ambiental é pouco rígida, os impostos são
perdoados ou minimizados por longos anos, os salários são baixos e
amplos terrenos e infraestrutura são doados, as empresas globalizadas
têm demonstrado preferência pela instalação de grandes unidades nesses
territórios, que ainda parecem encarar tal investimento como um salto
de desenvolvimento (ANDRADA, 2004).
Nota-se, contudo, que o problema básico da atualidade não é mais
a preocupação com a escassez material absoluta, mas a má distribuição
e uso desses materiais do ponto de vista econômico e social. Há uma
combinação nada agradável de impactos ambientais destrutivos com
uma maioria de pessoas carentes lutando para sobreviver e uma minoria
rica consumindo a maior parte dos recursos do planeta sem apresentar
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qualquer compromisso de preservação dos meios que permitem que todas
as pessoas possam sobreviver e prosperar.
A Declaração de Cocoyoc, elaborada em 1974, defende que a
reformulação em favor da vida envolve, portanto, não somente uma
modificação em termos de produção industrial ou fabril, mas inclui
principalmente uma redefinição de objetivos pessoais, estratégias de
desenvolvimento e novos modos de vida que incluam um padrão mais
modesto de consumo, primordialmente por parte da parcela rica da
população, e uma educação ambiental ampla e eficaz, contribuição esta
que pode ser fornecida pela escola.
Se adotarmos “medidas de redução de danos ambientais que não
venham acompanhadas de mudanças nos hábitos que originaram tais
problemas, será de pouca valia qualquer ação que se empenhe nesse
sentido”. As crenças e valores das pessoas lhes dão determinada visão de
mundo e as conduzem a impelir certas ações. De acordo com os valores da
maioria das pessoas, ainda é muito mais importante o acúmulo material/
financeiro do que a conservação do ambiente (ANDRADA, 2004).
Analisando dessa forma, o enfrentamento coletivo de problemas
complexos, como a preservação ambiental, se torna uma tarefa árdua, pois
é cômodo para uma minoria populacional influente e poderosa fechar os
olhos diante de problemas que pode sanar em nível individual. Assim,
pode-se hipotetizar que a visão egocêntrica da parcela rica da população tem
dificultado ações de âmbito global no que tange a uma mudança de hábitos
que fortaleça os movimentos de preservação e salvação do mundo natural.
De acordo com Foray e Grübler (1996 apud ANDRADE, 2004)
os problemas que envolvem questões ambientais tem que ser analisados
de maneira mais ampla. Os autores afirmam que,
“[...] a problemática da mudança tecnológica para resolver problemas
ambientais não deve se limitar aos setores de energia e recursos
naturais. Devido ao fato que em última instância o problema reside
na alteração dos comportamentos sociais, padrões de consumo e
modos de vida, a tecnologia deve ser considerada em uma visão
holística [...]”. (p. 99)

Os comportamentos, valores e crenças são mecanismos construídos
e determinados principalmente pelo meio social e, para que possam
ser modificados, é necessário que se exerçam influências em sua base
que permitam ao homem adquirir uma visão mais ampla de mundo,
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que o considere como sujeito integrado ao meio ambiente e ciente da
necessidade de sua conservação para a sobrevivência da própria espécie.
Uma importante ação de abrangência coletiva e possivelmente
eficaz no sentido de promover reflexões sobre as questões ambientais
pode se dar no âmbito da educação.
No Brasil, a Educação Ambiental tem sido definida de diversas
formas: preparação das pessoas para viver enquanto membros da biosfera;
aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os sistemas
ambientais na sua totalidade; aprendizagem de como gerenciar e melhorar
as relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado
e sustentável; aprender a empregar novas tecnologias, aumentar a
produtividade, evitar desastres ambientais, minorar os danos existentes,
conhecer e utilizar novas oportunidades e tomar decisões acertadas
(EFFTING, 2007).
Desse modo, a Educação Ambiental teria como principais
finalidades auxiliar na compreensão da existência da interdependência
econômica, social, política e ecológica nos meios rurais e urbanos;
proporcionar a possibilidade de adquirir os conhecimentos, o sentido
dos valores, o interesse ativo a as atitudes necessárias para proteger e
melhorar o meio ambiente, bem como induzir novas formas de conduta
nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, a
respeito do meio ambiente.
Dessa forma, o processo de educar com foco no meio ambiente tem
por princípios gerais a sensibilização, a compreensão dos mecanismos
que regem os sistemas naturais, o reconhecimento da responsabilidade
do ser humano diante da degradação ambiental, a participação ativa da
população, o resgate de direitos e a promoção de uma nova ética capaz
de promover a conciliação entre o ambiente e a sociedade, bem como
o reconhecimento da competência e capacidade para avaliar e agir
efetivamente no sistema vigente.
O processo de Educação Ambiental está amparado em algumas
leis, como a Lei 9.795/99 que afirma que ela deve estar presente em
todos os níveis educacionais de maneira formal e não formal, cabendo às
instituições educativas e à sociedade manter a atenção para a formação
de valores, atitudes e habilidades voltadas para as questões ambientais,
bem como incluir nos programas educacionais atividades que integrem
a Educação Ambiental.
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Além desses aspectos, a lei ainda determina que a educação
formal no âmbito ambiental deve se dar através da inclusão de atividades
relacionadas ao tema nas instituições de ensino público e privado nos
níveis que vão da educação básica à educação superior, passando pela
educação especial, profissional e de jovens e adultos. Ainda, no artigo
11 da referida lei, citamos como obrigatoriedade que,
“A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. [...] Os
professores em atividade devem receber formação complementar em
suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente
ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de
Educação Ambiental.” (BRASIL, 1998, p. 2)

