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Introdução 

 

 Um panorama teórico-político sobre os (des)conviveres com “a 

natureza” 

 O trabalho em questão se incumbe, enquanto seu objetivo central, de 

problematizar o binarismo humanidade/natureza, tendo em mente a pergunta que 

encabeça o seu título: pode a natureza falar? A partir de algumas reflexões iniciais, 

poderíamos almejar responder esse questionamento através de três tipos ideais de 

formas da humanidade se relacionar com a natureza, por meio de três discursos distintos: 

o negacionismo, o institucionalismo e os direitos da natureza. Ao apresentar tais 

narrativas irei, concomitantemente, demonstrar como elas se relacionam com a 

disciplina das Relações Internacionais, contextualizando o meu “objeto” de estudo e o 

meu posicionamento diante dessas chaves analíticas, para então enfatizar a insuficiência 

de todas as abordagens mobilizadas, já que elas ainda operam com lentes que enxergam 

“a natureza” como objeto ou sujeito, ao invés de nos deslocarmos e reorientarmos no 

sentido de  também ouví-la. Ademais, a tentativa de se responder à questão que intitula 

o presente trabalho pode se revelar indesejável, indicando a desimportância do 

questionamento em primeiro lugar, uma vez que esse movimento de tentar enquadrar a 

“natureza” na categoria daquela que “fala” já demonstra como a limitamos aos nossos 

próprios termos, a saber a linguagem.  

 Há quem diga que o tema desta monografia não tem relevância, não vale o 

esforço de pesquisa porque, sem dúvida, os “fatos” e a “verdade” apontam para um 

conjunto de “evidências científicas”, organizadas segundo o jornal The Guardian em 

cinco estagios: o primeiro envolve a negação de que o planeta está aquecendo e, 

usualmente, “involves disputing the accuracy of the surface temperature recorded” 

(Nuccitelli, 2013); o segundo estágio compreende a negação de que os seres humanos 

são responsáveis pelo aquecimento global e que essa “suposta” ameaça às gerações 

futuras deve ser abordada pela comunidade global; o terceiro momento consiste em 

negar que o aquecimento global é um problema ou que, pelo menos, não é nada com o 

que devemos nos preocupar; o quarto estágio envolve a negação de que podemos 

resolver o problema “claiming the problem is too expensive and will hurt the poor”
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(Nuccitelli, 2013); e, por último, temos o clássico argumento de que é tarde demais para 

lidar com o aquecimento global, de maneira que não deveríamos nem tentar resolvê-lo. 

E porque essas assertivas impactam tanto o meu trabalho? Porque elassão o 

exemplo mais emblemático e extremo dos imaginários que nós construímos sobre a 

nossa relação com a “natureza”, narrativas estas que exemplificam didaticamente a 

indagação filosófica e o fio condutor do presente trabalho: a estruturação binária 

“humanidade”/ “natureza”. Nesse exemplo específico, em que vigora a postura 

negacionista ou cética, a divisão entre “nós” e “eles” é sólida e evidente: os seres 

humanos, apesar de seus modelos de produção e consumo predatórios, não têm qualquer 

relação com as alterações climáticas do planeta (ou não de maneira tão incisiva e 

relevante), dado que segundo constatações científicas, a própria natureza cria e regula 

tais fenômenos de forma cíclica. Os sujeitos estariam, portanto, isolados: não haveria 

uma relação de interdependência entre humanos e não-humanos. Cada entidade está 

contida no seu próprio espaço, cuidando dos seus respectivos afazeres: a “humanidade” 

estaria ensimesmada em sua sociedade de consumo, produção e desenvolvimento, 

enquanto que a natureza está orquestrando o aquecimento global. Neste tipo de interação 

“nós” somos concebidos como sendo diferentes e superiores à “natureza”, porque em 

todo caso invisibilizamosconscientemente a existência das forças climáticas que 

moldam e impactam o planeta (e “nós” mesmos), posicionando-as aquém do seu 

potencial de “ameaça”. Em último caso, nós podemos simplesmente dizer através dos 

recursos discursivos mais sofisticados, como relatórios e estudos, que “a natureza” não 

tem relevância, reiterando mais uma vez o “nosso” lugar de (humano) centralidade e 

supremacia. Nesse sentido, posso arriscar a dizer que as pessoas que defendem a 

hipótese negacionista ou cética se enxergam não apenas fora da natureza, mas observam 

com reticência e relutância a sua preservação. A fratura entre parte da humanidade e “a 

natureza” é, nesse caso, irreconciliável.  

 A postura negacionista ou cética comunga em alguns aspectos com as teorias de 

Relações Internacionais que nunca enxergaram a centralidade dos problemas ambientais 

em suas agendas, dado que abordagens como o neo-realismo ou realismo estrutural 

sempre tiveram como foco os temas de high politics, notadamente segurança e conflitos 

inter-estatais. Eckersley (2013, p.267) comenta essa questão: “realists typically dismiss 

environmental problems as peripheral to the main game of international politics unless 

the consequences of climate change can be shown to impinge directly on national 

security”. O atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, é um 
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exemplo emblemático de um cético que pauta sua política externa em princípios neo-

realistas. Analisando cerca de 115 tweets já postados em sua conta pessoal no Twitter, 

que versam exclusivamente sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas, 

Trump enfatiza: “Global warming has been proven to be a canard repeatedly over and 

over again. The left needs a dose of reality”. Além de questionar a validade do 

conhecimento científico produzido sobre os fenômenos climáticos, o presidente também 

defende que a “narrativa” do aquecimento global possui uma dimensão estratégica que 

repercute sobre o nível de competitividade econômica norte-americana, uma vez que 

“the concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make 

U.S. manufacturing non-competitive”.Trump reforça ainda a já recorrente divisão entre 

assuntos de low politics e de high politics quando ironiza o aquecimento global, dizendo: 

“the global warming we should be worried about is the global warming caused by 

NUCLEAR WEAPONS in the hands of crazy or incompetent leaders!”. Nesse caso, 

retomando as ideias de Eckersley (2013), as questões ambientais só ganham algum tipo 

de protagonismo quando estão associadas à uma ameaça da soberania econômica norte-

americana, e, não, porque o tema em si é relevante dado à sua natureza. Nesse sentido, 

O’Neill (2009, p.9) acrescenta que os Estados são “motivatedprimarily by rivalry and 

the pursuit of relative power, most particularlypower in military or economic terms. In 

fact, it is this pursuit of relativegains, vis-à-vis other states, that drives interactions 

between them”. A declaração de saída do Acordo de Paris (2015), lida em suas minúcias, 

parece dizer muito mais sobre a manutenção de uma postura neo-realista, que reaquece 

o debate entre ganhos absolutos e relativos, do que uma preocupação estritamente ligada 

ao meio ambiente:  

 

“In short, the agreement doesn’t eliminate coal jobs, it just transfers 

those jobs out of America and the United States, and ships them to 

foreign countries. This agreement is less about the climate and more 

about other countries gaining a financial advantage over the United 

States.  The rest of the world applauded when we signed the Paris 

Agreement — they went wild; they were so happy — for the simple 

reason that it put our country, the United States of America, which we 

all love, at a very, very big economic disadvantage” (Trump, 2017, grifo 

meu).  

 

De fato, Trump (2017) afirma que o Acordo de Paris é o exemplo de Washington 

entrando em um compromisso que implica em desvantagens para os Estados Unidos e 

que beneficia exclusivamente outros países, uma vez que o mesmo “would undermine 

our economy, hamstring our workers, weaken our sovereignty, impose unacceptable 
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legal risks, and put us at a permanent disadvantage to the other countries of the world” 

(Trump, 2017). A retirada dos EUA do Acordo seria, nas palavras do presidente norte-

americano, “a representação da reafirmação da soberania norte-americana” (Trump, 

2017, tradução livre). No Brasil, temos um cenário político tão ameaçador quanto o de 

nosso vizinho norte-americano, uma vez que através da Medida Provisória (MP) n.º 

870/2019, o presidente Jair Bolsonaro coloca em risco as principais instituições que 

salvaguardam o meio ambiente e os povos indígenas a partir de seu novo governo. 

Apesar de Bolsonaro não questionar publicamente o aquecimento global e as mudanças 

climáticas, dizendo-se “crente da ciência e ponto final” (ainda que o Brasil tenha retirado 

sua candidatura da COP-25, conferência anual da ONU para negociar a implementação 

do Acordo de Paris), as mudanças por ele instituídas não nos levam a crer que ele tenha 

um apreço pela pauta ambiental. De fato, a mensagem propagada pelo novo governo é 

o desmonte das políticas socioambientais, com a não-menção do combate ao 

desmatamento enquanto uma das atribuições do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

no momento em que atingimos alarmantes 19% de desmatamento acumulado na 

Amazônia. Em uma matéria publicada pelo Instituto Socioambiental (ISA, 2019), 

notamos que:  

 

“a nova normativa chegou ao ponto de praticamente extinguir as 

referências ao combate às mudanças climáticas na estrutura do MMA. A 

Secretaria de Mudança do Clima e Floresta não existe mais. Restou 

apenas uma referência, de passagem, ao Fundo Nacional sobre Mudança 

Climática e ao seu comitê gestor”.  