A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA -, sancionada
pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em abril de 1999,
é uma proposta de promoção da Educação Ambiental em todos os
setores da sociedade, que estabelece responsabilidades e obrigações e
institucionaliza essa proposta educacional, transformando-a em objeto
de políticas públicas e legalizando a obrigatoriedade de trabalhar o tema
ambiental de forma transversal, como já proposto pelos Parâmetros e
Diretrizes Curriculares Nacionais.
Notamos que a percepção, cada vez maior, da degradação
ambiental e a constante ameaça de colapso da natureza incentivaram
movimentos sociais que ganharam força ao longo de décadas e
culminaram em tentativas de amenizar a problemática, como a criação
de estratégias adaptativas e a busca por novas possibilidades no campo
do ensino-aprendizagem.
Assim, uma vez que a escola tem um papel significativo na
formação dos indivíduos, na sua cultura e nas suas relações sociais,
ela necessita repensar seu papel e colocar em prática as obrigações que
lhe cabem no âmbito da Educação Ambiental. A instituição escolar é
um espaço privilegiado de implementação de discussões, reflexões,
atividades de campo e de sala de aula, ações e projetos que incentivem
atitudes positivas e comprometimento pessoal com a proteção ambiental.
De Acordo com Effting (2007),
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“A escola “A escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar
o aluno a buscar valores que conduzam a uma convivência
harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o
planeta, auxiliando-o a analisar criticamente os princípios que tem
levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias
espécies. Tendo a clareza que a natureza não é fonte inesgotável de
recursos, suas reservas são finitas e devem ser utilizadas de maneira
racional, evitando o desperdício e considerando a reciclagem como
processo vital. Que as demais espécies que existem no planeta
merecem nosso respeito. Além disso, a manutenção da biodiversidade
é fundamental para a nossa sobrevivência.” (p. 24)

De acordo com a mesma autora, dever-se-ia, portanto, manter os
conteúdos ambientais inseridos em todas as disciplinas do currículo e, mais
importante, seria contextualizá-los com a realidade da comunidade; ação
que pode ser desenvolvida de forma interdisciplinar em diversas atividades
da escola. Dessa forma, o aluno poderia ser levado a perceber a relação
entre o que se está estudando na escola e a sua realidade vivida. Para que
haja a fixação do conhecimento e a plena conscientização, é necessário que
os comportamentos ambientalmente corretos sejam aprendidos na prática,
tanto no cotidiano escolar, como na própria comunidade.
Algumas sugestões de metodologia teórica e prática para a
efetivação desses projetos podem ser o estudo de temas que englobem
aulas críticas, palestras, oficinas e aulas de campo, que podem gerar
inclusive pequenos projetos de intervenção no próprio entorno escolar.
Para que todas essas ideias realmente tomem corpo, porém, é
necessário o envolvimento primeiro das pessoas que fazem o cotidiano da
escola. A conscientização ambiental de professores e outros funcionários
deve estar bem consolidada para que estes possam fomentar práticas
positivas nos estudantes. Ainda permanece o grande desafio de envolver e
comprometer principalmente os professores em atividades colaborativas
que os forcem a pensar sobre sua atuação e as formas com que pode
contribuir para a conservação da vida.
A escola, portanto, como espaço de educação e de grande influência
na vida dos indivíduos ainda precisa investir mais esforços práticos para
que possa nascer um novo modelo de educação que crie novas visões das
inúmeras relações de interdependência que nós, seres humanos, temos
com o ambiente e a natureza.
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Apesar de poderem ser visualizadas ações concretas voltadas para a
Educação Ambiental, ainda há muito o que se fazer em termos de políticas
públicas educacionais e atividades pontuais nas escolas que estejam
voltadas para a efetivação de práticas de preservação do meio ambiente.
É essencial, por exemplo, que sejam incluídos nos projetos políticopedagógicos das instituições de ensino atividades que incluam temas
transversais sobre o meio ambiente, que sejam promovidas conferências
locais para se discutir estratégias micro e macro de preservação ambiental,
dentre outras possibilidades de intervenção.
Trata-se não somente cumprir um currículo, já obrigatório, que
inclua atividades sobre o meio ambiente, mas de transformar esse
dever em conscientização e em interesse em preservar a vida hoje e
o futuro da humanidade.
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RESUMO – Este artigo tem como objetivo apresentar a importância da
educação voltada para a sustentabilidade, principalmente no que se refere
à Tecnologia da Informação Verde. Tendo em vista o grande acúmulo
de lixo tecnológico que cresce cada vez mais, lixo este que é altamente
prejudicial ao meio ambiente, surgindo daí grande preocupação com os
danos causados por essa área, o que faz buscar meios para reduzi-los.
É nesse contexto que se apresenta a chamada TI Verde, que consiste na
elaboração de produtos tecnológicos que proporcionem menos danos ao
meio ambiente, sejam hardwares ou softwares. Assim, é fundamental
apropriar os professores ao uso adequado das tecnologias da informação
com interdisciplinaridade e na contextualização dos assuntos abordados
em sala de aula, a fim de formar cidadãos ecologicamente conscientes.
Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica em
livros, revistas, artigos e sites relacionados ao assunto. Acredita-se que
este artigo é de grande relevância, por se tratar de um assunto atual que
pode trazer benefícios tanto para a atual sociedade, como para as futuras.
Palavras-chave: sustentabilidade, tecnologia da informação, TI verde,
educação.
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ABSTRACT – This article aims to present the importance of education
focused on sustainability, especially with regard to Green Information
Technology. Given the large accumulation of trash that technology grows
more and more garbage that this is highly detrimental to the environment,
there came a great concern with the damage caused by that area, which
is seeking ways to reduce them. It is in this context that one has to call
Green IT, which is the production of technology products that provide less
damage to the environment, either in hardware or software. It is therefore
crucial to appropriate teachers on the appropriate use of information
technology with interdisciplinary and context of issues addressed in the
classroom in order to build environmentally conscious citizens. To this
end, we used the methodology of the research on books, magazines,
articles and websites related to the subject. It is believed that this article
is of great importance, because it is a hot topic that can benefit both the
current society, and for the future.
Keywords: sustainability, information technology, green IT, education.
INTRODUÇÃO
A destruição do meio ambiente é um problema no mundo
contemporâneo, já que a humanidade, orgulhosa de suas conquistas
científicas e técnicas, do desenvolvimento da cultura, da educação e das
tecnologias, encontra-se ante a ameaça de sua autodestruição. Surge
a necessidade de se tomar medidas eficientes para proteger a vida,
resolvendo o eventual conflito entre desenvolvimento econômico e
proteção ao meio ambiente.
A relação entre o homem e a natureza, fundamentada na
dependência recíproca, levou a uma nova postura da sociedade em
relação ao meio ambiente, considerando os novos valores emergentes e
a encargo comum de sua defesa.
Nesse contexto, este artigo tem como objetivo mostrar a
importância da educação voltada para a conscientização das pessoas
para a proteção ao meio ambiente, principalmente no que concerne às
tecnologias da informação, a chamada TI Verde.
O artigo está estruturado em introdução, referencial teórico e
considerações finais. O referencial teórico se subdivide em tópicos, onde o
primeiro faz uma breve abordagem acerca da proteção ao meio ambiente,
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o segundo traça a importância da educação ambiental e o terceiro trata
do tema principal deste artigo, a Tecnologia Verde, conceituando-a e
mostrando sua importância.
REFERENCIAL TEÓRICO
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Atualmente, a preocupação com a degradação e o desrespeito
ao meio ambiente faz parte do cotidiano de todos os países do mundo,
porém, são os países com menos recursos que mais sentem estes
problemas, pois a fiscalização é deficiente, a qualidade educacional da
população é precária, a miséria é acentuada e a impunidade é latente.
Essas circunstâncias tornam mais fáceis a prática de crimes contra o meio
ambiente. Dessa forma, a proteção ambiental exige de toda a sociedade
mecanismos eficazes de cooperação.
Segundo Cunha e Guerra (2003, p. 339) a ciência natural aparece
nos séculos XVI e XVII e, pela concepção positivista existente, o
homem acreditava que a natureza sobrevive por si mesma e totalmente
desvinculada das atividades humanas. Somente com a crítica lançada por
Marx à economia política clássica, é que se apresenta uma alternativa
unificada entre a ciência natural e a social. Marx acreditava que através
da mudança da primeira natureza em segunda natureza o ser humano
produziria os recursos imprescindíveis à sua existência, aliando em seu
dia a dia os recursos da natureza. (CASSETI, 1991).
Cunha e Guerra (2003) descrevem o pensamento unificado de
Marx, partindo da constatação de que a natureza por si só é anterior à
história humana. Tem início no pré-cambriano, e nesse tempo da história
geológica todas as alterações no ambiente foram consequências de
causa natural. No decorrer do tempo, com o aparecimento do homem no
Pleistoceno (período quaternário da história geológica que ocorreu entre
1,8 milhão a 11 mil anos atrás), com a evolução das forças produtivas,
a natureza vai sendo apropriada e transformada.
Como ambiente o espaço onde se desenvolve a vida vegetal e animal
(inclusive o homem). O processo histórico de ocupação desse espaço,
bem como suas transformações, em uma determinada época e sociedade
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faz com que esse meio ambiente tenha um caráter dinâmico. Dessa
forma, o ambiente é alterado pelas atividades humanas e o grau de
alteração de um espaço, em relação a outro e/ou diferentes estágios de
desenvolvimento da tecnologia. (CUNHA e GUERRA, 2003 p. 240)