 

Nesse sentido, a matéria aponta ainda para outras mudanças significativas no que toca 

ao funcionamento e às competências do Ministério do Meio Ambiente (MMA):  

 

“O esvaziamento do MMA seguiu com a transferência das políticas e 

instrumentos de recursos hídricos, incluindo a Agência Nacional de Águas 

(ANA), ao Ministério do Desenvolvimento Regional, além do Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) e seu principal instrumento, o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), repassados ao Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA)” (ISA, 2019) 

 

Trump e Bolsonaro representam, portanto, faces iguais de uma mesma moeda, porque 

apesar do primeiro afirmar que os Estados Unidos serão “environmentally friendly” e 

do segundo não negar a existência das mudanças climáticas, ambos subordinam a 

agenda de proteção ao “meio ambiente” a outros “interesses nacionais”, como a garantia 

da soberania econômica dos EUA ou a manutenção de um modelo de desenvolvimento 
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brasileiro centrado no agronegócio. Apesar de meios diferentes para atingir prioridades 

semelhantes, isto é, o crescimento econômico, ambos os exemplos refletem a 

manutenção do privilégio e da hegemonia de temas que são tradicionalmente 

dominantes para as abordagens convencionais (mainstream)de Relações Internacionais, 

em detrimento de outras pautas como meio ambiente.  

 Por outro lado, há quem admita que a natureza deva ser protegida dado que ela 

é fundamental para a “nossa” sobrevivência (humana). De fato, essa frase resume em 

poucas palavras o consenso internacional dos Estados manifesto extensamente em 

diversas convenções internacionais sobre o meio ambiente, a saber: a Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (1972), seguida pela 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) de 

1992, posteriormente perpassando o Protocolo de Kyoto de 1998, a Declaração Final da 

Conferência das Nações Unidas sobre DesenvolvimentoSustentável (Rio+20) de 2012, 

e, finalmente, culminando no Acordo de Paris de 2015 e namais recente Agenda 2030. 

A tônica de tais documentos é, em todo caso, a mesma (com raras e discretas exceções 

do Acordo de Paris) desde a Convenção de Estocolmo (1972): a “natureza” é objeto de 

medidas protetivas uma vez constatada a sua providencial utilidade enquanto fonte de 

recursos essenciais à sobrevivência humana. Firulas à parte, a humanidade continua 

ocupando na prática a centralidade em documentos que, em teoria, deveriam priorizar a 

“natureza”. Essa é a definição, por excelência, do posicionamento que alguns autores 

(Mitchell, 2014) caracterizam como “antropocentrismo instrumental”. Sob essa ótica, 

os seres humanos reconhecem a necessidade de proteção da “natureza” a partir da 

existência de uma relacionalidade imprescindível, mas que ainda relega aos primeiros 

um lugar hierarquicamente superior, na medida em que são estes sujeitos que, através 

das qualidades (supostamente) únicas, como a razão, a linguagem e a ciência, 

transformam os recursos naturais primitivos em bens ordenados, tecnológicos e 

complexos. As mudanças climáticas são em grande medida informadas por essa 

hierarquia, uma vez que para os signatários das convenções internacionais elas se tratam 

de ameaças urgentes que devem ser combatidas, ilustrando como, mesmo que 

discursivamente, “nós” oferecemos uma solução através do “best available cientific 

knowledge” que se presta a domar e a conter a diferença. Nesse sentido, reificamos o 

dualismo entre “humanidade” e “natureza”, na medida em que a primeira se 

autoidentifica enquanto locus da resistência, da sobrevivência, da adaptação e da 

resiliência, enquanto que a segunda é caracterizada de forma caricata como agressiva, 
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violenta e letal. Em suma, a questão central desse discurso institucionalista, 

compreendido desde a Convenção de Estocolmo (1972) até a Agenda 2030, é que, 

apesar dele cada vez mais se reinventar enquanto eco-friendly e sustentável, ainda 

estabelece uma divisão bem rígida e hierárquica entre as prioridades humanas e não-

humanas, de maneira que “a natureza” está sempre assegurada por causa de “nós” e 

nossa humanidade,e, não, pela “natureza” ela “mesma”. Diante desse contexto, não 

estamos muito distantes de Simon Bolívar, que, em 1812, pronunciou: “Se a Natureza 

se opõe, lutaremos contra ela e faremos com que nos obedeça” (apud Acosta, 2016, 

p.109).  

 Essa forma de lidar com os problemas ambientais atráves de regimes e de 

instituições internacionais está, em grande medida, associada à emergência de uma 

abordagem teórica no campo das Relações Internacionais, que a partir do escalonamento 

de problemas ecológicos transfronteiriços na década de 1970 em diante, consolidou-se 

enquanto um subcampo dedicado à cooperação ambiental internacional, cujo foco se 

estabeleceu principalmente sobre a administração de recursos comuns (os “commons”), 

como os oceanos e a atmosfera. A tradição liberal-institucionalista investiga, portanto, 

como que diante do problema da anarquia e da ausência de uma autoridade soberana, os 

Estados podem cooperar em acordos mútuos, sem recair na questão do Estado free-

rider. Diante desses cenários, os liberais-institucionalistas buscam formas de mitigar os 

problemas associados à cooperação através da qual, segundo O’Neill (2009, p.10), 

“states can work togetherto realize joint gains, and when institutions are set up that can 

monitor compliance, increase transparency, reduce the transactions costs of cooperation, 

and prevent most, if not all, cheating”. O papel de atores intergovernamentais, como as 

Nações Unidas, ou de organizações não-governamentais é, nesse contexto, fundamental 

para garantir a transparência e tornar os acordos cooperativos muito mais prováveis. No 

entanto, como os liberais-insitucionalistas compreendem que a anarquia e a cooperação 

ainda são os temas mais importantes dentro das Relações Internacionais, a pauta do meio 

ambiente é secundarizada ou enxergada como um desdobramento dos dois primeiros 

tópicos. Nesse sentido, estuda-se aprofundadamente quais são as formas mais eficazes 

de se fomentar e sustentar a cooperação, mas não há uma reflexão mais aprimorada 

sobre o conteúdo sobre o qual se coopera, isto é, coopera-se sobre “meio ambiente”, 

mas ainda assim se reforça a estrutura dicotômica que reifica, hierarquicamente 

diferenciando a“humanidade” e “natureza”. Esse resultado indesejado pode, em parte, 

ser uma consequência da abordagem liberal-institucionalista se constituir, 
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essencialmente, enquanto uma “teoria de solução de problemas”(Cox, 1981), isto é, 

torna mais harmônico o funcionamento da ordem internacional, na medida em que 

soluciona problemas que ameaçam o status quo. Nesse sentido, os regimes 

internacionais se propõem a resolver os problemas ambientais sem questionar a ordem 

antropocêntrica das coisas que os produz, possibilitando assim, circularmente, a 

manutenção dos fundamentos que  autorizam e legitimam a degradação da “natureza”.  

 Na contramão dessa cosmovisão dualista, que separa o mundo entre “nós” e 

“eles”, temos o reconhecimento por parte de alguns autores, como Acosta (2016, p.101), 

que, “pouco a pouco, a ancestral e difícil luta por sobreviver foi se transformando em 

um desesperado esforço por dominar a Natureza. E o ser humano, com suas formas de 

organização social antropocêntricas, posicionou-se figurativamente fora dela”. Ainda 

segundo o autor, “por meio de diversas ideologias, ciências e técnicas, tentou-se separar 

brutalmente ser humano e Natureza” (Acosta, 2016, p.101). De fato, em contraste à 

ausência de qualquer contextualização ou referência histórica nas convenções 

internacionais, que com sua linguagem técnica e hermética selam qualquer possibilidade 

de narrativa que atente para os fundamentos das opressões contra a “natureza” 

(marginalmente relatadas nos documentos), Galeano (apud Acosta, 2016, p.105) nos 

conta o peso do colonialismo sobre a destruição dos recursos naturais, bem como de 

culturas e civilizações: 

“Desde que a espada e a cruz desembarcaram em terras americanas, a 

Conquista europeia castigou a adoração da Natureza, que era pecado ou 

idolatria, com penas de açoite, forca ou fogo. A comunhão entre a Naturza 

e a gente, costume pagão, foi abolida em nome de Deus e depois em nome 

da civilização. Em toda a América, e no mundo, seguimos sofrendo as 

consequências desse divórcio obrigatório”.  