Pode-se dizer que a degradação do meio ambiente foi intensificada
após a Revolução Industrial, pois a melhoria provocada nas condições de
vida na sociedade contribuiu para o crescimento populacional. Tal fato
gerou uma necessidade de investimento em novas técnicas de produção,
para atender a demanda, cada vez maior, por bens e serviços, o que
resultou na intensificação da exploração dos recursos naturais e, com
isso, o aumento da produção de resíduos poluentes.
Entretanto, na época não havia uma preocupação acerca do assunto,
esta só surgiu quando a degradação ambiental se mostrou uma ameaça à
sobrevivência humana, o que forçou a população mundial a implementar
ou criar legislações referentes ao meio ambiente que funcionassem de
modo eficaz.
É coerente afirmar também que a degradação do meio ambiente
está associada ao sistema capitalista, que se baseia na lei da oferta e da
procura de produtos e serviços. O estímulo constante ao consumo é o
alicerce desse sistema, e tem a natureza como inesgotável fonte de energia
e matéria-prima. A natureza funciona ainda como receptadora de dejetos
produzidos por suas cidades e indústrias.
Diante disso, percebe-se que as questões sobre meio ambiente são
extensas, onde este é definido como aquilo que rodeia um organismo,
incluindo as plantas e os animais, com os quais ele interagiu. Um
ambiente saudável na formação de um cidadão é muito importante para
a sua qualidade de vida, portanto, se partir da escola, a comunidade
poderá compartilhar desses conhecimentos e transmitir para outros a
necessidade do equilíbrio social.
Estudar o meio ambiente a partir de projetos de trabalho é um
meio de preencher as dúvidas em relação às necessidades, curiosidades,
ao mesmo tempo em que aprofunda os conteúdos importantes para o
desenvolvimento de um projeto. O aprendizado humano pressupõe
uma natureza social específica, onde a discussão de projetos deveria ser
mais sobre uma postura pedagógica do que sobre uma técnica de ensino
mais atrativa. (Vygotsky, 1991). Ocorre que geralmente a educação
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ambiental nas escolas não possui interação com a comunidade, reduzindo
conhecimentos em diferentes áreas.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O ser humano, por ser racional, deve compreender a natureza como
a sua casa maior, como o princípio de sua existência. Segundo Velazquez
(2008, p.109) “psicologicamente o homem ao adquirir a consciência
de sua existência durante a organização de sua personalidade, adquire
também a consciência de sua personalidade”.
Assim sendo, é necessário ter consciência que preservar é ter a
natureza para o futuro, onde a escola tem um papel fundamental na formação
do cidadão como um ser social crítico e responsável por suas ações. Ela tem
a obrigação metodológica no processo de ensino-aprendizagem de formar
cidadãos e cidadãs conscientes de seus deveres e obrigações. Para isso, é
necessário que os professores tenham a consciência das responsabilidades
perante a comunidade escolar e a sociedade como um todo, incluindo as
questões ambientais, recordando que o homem é fruto da natureza e a sua
existência está condicionada à existência do planeta.
Guimarães (2007, p.24) afirma que “a educação ambiental já é
uma realidade para os professores, e estes terão de se debruçar sobre
essa nova dimensão educativa”. Hoje, a educação ambiental já é vista
como uma questão social em que os professores, por serem formadores
de opinião, sentem necessidade de ir atrás de instrumentos críticos para a
formatação de seus argumentos em sala de aula. Carvalho (2001) entende
a questão ambiental como configuradora de um universo significativo e
de um espaço narrativo.
Estamos nos deparando com mudanças ambientais radicais em
um tempo recorde, em uma proporção desigual quando comparada
com as naturais. Daí a importância de se ter uma solução para garantir
a sustentabilidade dos ecossistemas mundiais, mudanças em nossas
atitudes, que nos façam respeitar o próximo, nosso ambiente, colocando
em prática valores individuais e coletivos, modificações que nos levem
a um crescimento intelectual e cultural.
O conceito de sustentabilidade é difícil de definir. Inicialmente
associado à necessidade de preservar os recursos ambientais, referiase a um tipo de desenvolvimento capaz de atender às necessidades
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da geração atual sem comprometer os recursos necessários para
satisfação das necessidades das gerações futuras. Em uma visão
econômica, considera-se o retorno financeiro de determinado projeto
como determinante de sustentabilidade, na medida em que possa
funcionar efetivamente e indefinidamente depois que a assistência
financeira externa acaba. (IBAM, 2010 p. 1)

Encontramo-nos em um momento favorável para implantarmos a
conscientização de questões ambientais em escolas, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável das pessoas. Não que isso seja apenas
responsabilidade da escola, mas porque ela é o maior transmissor de
informações, então essa conscientização se instalará em todo o planeta
formando uma corrente universal.
A educação ambiental assume a sua parte no enfrentamento
dessa crise, radicalizando seu compromisso com mudanças de valores,
comportamentos, sentimentos e atitudes, que deve se realizar junto à
totalidade dos habitantes de cada território, propondo-se a fomentar
processos continuados que possibilitem o respeito à diversidade
biológica, cultural, étnica, e o fortalecimento da resistência da sociedade
a um mode¬lo devastador das relações humanas e dos seres humanos.
(SORRENTINO; TRAJBER, 2007).
Surge em meio a isso o desafio de encarar as modificações da
natureza e o de relembrar a escola sua função social de resgatar valores,
de formadora de opiniões e de transformadora, que forma pessoas capazes
de modificar a situação ecológica do mundo. Para que essas mudanças
aconteçam, é necessário que se veja o problema de forma mundial, todos
podem e devem repassar essa corrente, principalmente com a facilidade
dos meios de comunicação.
Caberia à educação ambiental mudar consciências, produzindo
alterações nas atitudes individuais, que, somadas, repercutiriam no
social. Essa concepção desconsidera os intrincados processos de
aprendizagem e a necessidade social de mudar atitudes, habilidades e
valores – e não apenas comportamentos – para se produzir mudanças
sociais significativas (LOUREIRO, 2007).
O avanço tecnológico trouxe profundas transformações nas
relações sociais, estimulando a economia, a interação cultural, entre
outros fatores. Apesar deste avanço ter contribuído muito para a vida do
homem, também trouxe inúmeras consequências para o meio ambiente.
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Nos dias de hoje, as pessoas têm à sua disposição cada vez mais
aparelhos tecnológicos que tornam a vida mais prática e fácil. Todavia,
essas inovações tecnológicas trazem consequências, como problemas
ambientais que a população não estava preparada para enfrentar.
Tendo em vista que o mercado está sempre disponibilizando
aparelhos mais aperfeiçoados, com novas tecnologias, os antigos
aparelhos tendem a tornar-se lixos ou resíduos, os quais, de acordo com
Ivanissevich e Fernandes (2004) são diferentes, sendo lixo tudo que não
tem valor agregado, que não pode ser transformado, reusado ou reinserido
no processo produtivo, e resíduo o que ainda possui valor agregado.
O descarte do lixo proveniente de produtos tecnológicos tem
sido uma preocupação dos estudiosos do assunto, uma vez que não se
sabe ao certo qual é o destino dos celulares, computadores, aparelhos
de televisão, entre inúmeros outros aparelhos tecnológicos em desuso.
O acúmulo do lixo eletrônico é o que mais cresce no mundo. Segundo
Paraíso, Soares e Almeida (2009) os componentes que formam um
produto tecnológico representam perigos ao meio ambiente. Entre eles
estão o chumbo, o mercúrio e o plástico. Assim, a produção e o descarte
de produtos tecnológicos geram grandes problemas ambientais, fazendo
com que a TI seja um grande agente dos impactos ambientais.
Vale ressaltar que, além do problema do descarte, existe a questão do
consumo. As pessoas, por mais que sejam orientadas sobre as mais diversas
formas de comunicação disponíveis atualmente, como rádio, televisão, internet,
jornais, revistas, entre outros, ainda não fazem um consumo consciente de
energia, e este é um fator de suma importância para o meio ambiente. Pois,
vale lembrar, que a atual fonte de energia mais utilizada é a água, esta que é
essencial para a sobrevivência do homem e encontra-se ameaçada.
Podemos relacionar os conceitos de tecnologia e inovação com as
necessidades humanas, buscando possibilidades para a inclusão social.
A ideia de intervenção sociológica nas situações sociais é ampliada no
conceito de tecnologias sociais, para uma ideia de intervenção da ciência e
tecnologia no sentido de resolver problemas sociais, a partir da expressão
de necessidades e carências sociais e com o concurso das coletividades
atingidas. A partir desse ponto de vista, é possível retomar a ideia de ação
coletiva que busca caminhos para o comportamento humano e para as
relações sociais através de estruturas capazes de assegurar a dignidade
humana e a sustentabilidade social e natural.
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TECNOLOGIA VERDE
É justamente para trazer soluções para os problemas causados
pelo lixo tecnológico que a TI Verde foi desenvolvida. Ela consiste no
conjunto de práticas para tornar mais sustentável e menos prejudicial o
uso da computação. (HESS, 2009)
Soares (2005, p. 13) define a Tecnologia da Informação Verde como:
O uso de tecnologias politicamente corretas, que sejam ecológicas e
consumam menos energia para diminuir a quantidade de CO2 (dióxido
de carbono) que elas jogam no ar. A prática também incentiva a
reciclagem e reutilização dos equipamentos de informática..