 

Júnior e Barros (2016) também destacam a importância das pesquisas científicas 

concebidas nos séculos XVIII e XIX que atualizaram a nossa concepção sobre o 

ambiente natural, como também afetaram profundamente a visão do homem quanto a 

seu lugar na “natureza”. É portanto através de todo um resgate histórico, sobretudo de 

narrativas que foram marginalizadas e suprimidas, que esses autores transitam de uma 

cosmovisão antropocêntrica para uma consciência biocêntrica, isto é, um sentido de 

inter-relação entre humanidade e natureza, aceitando que a primeira não está fora da 

segunda e assumindo que “nós”, os seres humanos,“somos Natureza, sem pretender 

dominá-la” (Acosta, 3016, p.104). É a partir do ideal de igualdade biocêntrica, portanto, 

que se faz necessário “aceitar que todos os seres têm o mesmo valor ontológico (...), 

que, segundo Eduardo Gudynas, todas as espécies têm a mesma importância e, portanto, 
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merecem ser protegidas” (Acosta, 2016, p.123). É nesse sentido que se instaura um 

rompimento com a visão instrumental da natureza, na medida em que se reconhecem 

valores próprios à ela: “a Natureza vale por si mesma, independentemente da utilidade 

ou dos usos que se lhe atribua” (Acosta, 3016, p.131). Os Direitos da Natureza, 

consolidados emblematicamente na Constituição de Montecristi (2008) no Equador,  são 

a expressão final das premissas acima ilustradas, uma vez que reconhecem que a 

natureza “têm direito a que se respeite integralmente a sua existência e a manutenção e 

regeneração de seus ciclos vitais, estrutura e funções e processos evolutivos” 

(Constituição do Equador, artigo 71). Semelhantes iniciativas ocorreram por meio de 

esforços da sociedade civil a partir de 1970, como as contribuições de Stone (1972), 

sugerindo que a natureza teria direitos morais e legais, bem como as ideias de Lovelock 

(2006), que rebatizou a Terra como “Gaia”, um superorganismo vivo. Youatt (2017, 

p.40, grifo meu), por sua vez, destaca sobre os “Direitos da Natureza”: 

“From a distance, the unique feature of these rights seems to be that they 

name new, collective, legal and political subjects that are mostly 

nonhuman. While animal rights that protect individual creatures have 

been part of the Euro-American political landscape for a number of 

decades, as have various forms of legal protection for the environment, 

the move to grant rights to a collective ecological subject moves the 

practice of rights to a new frontier. One account of this development 

sees it as the latest round of an outward expansion of rights to the 

previously marginalized, building on the recognition of rights along the 

axes of race, class, gender, and species”. 

 

 Os “Direitos da Natureza” têm suas bases conceituais estruturadas, por sua vez, 

a partir da filosofia do Buen Vivir (sumak kawsay) equatoriano, do Vivir Bien (suma 

qamaña) boliviano ou também do nhandereko guarani. Trata-se, em grande medida, “de 

uma longa busca por alternativas de vida forjadas no calor das lutas populares indígenas. 

São ideias surgidas de grupos tradicionalmente marginalizados, excluídos, explorados e 

até mesmo dizimados” (Acosta, 2016, p.70). As distintas maneiras de ver a vida e sua 

relação com a Pacha Mama1constituem o seu ponto de partida. Além disso, toma-se 

como “eixo aglutinador a relacionalidade e complementariedade entre todos os seres 

vivos - humanos e não-humanos” (Acosta, 2016, p.74). Nesse sentido, Cortez 

complementa:  

“O sumak kawsay das tradições indígenas se distancia de conceitos 

ocidentais que concebem o surgimento da vida política a partir de uma 

ruptura inicial ou da separação ontológica em relação à Natureza. Dito 

                                                           
1
O termo Pacha Mama que do quíchua “Pacha” significa o “universo”, o “mundo” e/ou  o“tempo” e 

“Mama” que signifca a “Mãe Terra”, representa, a deidade máxima dos povos andinos, estando 

relacionada a atributos femininos como a terra e a fertilidade.  
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de outra maneira, o Bem Viver não concorda com o princípio da 

desnaturalização das realidades humanas com base no ordenamento 

político”(apud Acosta, 2016, p.77).  

 

O sumak kawsay assume, portanto, “a forma de um conceito holístico porque 

compreende a vida humana como parte de uma realidade vital maior de caráter cósmico 

cujo princípio básico é a relacionalidade do todo”, afirma Cortez (apud Acosta, 2016, 

p.78). Escobar, por sua vez, reitera que “ambas ideias - os Direitos da Pacha Mama e o 

Buen Vivir - se baseiam em noções de vida em que todos os seres (humanos e não-

humanos) existem sempre na relação entre sujeitos, não entre sujeitos e objetos, e de 

nenhuma maneira individualmente” (apud Acosta, 2016, p.79). Mas seria importante 

destacar, para fins críticos, que os “Direitos da Natureza” se distinguem em certa medida 

das cosmologias indígenas, uma vez que eles se expressam não através do marco das 

culturas indígenas, mas por meio da linguagem e da instituição Ocidental do Direito.  

 Os “Direitos da Natureza”também tiveram a sua expressão e repercussão no 

campo das Relações Internacionais, sobretudo através dos teóricos de green politicsque, 

baseados nas disciplinas de ética ambiental e filosofia ambiental a partir dos anos 1970 

e 1980, “have  called into question anthropocentrism or human chauvinism—the idea 

that humans are the apex of evolution, the centre of value and meaning in the world, and 

the only beings that possess moral worth” (Eckersley, 2013, p.269). Rejeitando a 

“cegueira ecológica da disciplina de Relações Internacionais”, os referidos teóricos 

acolheram uma nova filosofia centrada na ecologia ou, em outras palavras, ecocêntrica 

“that seeks to respect all lifeforms in terms of their own distinctive modes of being, for 

their own sake, and not merely for their instrumental value to humans” (Eckersley, 2013, 

p.269). A partir de uma perspectiva ecocêntrica, portanto, a governança ambiental 

deveria proteger não apenas a saúde e o bem-estar da existência de comunidades 

humanas e de futuras gerações, como também a “grande teia da vida”, “made up of 

nested ecological communities at multiple levels of aggregation (such as gene pools, 

populations, species, ecosystems)”(Eckersley, 2013, p.269). 

 Galeano (2008) publicou uma coluna no jornal “Página 12” entitulada “La 

naturaleza no es muda”.A chamada, apesar de provocante, não rendeu muitas ideias 

revolucionárias, mas certamente ecoa o título da presente monografia, “Pode a natureza 

falar?”. O autor semeou com a ideia de “mudez” também o conceito de “voz”, de 

agência e de protagonismo da natureza que estão ausentes nas traduções do Buen Vivir 

e dos “Direitos da Natureza”, mas que se fazem presentes e fundamentam o pioneirismo 



15 
 

da virada pós-humana,dos novos materialismos e da virada ontológica nos estudos 

de/pós-coloniais. Além da extensão ou do reconhecimento de direitos à natureza causar 

certo incômodo por esbarrar na possibilidade de uma nova domesticação, isto é, “to 

subsume it into the human political apparatus” (Jensen apud Youatt, 2017, p.40), esse 

movimento tem se mostrado problemático em seu discurso e em sua prática, uma vez 

que o ser humano arroga para si competências que, mais uma vez, o posicionam 

hierarquicamente acima da natureza, a saber: “a tutela de qualidade do meio ambiente” 

(Junior e Barros, 2016, p.431, grifo meu) investida na “missão de proteger e conservar 

todos os elementos da Natureza”  (Junior e Barros, 2016, p.442), que, segundo os 

autores,configurar-se-ia como uma espécie de “antropocentrismo alargado ou 

moderado” (ou moderador, diria eu). Nesse sentido, a humanidade atuaria novamente 

como um tutor, um conquistador, um cientista, ou em qualquer outro papel que 

pressuposse uma relação na qual há um sujeito que controla, que detém o conhecimento 

válido e verdadeiro para conduzir a política das vidas objetificadas por qual se 

responsabiliza. É notório que até então também “a natureza” só seja reconhecida em sua 

forma singular, monolítica, homogênea, ao invés de pensarmos que essa é a expressão 

de uma cosmovisão partilhada pelas teorias tradicionais e pelos “Direitos da Natureza” 

que, particularmente, não se importa ou teme uma discussão mais aprofundada sobre as 

bases do que constitui o próprio conceito. Uma reconfiguração do nosso entendimento 

sobre “a natureza”, certamente, também desestabilizaria o nosso imaginário precário e 

provisório sobre a definição de “ahumanidade”. Assim, Youatt (2017, p. 40) afirma: 

“While discussions about personhood frequently assume nature to be a singular object 

about which humans disagree, the politics of personhood in these cases suggests that the 

singularity of nature itself is part of the political question that personhood poses”.  A 

assimetria de poderes se faz assim presente, uma vez que não se reconheceno Outro as 

suas múltiplas manifestações (as naturezas)2, diretamente relacionadas à variedade de 

cosmologias indígenas existentes, bem como não se admitem as suas potencialidades 

em termos de voz, agência, representatividade e protagonismo. Nos é oferecida, 

                                                           
2No que toca a esse ponto, Youatt (2017) pontua que seria até mesmo indesejável falar em múltiplas 

naturezas, na medida em que o termo “natureza” em si já se configura como uma simplificação de diversas 

palavras de origem indígena, colocando assim em questão a nossa política de tradução: “While loosely 

translated as “nature,” Pachamama has a deep and complicated legacy in Andean thought and practice. 

Pacha means not just nature, in space and time, but “a form of life that overcomes the nature of space and 

time ...it is the ability to actively take part in the universe, to immerse one’s self in it” (Fatheuer 2011, 

21). Together with “mama,” the Quechua word Pachamama refers to the mother of the world and being. 

In one sense, then, this terminology and its lineage represent a rejection of “nature” or “environment” as 

key concepts” (Youatt, 2017, p. 48). 
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portanto, uma natureza muda e inexpressiva enquanto ápice dos nossos desejos e das 

nossas realizações humano-centradas.  

 O presente trabalho reconhece a importância do desenvolvimento do debate 

ambiental nas últimas décadas, com o surgimento gradativo de abordagens cada vez 

mais centradas na “natureza”, no entanto, não se contenta com os resultados obtidos, na 

medida em que identifica no que seria a manifestação teórica última dos “direitos das 

natureza”, o prevalecimento de um antropocentrismo de matiz colonial, que imagina à 

semelhança das Conquistas, um Outro primitivo, passivo, que deve ser cuidado, 

orientado e tutelado segundo os códigos do colonizador, isto é, da “humanidade”. 

Acredito que não seja coerente conceder direitos a quem nada pode dizer, isto é, não 

adianta pensar que estamos revendo o nosso antropocentrismo quando reconhecemos a 

personalidade jurídica da “natureza”, ao mesmo tempo em que desconsideramos a 

possibilidade dos direitos estendidos não serem defendidos e apropriados por quem lhes 

pertence. Em todo caso, a dinâmica é a mesma: violações ambientais representadas e 

advogadas pelos guardiões do Direito, os seres humanos. Creio que estejamos surdos, 

ou, então, com a imaginação limitada. O que dizem as mudanças climáticas? O que falou 

o Rio Doce, em Mariana, depois da lama atingir seu corpo? Não precisamos de laudos 

técnicos, de números, de gráficos, de ciência nenhuma para concluir que a natureza fala 

por meio de sua própria linguagem. Nós ou estamos interpretando e traduzindo sua 

linguagem errado ou então não estamos cogitando, se quer, que a natureza possa falar. 

A presente monografia pretende trabalhar com ambas as suposições, de maneira a 

discutir como essa suposta “surdez” ou “desentendimento” se revelam estratégias 

eficazes para prorrogar uma condição de subalternidade que possibilita a manutenção 

dos privilégios humanos. O trabalho em questão se compromete, portanto, circunscrito 

ao seu próprio lugar de fala humano3, a debater a suposta naturalidade e inevitabilidade 

de assimetrias, hierarquias e violências que permeiam a relação humanidade/natureza, 

esmiuçando suas fundações e seus porquês, para então oxigenar as reflexões com outras 

ontologias, epistemologias, cosmovisões e conhecimentos, majoritaritariamente 

indígenas, e então (não)concluir com outros horizontes de sujeição e linguagem: pode a 

natureza falar? 

 

 

                                                           
3
 Já adianto que a discussão a seguir: “anthropocentrism is not, as some assert, a problem thatis inherent 

to being human – one is not inherently anthropocentric by being human” (Youatt, 2017, p.41).  
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Metodologia 

O arcabouço metodológico empregado neste trabalho confronta diretamente a 

própria ideia de cartesiana de “método”, ciente de que a sua mobilização estrita e 

rigorosa, pautada em um distanciamento entre “sujeito” e “objeto” e, portanto, em uma 

dada neutralidade “objetiva”, e apoiada na universalidade de variáveis e hipóteses 

produz um tipo de conhecimento não-situado que toma para si a visão do “olho de Deus” 

(Grosfoguel,  2016, p.28). Logo, trata-se enquanto postura metodológica e ética da 

presente monografia a negação do dualismo ontológico cartesiano, no qual a mente está 

indeterminada e incondicionada pelo corpo e, portanto, impenetrável diante dos valores, 

dos pré-conceitos, das ideologias e de tudo que vem de um corpo situado geografica e 

temporalmente no mundo. É também importante destacar os efeitos do argumento 

epistemológico que sugere o método solipsista de produção de conhecimento que, ao 

afirmar a elaboração do mesmo em separado dos outros seres humanos, exclui-se a 

concepção de um “Eu” “situado nas relações sociais particulares, em contextos 

históricos e sociais concretos e, então, não haveria uma produção de conhecimento 

monológica, deslocada de lugar e antissocial” (Grosfoguel, 2016, p.29). É, sobretudo, 

mandatório refutar a metodologia e a epistemologia cartesianas porque é a partir dos 

seus parâmetros que uma série de práticas opressoras e violentas foram instituídas 

enquanto a melhor forma de se “conhecer” e de se dominar a “natureza”, instaurando 

eco/biocídios sistemáticos. 

Portanto, enquanto movimento de resistência e contestação, eu optei por 

mobilizar teorias, autores e conceitos que afastam de si uma pretensa neutralidade para 

embaralharem, subverterem, deslocarem discursos e práticas que, como os documentos 

internacionais ambientais a serem analisados posteriormente, se afirmam enquanto o 

lócus da verdade, da cientificidade, do progresso, da razão, da civilidade e de tantos 

outros posicionamentos hegemônicos e monolíticos que tendem à violência. Para tanto, 

fiz uso de um pacote teórico autoral e diversificado, calcado, sobretudo, na utilização 

de abordagens pós-coloniais, pós-estruturalistas e pós-humanas enquanto alicerces da 

argumentação que perpassa o dualismo humanidade/natureza. Salpiquei nesta receita, 

conforme necessário, autores que engrossariam ainda mais o caldo teórico com suas 

contribuições antropológicas, sociológicas, decrescentistas, raciais, filosóficas 

(ocidentais e afrocentradas) e todo tipo de ingrediente a mais que pudesse tornar o 

presente trabalho cada vez mais interdisciplinar e interseccional.  
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Combinada a uma reflexão mais teórica e ontológica está construído também um 

capítulo mais empírico e ôntico, na medida em que é por meio de um conjunto de 

documentos das Nações Unidas sobre meio ambiente que podemos observar como as 

reflexões se articulam no fazer, na prática, no policymaking. A metodologia da pesquisa 

neste processo consiste na análise de discurso dos marcos ambientais internacionais 

concretizados, sobretudo, sob a forma de agendas, convenções, declarações e acordos. 

Esse processo tem como objetivo investigar a relação entre o vocabulário empregado na 

ontologização da “natureza” e as consequentes práticas que são autorizadas a partir de 

uma dada construção lingüística. A escolha deliberada dessa metodologia específica e 

desses documentos em particular é estrategicamente significativa. Uma vez que as 

convenções e os protocolos representam um mínimo denominador comum de 

entendimento e concordância entre as Partes signatárias, eles traduzem o consenso 

acerca do que se entende por “natureza”, revelam o posicionamento dos seres humanos 

em relação a esse “Outro” e retratam quais práticas são legítimas e coerentes diante 

desse binarismo constitutivo. Nesse sentido, pretendo questionar a sustentabilidade 

dessa dualidade, de maneira a investigar se o ser humano é o real porta-voz dos direitos 

da “naturez”a, ou se ela própria é agente de sua causa. Spivak (2014, p.16) sustenta que 

“a fala do subalterno é sempre intermediada pela voz de outrem, que se coloca em 

posição de reivindicar algo em nome de um(a) outro(a)”. A pesquisa não pretende, 

portanto, falar em nome ou representar a “natureza”, “mas trabalhar contra a 

subalternidade, criando espaços nos quais o subalterno possa se articular e, como 

consequência, possa também ser ouvido” (Spivak, 2014, p.16). 