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Tecnologia
da Informação Aplicada da Fundação Getulio Vargas de São Paulo, o
Brasil possuía no ano de 2008, 40 milhões de computadores somando o
uso corporativo e doméstico, e estimou que em 2010, o país já contaria
com 60 milhões de computadores. (apud DADAMOS; COUTINHO;
ARAÚJO; SOUZA, 2008)
Estima-se que a cada 18 meses a tecnologia evolui, e com isso
muitos usuários trocam seus produtos, seja pela estética, ou pelo
desempenho do novo produto, pois eles preferem adquiri-lo a inserir
peças novas no seu antigo. Assim, falta uma consciência ecológica, pois
poucos ou quase nenhum, têm conhecimento que para se fabricar um
computador ou qualquer outro produto tecnológico é demandado quase
duas toneladas de matérias-primas, sendo quase todas não renováveis.
Isso mostra, mais uma vez, a importância da educação voltada para um
mundo sustentável.
De acordo com Macohin (2008 apud PARAÍSO, SOARES,
ALMEIDA, 2009 p. 86), a previsão é que:
Nos próximos anos este lixo crescerá cerca de três vezes mais,
podendo chegar à incrível marca de quarenta milhões de toneladas
por ano. Quanto mais se produz, maior será a quantidade de resíduos
e/ou lixo tecnológicos gerados tanto na produção como no descarte
pelos usuários.

Através dos números supracitados, pode-se imaginar os problemas
futuros, tendo em vista que são comercializados cada vez mais produtos
114

Revista da FA7, nº 8, vol. 1 / janeiro-julho de 2010

tecnológicos inovadores, esse número se transformará no chamado lixo
tecnológico, apesar de muitos serem aproveitados no mercado de segunda
mão, a maioria irá para os lixões.
Vale ressaltar que os produtos mais antigos são os que mais
possuem produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Dadamos,
Coutinho, Araújo e Souza (2008) elucidam que mesmo que estes produtos
fiquem guardados em armários, eles causam um impacto indireto sobre
o meio ambiente.
Como exemplo de TI Verde, pode-se citar a produção de
equipamentos mais eficientes e com um menor consumo. No Brasil
é obrigatório que os produtos eletrônicos comercializados recebam o
Selo Procel de Economia de Energia, o qual é concedido pela Eletrobrás
em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial - Inmetro, que executa o Programa Brasileiro
de Etiquetagem-PBE, cujo principal produto é a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia – ENCE. Os produtos são submetidos a ensaios
específicos em laboratório idôneo, indicado pelo Procel.

Figura 1 – Selo Procel e Etiqueta ENCE.

Em geral, a Tecnologia da Informação possui um grande impacto
no meio ambiente. Até mesmo o papel utilizado para fazer impressão
contribui para o aquecimento global. Desta forma, é essencial que este
assunto seja sempre discutido, fazendo-se necessário ir além do ensino
de conceitos e teorias, adotando um ensino mais cultural que ofereça uma
melhor compreensão das questões sociais, uma vez que a tecnologia está
sempre presente na vida de todos.
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Dentre as medidas a serem adotadas para que se tenha um
meio ambiente mais sustentável, pode-se mencionar a produção de
equipamentos com materiais recicláveis, que desperdicem menos calor e
com uma menor emissão de substâncias poluentes ou que utilizem energia
renovável, ou que seja feita uma coleta do lixo tecnológico.
Salienta-se que a fabricação é um dos maiores problemas, pois
para fabricar um monitor CRT 17 polegadas, foram necessários em 2004,
240 quilos de combustíveis fósseis, 22 quilos de produtos químicos e
cerca de 1,4 mil litros de água. Atualmente, são produzidos apenas os
monitores LCD que são menos agressivos ao meio ambiente do que os
monitores convencionais, portanto, é exemplo de TI Verde. (PARAÍSO,
SOARES, ALMEIDA, 2009)
Um produto inovador desenvolvido em 2009 foi um monitor com
um sensor capaz de se autodesligar temporariamente enquanto o usuário
faz uma saída rápida, como ir beber água. O monitor possui ainda um
dispositivo que incentiva ao usuário a uma pausa para descanso dos
olhos, tornando a redução do consumo de energia, foco principal da TI
Verde. (MORENO, 2009 apud PARAÍSO, SOARES, ALMEIDA, 2009)
Cabe citar a chegada do novo monitor LCD ecológico que possui
25% de material reciclável em suas partes plásticas. De acordo com a
Lenovo, empresa produtora, se o monitor for utilizado juntamente com o
desktop ThinkCentre A61e, o L193p, ele consome 57% menos de energia
do que um monitor CRT convencional.

Figura 2 –Monitor ecológico
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Outro produto ecologicamente correto que merece ser citado é o
teclado que funciona à energia solar, produzido pela Genius Kye Sistems.
Este teclado armazena a energia necessária para seu uso através de uma
bateria integrada.

Figura 3 – Monitor ecológico

Vale destacar ainda o mouse produzido pela Google. Trata-se de
um minimouse sem fio todo feito com plástico reciclado.