 

Estrutural Organizacional  

 O capítulo 1 compreende o marco teórico e reune as principais abordagens que 

fundamentam a discussão sobre o dualismo humanidade/natureza, a saber: o pós-

estruturalismo, o pós-colonialismo e o pós-humanismo. Cada uma das três chaves 

analíticas fornecem insumos para que tal dicotomia seja descentrada, para que o seu 

caráter de narrativa única seja provincializado e as opressões e violências decorrentes 

de uma construção monolítica e estanque das categorias “humanidade” e “natureza” 

sejam expostas e problematizadas. É nesse sentido que esse capítulo introduz a 

possibilidade de pensarmos novas ontologias, rompendo com os processos de 

fronteirização e categorização que sempre produzem marginalizações e violências. 

Enquanto mote de transformação, o capítulo explora a possibilidade da “natureza” falar 
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como forma de subversão da estrutura antropocêntrica que informa as relações entre 

humanos e não-humanos.  

O capítulo 2 realizará uma breve análise de discurso de acordos, convenções, 

declarações e protocolos ambientais internacionais, no intuito de demonstrar como as 

discussões realizadas no marco teórico se materializam empiricamente, isto é, como os 

maiores marcos do regime de proteção à “natureza” têm enquanto centro o ser humano 

e seus respectivos interesses e sua seguridade. Trata-se, portanto, de apontar para o viés 

demasiadamente antropoinstrumental de tais documentos, observando como a escolha 

(in)consciente de determinadas estruturas lingüísticas reificam e reforçam a fronteira 

entre “humanidade” e “natureza”, favorecendo assim relações de violência, dominação 

e exploração. É neste sentido que este capítulo se apresenta como uma resposta negativa 

à pergunta elaborada no capítulo anterior: não, a “natureza” não pode falar, porque “nós” 

já ocupamos o seu lugar de fala. A partir de uma perspectiva foucaultiana, 

compreenderemos como os referidos discursos ocupam posições hegemônicas e, uma 

vez entendidos enquanto centros normativos passam a disciplinar, controlar e autorizar 

a legitimidade de outros saberes que destoam dos documentos analisados. 

O capítulo 3 analisa, por sua vez, como e porquê a “natureza” é incompreendida 

pelos seres humanos, apostando no conceito de lugar de escuta enquanto ferramenta de 

transformação diante do já usurpado e saturado lugar de fala. Para tanto, apresenta-se o 

potencial emancipatório de outros conhecimentos que denunciam os revezes e os limites 

de uma relação antropocêntrica, utilitarista, economicista e, sobretudo, surda com a 

“natureza”. Pretende-se enunciar a possibilidade de imaginação e construção de outros 

“mundos” plurais e incomensuráveis, bem como outros tipos de conviveres com as 

naturezas que se baseiem em cosmologias diversas, seja a partir de cosmovisões 

ameríndias ou de filosofias afrocentradas.   

Na conclusão resgatarei brevemente o que foi discutido em cada capítulo, para 

então, esboçar qual seria a relevância do presente trabalho, além de delimitar também 

algumas de sua principais contribuições, bem como limitações teóricas e ambições 

futuras.  

 



Os três “pós” de Exú 

O presente marco teórico pretende se engajar com uma história própria do 

mundo iorubano, já indicando a influência e a importância das cosmologias 

afrocentradas para o trabalho em questão, estabelecendo um proposital embaralhamento 

e uma ambiguidade entre as teorias “pós” mobilizadas, a saber o pós-estruturalismo, o 

pós-colonialismo e o pós-humanismo; e as poeiras representadas enquanto os “pós” que 

preenchem as cabaças de Exú: 

“Entre as muitas histórias que são narradas nos terreiros, conta-se que em 

tempos imemoráveis Exu recebeu a opção de escolher entre duas cabaças. A primeira 

continha o pó mágico referente aos elementos que positivavam a vida no universo, 

enquanto na segunda estava outro pó, referente aos elementos que negativavam a vida 

no universo. Frente ao dilema entre as duas opções, Exu acabou surpreendendo a todos 

quando optou por uma terceira cabaça, esta vazia, sem absolutamente nada dentro. 

Assim foi feito: trouxeram a terceira cabaça e a entregaram a Exu. Tendo a terceira 

cabaça em seu domínio, Exu retirou o que havia na primeira ‒ o pó mágico referente 

aos elementos positivadores ‒ e despejou na cabaça vazia. Logo em seguida, repetiu o 

procedimento com a segunda cabaça, retirando dela os elementos negativadores, e os 

despejou na terceira. Exu, então, chacoalhou a terceira cabaça, misturando os dois 

elementos, e em seguida os soprou no universo. A mistura rapidamente se espalhou por 

todos os cantos, sendo impossível se dizer o que era parte de um pó ou do outro, mas, 

agora, um único, um terceiro elemento” (Rufino, p.4, 2016, grifo meu). 

 

A partir da narrativa acima, podemos refletir até que ponto as teorias “pós” mobilizadas 

aqui não podem elas mesmas ser lidas a partir dos “pós” exusíacos: susbtâncias potentes 

e transformadoras que, se combinadas a partir  de seus pontos positivos e negativos, 

permitem-nos criar um quarto elemento emancipatório, um “terceiro espaço” nos termos 

de Bhabha (1998). Mais do que isso, a ideia de Exú juntar diferentes “pós” para criar 

um única mistura coesa e inseparável também serve como metáfora para o movimento 

de indefinição que o presente trabalho propõe, isto é, de permanecer na interseção, nos 

limites entre o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo e o pós-humanismo. Assim, 

apesar do texto estar divido separadamente em seções referentes a cada uma dessas 

abordagens, faz-se necessário pontuar que é tão somente a partir de suas combinações e 

de suas interrelações que é possível construir uma reflexão potente, complexa e 

diversificada. Afinal, estar entre-lugares nos permite não apenas aproveitar um pouco 

de cada ponto de vista oferecido por cada abordagem, como também reduz os nossos 

constrangimentos ao nos situarmos em posições que desafiam normas, fronteiras, e 

categorias estanques. É nesse sentido que o presente marco teórico pretende anunciar as 

principais teorias e abordagens que ajudam a deslocar o binarismo “humanidade”/ 

“natureza” tendo em mente, sobretudo, a pergunta que constitui o título do trabalho: 

pode a natureza falar? Assim, o capítulo segue dividido em seções que remetem aos três 
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marcos fundantes desta monografia, a saber: o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo e 

o pós-humanismo. Estas três chaves analíticas apesar de fornecerem contribuições 

únicas para o debate em questão, seja politizando os fundacionalismos e o “dado”, seja 

observando as relações coloniais implícitas ou seja descentrando o ser humano enquanto 

único sujeito; elas também se imbricam e se confundem no que diz respeito à 

interseccionalidade das opressões e violências que incidem não apenas sobre não-

humanos, como também sobre determinados humanos que constam em uma lista quiçá 

interminável de sujeitos submetidos à desumanização e à animalização: mulheres, 

negros, pobres, refugiados, migrantes irregulares, colonizados, subalternos, etc. 

 

 A desconstrução pós-estruturalista do binarismo 

humanidade/natureza 

 

O pós-estruturalismo é alçado na presente monografia à qualidade de “critical 

attitude or ethos that explores the assumptions that make certain ways of being, acting 

and knowing possible” (Campbell, 2013, p.223), isto é, enquanto uma atitude crítica que 

atenta  para a construção social do significado, a construção lingüística da realidade e a 

historicidade do conhecimento.Tais pressupostos são fundamentais para 

compreendermos que as palavras são significantes vazios, isto é, que não possuem 

significado a priori das relações sociais através das quais se constituem. Ademais, 

palavras não são neutras e a escolha de um termo sobre o outro tem implicações 

políticas. Nesse sentido, a linguagem não é um transmissor neutro, mas um produtor de 

significado. Assim, as coisas não têm um sentido objetivo independentemente de como 

as constituímos na linguagem ou, em outras palavras, “thereis no given essence to a 

thingor anevent” (Hansen, 2014, p.172). Logo, o sentido “implícito” da “natureza” ou 

da “humanidade” corresponde, a nada menos, que um significado que emerge 

relacionalmente através de disputas, negociações, acordos ou imposições. Não há nada 

de essencial ou de natural nessas palavras, pelo contrário, tal qual os documentos que 

caracterizam “o regime” ambiental de proteção ao meio ambiente que serão analisados 

à frente, tratam-se de convenções, e, logo, construções sociais. E se por ventura a 