Figura 4 – Mouse ecológico

Vale ressaltar que os produtos apresentados ainda possuem um
custo relativamente alto, se comparados aos convencionais, mas a
perspectiva é que estes valores sejam reduzidos cada vez mais para que
fiquem acessíveis a todos.
Pode-se dizer que a Tecnologia Verde engloba tanto os hardwares
quanto os softwares para uso profissional e pessoal, tendo em vista
que com a economia de matérias-primas e energia diminui o impacto
ambiental. Diante disso, a TI Verde se apresenta como uma resposta
aos problemas ambientais causados por produtos tecnológicos, tendo
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como principal finalidade reduzir o uso de materiais não renováveis
para a produção, redução do consumo de energia elétrica, e ainda a troca
das substâncias altamente tóxicas por substâncias menos agressivas.
(PARAÍSO, SOARES, ALMEIDA, 2009).
Pendler (2009 apud PARAÍSO, SOARES, ALMEIDA, 2009)
elucida que os números do desperdício da tecnologia podem ser
transformados em economia pela TI Verde. Mais que isso, acredita-se
que a TI Verde é essencial para atenuar o avanço do aquecimento global,
sendo de grande relevância o entendimento da mesma por parte da
população no geral, que seja feita uma educação voltada para um meio
ambiente sustentável, desde os primeiros anos de vida da criança, para
que ela cresça com consciência ecológica.
Diante do exposto, fica clara a necessidade de uma concepção
com foco no exercício da cidadania, e a busca de métodos para driblar
os problemas do cotidiano do homem nos mais diversos setores, como
o familiar, social, ambiental, tecnológico e mundial.
Repassando para as pessoas que suas atitudes são transformadoras,
cada um fazendo e passando adiante, o problema poderá ser solucionado.
E nas escolas, não restringir a educação apenas a visitações de jardins,
mas que se veja no nosso dia a dia, principalmente no que concerne aos
produtos tecnológicos tão utilizados atualmente, mostrando que essas
mudanças podem ser feitas, na escola, em casa, nas empresas, com
coletas seletivas.
Acredita-se que tendo em vista a complexidade do estudo das
questões ambientais, o mesmo deve ser desenvolvido com trabalhos
interdisciplinares, trazendo conteúdos que facilitem a compreensão
do mundo e da sociedade. É necessário desenvolver um trabalho
juntamente com os profissionais da educação, solicitando a reflexão
sobre o uso de tecnologias da informação, tendo como finalidade a
interdisciplinaridade e a contextualização dos assuntos abordados
em sala de aula para que todos possam ver essas atitudes sendo
feitas e que eles as ponham em prática. Conhecer as leis ambientais
também se torna fundamental, pois assim o ser humano sabe de sua
responsabilidade. Diante disso, o cidadão terá uma visão critica que
o fará capaz de utilizar seus conhecimentos mundialmente, e acima
de tudo melhorando a qualidade de vida mundial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notório o uso de tecnologia nas mais variadas atividades do dia
a dia, seja no uso do celular ou do computador, entre inúmeros outros,
os produtos tecnológicos já fazem parte do cotidiano das pessoas.
Contudo, estas mesmas pessoas não têm o menor conhecimento do
material utilizado para a produção das tecnologias que utilizam e do
quanto prejudicam o meio ambiente. Com a aquisição de um novo
produto tecnológico, o antigo irá parar dentro de um armário ou nos
lixões, gerando um crescente aumento do lixo tecnológico que traz um
impacto direto para o ambiente.
A educação com base na formação de cidadãos conscientes
sobre a importância de se preservar o meio ambiente é essencial,
principalmente no que concerne ao uso das novas tecnologias, através
da interdisciplinaridade e da contextualização do ensino voltado para
esta área.
A TI Verde visa a redução desse impacto causado pela tecnologia,
buscando produzir produtos ecologicamente corretos, tanto para o
descarte, quanto para a redução do uso de energia, seja no âmbito
dos hardwares ou dos softwares. Todavia, esses produtos ainda são
comercializados por um custo relativamente alto, assim, acredita-se que
a TI Verde só terá real eficiência quando for acessível a todos.
A educação de um país é a chave para o seu desenvolvimento, e a
educação com base na formação do cidadão consciente é essencial para
a qualidade de vida da sociedade mundial.
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