“natureza” e a “humanidade” tiveram os seus entendimentos cristalizados e fixados nos 

documentos a seguir, isso se deve ao fato de que um determinado conteúdo pode ser 

alçado ao status de único, dominante ou hegemônico. Esta reflexão tem a sua expressão 

máxima observada em torno da noção de um único regime de proteção ambiental. No 
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entanto, faz-se necessário refletir que os significados que esses termos assumem 

atualmente não correspondem, necessariamente, aos sentidos que foram mobilizados no 

passadoou no presente, em outros espaços. Nesse sentido, devemos, portanto, localizar 

a produção de conhecimento e nos questionarmos:que conteúdos são privilegiados, a 

partir de onde e com quais efeitos? É mandatório compreendermos que os referidos 

documentos internacionais são o reflexo e a expressão de uma narrativa que foi, 

historicamente, construída e difundida por certos humanos: desde as Conquistas, 

passando pela Revolução Científica e pelo Iluminismo, até hoje nas seletas e restritas 

salas de negociação e tomada de decisão, onde parecem figurar os mesmos sujeitos que 

sempre estiveram à frente da “História”.  O pós-estruturalismo nos auxilia a pensar, 

portanto, sobreosconteúdos nada óbvios da “natureza” e da “humanidade” umavez que 

“poses a series of meta-theoretical questions in order to understand how particular ways 

of knowing, what counts as knowing and who can know, have been established over 

time” (Campbell, 2013, p.225); ou, naspalavras de Hansen (2014, p.170), “how 

constructions of the world, and the people and places that inhabit it, make particular 

polices seem natural and therefore legitimate”.Nesse sentido, o pós-estruturalismo 

desnaturaliza o senso comum, o óbvio, o (supostamente) “natural”. 

 Assim, entendemos que os conceitos utilizados na construção desse discurso 

hegemônico sobre a relação entre a “natureza” e a “humanidade” não se limitam a seus 

significados imateriais, mas também são determinantes na articulação e orientação de 

determinadas práticas políticas. Nesse sentido, podemos concluir que os significados 

são construídos pelos negociadores e tomadores de decisão socialmente através da 

elaboração das convenções, protocolos e acordos, consolidando assim um conjunto de 

saberes socioambientais que significam significantes vazios que, por sua vez, são 

mobilizados e acessados de maneira a legitimar e alicerçar discursos orientados a 

engendrar práticas e projetos políticos que representam concepções de/relações entre 

“natureza” e “humanidade” particulares. Logo, é preciso reconhecer a existência de 

interesses que informam, por exemplo, a escolha dos termos “gestão” e “recursos” para 

se referir à maneira pela qual devemos nos relacionar com os ecossistemas e os 

elementos não-humanos. Essas expressões, por sua vez, facilitam e autorizam o 

estabelecimento de uma relação hierárquica e instrumental com a “natureza”, na medida 

em que ela é reduzida a mera condição de objeto, bem, recurso ou ativo que deve ser 

gerido eficientemente para satisfazer as necessidades e interesses dos seres humanos. 

No entanto, conforme discutido anteriormente, essa relação não é obrigatoriamente a 
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regra ou a única possível (uma vez que o pós-estruturalismo nos incita a desnaturalizar 

o “real” e o “dado”), mas sim o resultado de escolhas que optam (in)conscientemente 

por acolher certos conceitos e excluir outros, cientes de que tais decisões são úteis para 

se marginalizar e excluir tudo o que desafia o status quo.  

A partir do arcabouço teórico pós-estruturalista, podemos engajar criticamente 

na discussão acerca da dicotomia “humanidade”/ “natureza”, informados de que o 

discurso dominante é o reflexo da articulação de dinâmicas de poder que corroboram 

uma narrativa particular, ainda que se pretenda universal. Faz-se mandatório, portanto, 

observar a atual governança internacional ambiental dentro do nexo foucaultiano entre 

poder e conhecimento, na medida em que a produção desse discurso hegemônico, onde 

“a natureza” emerge enquanto um serviço, ativo, bem ou recurso que serve 

instrumentalmente, em última instância, aos interesses e propósitos dos seres humanos, 

é o produto da construção de um presente aparentemente normal ou natural, ainda que 

tal legitimidade esteja alicerçada sobre silenciamentos e exclusões de outras abordagens, 

perspectivas e cosmologias. Faz-se mandatório reconhecer, igualmente, que ao 

tratarmos desse conjunto de documentos, apesar de ratificados por um número 

expressivo de Estados e, portanto, serem demonstrativos de certa representatividade, 

tais convenções, tratados, protocolos e acordos não encerram em si a verdade sobre as 

relações entre “a humanidade” e “a natureza”, na medida em que representam uma 

dentre tantas outras abordagens em relação ao tema.  Em suma, Devetak anuncia que 

não há uma verdade, apenas perspectivas concorrentes, no sentido de que “there’salways 

more thanone perspective and that each one embodies a particular set of values” 

(Devetak, 2013, p.190). 

O objetivo do trabalho em questão não é, nas palavras de Burke (2008, p.359), 

“to break language free from all claims to truth”, mas mostrar como estruturas sociais 

modernas, instituições e eventos são historicamente delimitados e contingentes; como 

eles são produtos não da natureza humana, das leis da política, do progresso da história 

ou da astúcia da razão, mas sim da ação humana e do pensamento em um mundo sem 

fundações estáveis. Nesse sentido, não é possível separar a razão das relações de poder 

que permitem articular a ideia de “verdade” científica. Nogueira e Messari alegam, 

portanto, que “toda verdade é a afirmação de uma posição de poder e reflete estruturas 

de dominação que pretendem, por meio do discurso científico, apresentar-se como 

neutras e naturais” (2005, p.188). Trata-se, portanto, da adoção de uma postura 

antiessencialista, comprometida a reconhecer que toda teoria é normativa. A construção 



24 
 

de uma única história  universal sobre “a natureza” na forma de um discurso hegemônico 

que emana de determinado centro normativo, no caso “a humanidade”, é extremamente 

problemático, nos termos de Adichie (2009), porque tende a formar estereótipos e “o 

problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam 

incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história” (p.4). Nesse caso, a 

naturalização de uma relação de exploração, subordinação e violência com a não-

humanidade, na qual não existe a reflexão sobre a real capacidade de agência da 

“natureza” e da sua expressão linguística, fortalece apenas uma narrativa dominante 

construída e reforçada historicamente em que a mesma é posicionada hierarquicamente 

abaixo da humanidade, por meio dos mesmos clichês, estereótipos e as mesmas 

justificativas para o uso da força e da violência. Corroborar essa história significa, em 

primeiro lugar, reificar o antropocentrismo enquanto base para qualquer padrão de 

interação, de maneira que a sub-humanidade, a inferiorização, o atraso, a primitividade, 

a bestialidade e a irracionalidade sejam os lugares comuns de tudo o que se opõe binária 

e estruturalmente aos seres humanos; além disso, essa única história marginaliza e 

silencia outras experiências plurais e incomensuráveis de conviveres com a “natureza” 

que não recorrem à lógica antropocêntrica, como as cosmologias indígenas e de povos 

tradicionais. Trata-se, portanto, de um estereótipo incompleto, na medida em que essa 

única histórica, apesar de hegemônica, não é capaz de contemplar toda uma miríade de 

experiências que complementam e contradizem a normatividade. 

Ao se questionar acerca da singularidade do termo “América Latina”, Tavolaro 

(2009) reflete sobre as consequências de não encarar esse objeto como “tão diverso e 

multifacetado” e de não adotar uma teminologia, “Américas Latinas”, que reflita o seu 

caráter de variável dependente, isto é, um “fruto contigente de esforços explicativos e 

interpretativos da diversa e multifacetada realidade que se desenrola entre o Rio Grande 

e o extremo sul do Chile” (Tavolaro, 2009, p.87). O autor se aproveita então dos 

paralelos estabelecidos entre a América Latina e o “mundo árabe”, que figuram 

enquanto supostos projetos incompletos da modernidade, para alçar o conceito analítico 

do Orientalismo (Said, 2007) e desmistificar as imagens e os estigmas do “Novo 

Mundo”. 

Said em sua obra Orientalismo (2007), por sua vez, afirmou que, em termos 

foucaultianos, nenhum conhecimento é neutro; todoconhecimento está profundamente 

conectado a relações de poder. O livro abordou como as representações elaboradas por 

parte do Ocidente constroem culturas categorizadas como orientais e examina como o 
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estudo formal do “Oriente”, acompanhado de textos literários e culturais, consolidou 

certas formas de se ver e de se pensar sobre esse lugar. Assim, Said (2007) sustenta que 

o conhecimento sobre as terras colonizadas e o poder exercido sobre elas estão 

intimamente imbricados, na medida em que compreende uma relação dialética: ao 

mesmo tempo em que são produto da exploração colonial, as representações também 

causam e justificam a exploração. Portanto, para o autor, revelar o nexo de 

conhecimento e poder que concebem e articulam o “oriental” é de suma importância. O 

“Orientalismo” seria, nas palavras de Said (2007, p.29), “a instituição autorizada a lidar 

com o Oriente – fazendo e corroborando afirmações a seu respeito, descrevendo-o, 

ensinando-o, colonizando-o, governando-o: em suma, o Orientalismo como um estilo 

ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente”. Nesse sentido, o 

autor provê uma miríade de definições e sustenta primordialmente que “o Oriente não é 

um fato inerte de natureza. Ele não está meramente ali, assim como o próprio Ocidente 

tampouco está apenas ali” (p.31), mas que a inexistência de uma estabilidade ontológica 

confinaria ambos os termos a uma constituição pelo esforço humano. 

Said (2007) tem muito a nos oferecer no que diz respeito à reflexão sobre as 

semelhanças entre a relação entre “humanidade” e “natureza” e relações de dominação 

colonial. Semelhante ao proposto por Adichie (2009), o autor acredita que não existe 

uma verdade única ou uma verdade basilar, mas que a “verdade” como é apresentada é 

apenas uma forma de representação de uma determinada história ou conhecimento. 

Tratam-se de diferentes narrativas que são mobilizadas de acordo com as relações de 

poder nas quais estão imiscuídas. Analogamente, a imagem que construímos acerca da 

“natureza” também equivale a uma determinada “verdade”, a uma história que foi 

naturalizada como universal por uma parcela da humanidade.  A metodologia 

empregada por Said (2007) reforça esse ponto ao afirmar que “a análise do texto 

orientalista coloca ênfase na evidência, de modo algum invisível, de tais representações 

como representações, e não como descrições ‘naturais’ do Oriente” (2007, p.51); ou se 

assim lêssemos, representações que não são descrições “naturais”/essenciais da própria 

“natureza”. Faz-se necessário, portanto, negar “que as coisas acontecem simplesmente 

como uma necessidade de imaginação” (2007, p.32) e pensar que o Oriente não foi 

orientalizado só porque se descobriu que era ‘oriental’, mas também porque poderia ser 

– isto é, submeteu-se a ser – transformado em oriental” (2007, p.32). Tomando essas 

palavras, há de se refletir que as naturezas, na sua pluralidade de significados e 

interpretações, também se submeteram a ser transformadas em uma Natureza. Esse 
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processo remonta aos primeiros esforços do método cientifico em catalogar, categorizar, 

analisar e produzir conhecimento sistemático sobre tudo que não era humano. Assim, a 

“natureza” passa a ser “uma idéia que tem uma história e uma tradição de pensamento, 

um imaginário e um vocabulário que lhe deram realidade e presença no e para o 

Ocidente” (2007, p.31) capitalista-antropocêntrico-moderno-colonial. 

Tavolaro (2009) nos permite pensar uma rearticulação do Orientalismo, na 

medida em que podemos trocar os termos Ocidente e Oriente por Humanidade e 

Natureza respectivamente nas falas de Said (2007) e veremos que os argumentos do 

autor ainda se sustentam e se aplicam para esse novo par de termos. Poderíamos então 

ler: “ a natureza é o receptáculo de um conjunto de imagens e atribuições de sentido por 

um determinado estilo de pensamento baseado em uma distinção ontológica entre a 

natureza e a humanidade” (Said apud Tavolaro, 2009, p.90). Ademais, poderíamos 

acrescentar que a “relação entre a humanidade e a natureza é uma relação de poder, de 

dominação, de graus variados de uma complexa hegemonia” (Said apud Tavolaro, 2009, 

p.90). De fato, esse tipo de “Orientalismo” pode ser vislumbrado como “um estilo 

humano para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre a natureza” (Said apud 

Tavolaro, 2009, p.90). O “Naturalismo” seria, portanto, uma versão inspirada no 

conceito do Orientalismo acerca das formas de produção e representação da Natureza 

pela “humanidade”. E ainda que Tavolaro (2009) afirme que as imagens construídas, 

projetadas e disseminadas a respeito das Américas foram e continuam a ser definidas 

por um grau de exotismo, como se a natureza fosse positivamente acessada ao contrário 

dos povos originários das Américas, faz-se necessário lembrar que o encantamento e a 

apreciação dos conquistadores pela riqueza, exuberância e pureza naturais tão pronto se 

travestiram de cientificidade, de descobrimento, de exploração, de catalogação e de 

conhecimento. A exuberante e dadivosa natureza das Américas, considerada o 

verdadeiro Éden para os conquistadores que viam no Novo Mundo um lugar de destaque 

para o mundo natural, logo passa a ser regulada com o suporte de instituições, de saber 

acadêmico, de imaginários e doutrinas que enxergariam o “valor” da “natureza” em 

termos utilitários, de recursos, bens e materiais a serem consumidos para garantir a 

sobrevivência dos impérios europeus. Nesse sentido, a natureza só ocupa um papel de 

protagonismo, porque o seu valor material potencial é o centro das preocupações de 

conquistadores que vieram em busca de novos recursos para sustentar seus antigos 

mundos, e não porque a natureza em si seja reconhecida por seu valor intrínseco e 

incomensurável.  
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Assim, podemos reconhecer um movimento de homogeneização e simplificação 

de um sujeito ou de uma realidade complexa (as naturezas), que antes do processo de 

conquista eram compreendidas e acessadas pelos diversos povos originários das 

Américas de acordo com suas respectivas cosmologias e continuam sendo pensadas por 

eles assim até hoje. “A natureza” é multifacetada em naturezas porque tais povos tinham 

a consciência de que seria impossível e indesejável  reduzir as potencialidades das 

florestas a um único rótulo, na medida em que cada um acessava uma pequena parte do 

seu todo. Se Tavolaro (2009) nos alerta para os perigos de uma única América Latina, a 

partir da conquista do continente nós também deveríamos nos sobressaltar diante da 

imagem de uma única Natureza e suas consequências. A saber, uma “natureza” 

cientificamente estudada, abordada, experimentada, catalogada, enquadrada e confinada 

aos tomos de história natural, às exposições, aos museus. Uma “natureza” para ser 

colecionada na forma de objetos-corpos mortos de plantas e animais, troféus do 

esclarecimento. Temos então uma narrativa que diz saber o que é a verdadeira 

“natureza”, assim como como diz saber lidar de forma apropriada com a mesma. Mas o 

que dizer então das outras cosmovisões, do conhecimento tradicional, de outras 

perspectivas? Seriam estas epistemologias marginais, selvagens, primitivas, atrasadas e 

que não sabem explorar as potencialidades da “natureza” como o método científico o 

faz? Resta a esses “conhecimentos” o lugar de superstições, crendices, histórias 

folclóricas e qualquer outro tipo de rótulo depreciativo que posicione tais epistemologias 

hierarquicamente abaixo da Ciência ocidental. 

O entendimento pós-positivista do procedimento científico, incorporado pelos 

pós-estruturalistas, rejeita o pensamento fundacionalista, em oposição à concepção 

Iluminista em que a busca pela verdade significava a busca por fundações, fatos que 

poderiam basear o conhecimento. Nesse sentido, essa virada “move away from the idea 

that language is a transparent medium through which the world can be 

comprehended”(Campbell, 2013, p.228)e se direciona a uma abordagem da linguagem 

que é entendida enquanto integrada na prática social e é inseparável do mundo. O ataque 

aos princípios Iluministas e da modernidade ocidental articula-se através da contestação 

da  

“crença na existência de uma Razão única, de uma Verdade 

inquestionável. No campo científico desafiou-se a definição de uma ciência 

positiva, representada pelas ciências exatas e da natureza, baseada no 

empiricismo, na quantificação, na verificação de leis universais, na separação 

completa entre o observador e o objeto e na presumida neutralidade da ciência” 

(Rodriguez, 2014, p.390). 
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 Logo, os pós-estruturalistas politizam o que parece neutro e despolitizado, expondo que 

a produção de conhecimento propicia e é em si, uma prática de poder. Afirma-se, 

portanto, a convicção de que não é possível separar a razão das relações de poder que 

permitem, por sua vez, articular a ideia de “verdade” científica. É nesse sentido, que o 

presente trabalho pretende abordar os discursos que caracterizam o regime ambiental 

internacional: como mais do que palavras aleatórias e neutras e sim, como a construção 

de um intrumento político que enquanto um discurso produtivo, tem como efeito a 

produção de sujeitos (seres humanos) e “objetos” (a natureza), bem como a relação de 

dominação e exploração entre eles. 

 A crítica a essa ideia de “verdade” científica, por sua vez, pressupõe também a 

desestabilização e o descentramento do sujeito cartesiano, uma vez que as condições de 

possibilidade para a produção de um conhecimento/pensamento não-situado, não-

condicionado, neutro e objetivo se dão a partir do dualismo entre mente e corpo, em que 

o privilégio da razão, em um processo de monólogo interior ou de “solipsismo 

epistemológico” (Grosfoguel, 2016), culmina em um conhecimento “verdadeiro” 

isolado das relações sociais nos quais está inserido. Nas palavras de Grosfoguel (2016, 

p.28),  

“para  Descartes,  o  “Eu”  pode  produzir  um  conhecimento  que  é  

verdadeiro  além do  tempo  e  do  espaço,  universal  no  sentido  que  

não  está  condicionado  a  nenhuma particularidade  e  “objetivo”,  sendo  

entendido  da  mesma  forma  que  a  “neutralidade” e equivalente à visão 

do “olho de Deus”. 

 

A epítome cartesiana expressa pelo “Penso, logo existo” enaltece, em suma, o logos e a 

linguagem, além de privilegiar, a partir da ideia de um sujeito centrado em si mesmo, a 

exclusividade de alguns sujeitos que pensam. Nesse sentido, é evidente que o cogito 

cartesiano prima por um ser humano racional e dessa forma reifica um dado 

antropocentrismo e um antagonismo à “natureza”4. Podemos verificar, por sua vez, a 

                                                           
4A reificação do binarismo humanidade/natureza éfundado e informado dentro da filosofia ocidental, 

sobretudo, pelo texto seminal de Descartes, “O Discurso do Método” (1973), dado que o autor verbaliza 

que homens e animais seriam indubitavelmente diferentes, já que os primeiros seriam dotados de razão e 

linguagem, enquanto os segundos seriam incapazes de pensar ou de falar, emitindo apenas sons 

desconexos.  O autor confirma a excepcionalidade da razão logo nas primeiras linhas, “posto  que  é  a  

única  coisa  que  nos  torna  homens  e  nos  distingue  dos animais” (Descartes, 1973, p.41). Ele é ainda 

bastante enfático no que toca essa distinção, na medida em que: 

“os  animais  possuem  menos  razão  do  que os homens, mas  que  não 

possuem  nenhuma  razão. Pois  vemos  que  é  preciso  muito  pouco  

para  saber  falar;  e,  posto  que  se  nota  desigualdade entre  os  animais  

de  uma  mesma  espécie,  assim  como  entre  os  homens,  e  que  uns  

são  mais fáceis  de  adestrar  que  outros,  não  é  crível  que  um  macaco  
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existência de indícios de um antropocentrismo semelhante nos documentos 

internacionais a serem analisados, na medida em que observa-se em tais discursos a 

exaltação de um sujeito isolado da “natureza”, independente e soberano, capaz de 

vislumbrar do alto de uma cadeia hierárquica diversas soluções para os problemas 

ambientais que encontra. Além disso, tal sujeito mobiliza uma dada engenhosidade e 

uma razão apurada capaz de construir soluções tecnológicas eficientes que são 

equacionadas com uma verdade objetiva e neutra. Nesse sentido, em tal âmbito 

discursivo, não há uma tensão entre política e tecnicidade, já que toda solução produzida 

é lida como um conceito meramente técnico, que decorreu de uma escolha racional e 

maximizadora de eficiência, e, não, de uma opção politicamente fundamentada dentre 

tantas outras possíveis. Tal posicionamento, que não enxerga como político o 

movimento de se colocar fora da política, relaciona-se com o pensamento colocado por 

Grosfoguel (2016, p.30), na medida em que “a  filosofia  cartesiana assume  a  

epistemologia  do  ponto  zero,  ou  seja,  um  ponto  de  vista  que  não  assume  a si 

mesmo como ponto de vista”. 

A crítica à epistemologia positivista é, portanto, central no pensamento pós-

estruturalista, na medida em que se questionam e se abandonam pressupostos fundantes 

como a descrição objetiva; a separação sujeito/objeto e os pressupostos dados. Dessa 

maneira, quebra-se com o imaginário que afirma que podemos conhecer a realidade 

objetivamente e institui-se uma nova racionalidade que reconhece na naturalização dos 

pressupostos da atividade científica um “movimento para silenciar e excluir formas 

alternativas de produção de conhecimento e reproduzir relações de 

dominação”(Nogueira e Messari, 2005, p.189). Os referidos autores reconhecem então 

enquanto corolário a alegação de que “toda afirmação sobre a verdade é feita a partir de 

uma perspectiva que não é única e, portanto, é sempre relativa ao lugar da qual é 

formulada”(Nogueira e Messari, 2005, p.189), confirmando a suposição de que todo o 

                                                           
ou  um  papagaio,  que  fossem  os mais perfeitos de sua espécie, não  

igualassem  nisso uma  criança das mais  estúpidas ou pelo menos  uma  

criança  com  o  cérebro  perturbado,  se  a  sua  alma  não  fosse  de  uma  

natureza inteiramente  diferente  da  nossa.  E  não  se  deve  confundir  

as  palavras  com  os  movimentos naturais,  que  testemunham  as  

paixões  e  podem  ser  imitados  pelas  máquinas  assim  como pelos  

animais;  nem  pensar,  como  alguns  antigos,  que  os  animais  falam,  

embora  não entendamos  sua  linguagem:  pois,  se  fosse  verdade,  

porquanto  têm  muitos  órgãos  correlatos aos  nossos,  poderiam  fazer-

se  compreender  tanto  por  nós  como  por  seus  semelhantes” 

(Descartes, 1973, p.88). 
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conhecimento é situado em um tempo e espaço particulares e emana de uma perspectiva 

particular.A problemática da ciência está relacionada, sobretudo, à reificação da 

“humanidade” enquanto categoria identitária, na medida em que nos autodenomina 

humanos porque detemos capacidades racionais de produzir sistemas complexos e 

abstratos de reflexão e de geração de conhecimento, cujo expoente máximo é a própria 

ciência. Trata-se de algo, em teoria, que nenhum outro ser jamais conseguiu elaborar e 

que, portanto, confere a nós total excepcionalidade e diferenciação. Seríamos humanos 

não porque somos o que não somos, mas somos acima de tudo humanos porque 

temoscapacidades que nos tornam únicos e, portanto, diferentes; atributos estes que 

reforçam significativamente a distinção entre “humanidade” e “natureza”, porque esta 

passa a representar o pólo da ausência: ausência de razão, de progresso, de ordem, de 

linguagem, de afeto, de imaginação e tantas outras qualidades que são "inerentes" aos 

seres humanos. Questionar, portanto, a concepção de Ciência apresentada pelas 

convenções, pelos protocolos e acordos de proteção internacional ao “meio ambiente” 

é justificável e desejável na medida em que se desestabilizam as "verdades" científicas 

inerentes à essa fonte de autoridade racional e positivista, como o discurso da existência 

de uma natureza humana, onde os "próprios do homem" (Derrida, 2002, p.16), a 

linguagem e razão (dentre inúmeros outros), se justificam enquanto atributos fundantes 

da humanidade pelas ciências naturais, pesquisas genéticas e pelos dados empíricos. 

Tal narrativa dominante, logocêntrica5, deve ser, segundo Grosfoguel (2016a), 

provincializada de maneira que o conhecimento seja localizado no tempo e no espaço, 

de maneira a quebrar o mito de sua universalidade. Este discurso hegemônico já foi alvo 

de desconstrução por parte de Derrida (2002) na medida em que o autor sugere que “a 

questão não seria pois a de saber se os animais são do tipo zoon logon ekhon6, se eles 

podem falar ou raciocinar graças ao poder ou ao ter logos, ao poder-ter o logos, a aptidão 

ao logos” (p.54). Montaigne (2016, p.455) já denunciava no século XVI que “a 

presunção é doença natural e inata em nós”, já que “pela vaidade dessa imaginação, 

iguala-se a Deus, atribuindo-se a si próprio qualidades divinas que ele mesmo escolhe. 

Separa-se das outras criaturas; distribui as faculdades físicas e intelectuais que bem 

                                                           
5
Gregory (apud Derrida e Der Derian, 1989, p. XVI) descreve o logocentrismo enquanto “this operation 

(which differentiates one term from another, prefers one to the other, arranges them hierarchically, 

displacing the subordinate term beyond the boundary of what is significant and desirable in context) 

typifies the logocentric procedure”. 

6
Expressão grega, comumente traduzida como “animal racional”.  
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entende aos animais, seus companheiros” (Montaigne, 2016, p.455).Nesse sentido, o 

autor se questiona como nós podemos “conhecer com sua inteligência os móveis 

interiores e secretos deles? Em virtude de que comparações entre eles e nós chega à 

conclusão de que são estupidos?” (Montaigne, 2016, p.455).  Um século antes de 

Descartes, Montaigne já oferecia uma contranarrativa aos discursos científicos de sua 

época de que homens e animais era radicalmente diferentes. De fato, Derrida (2002) 

teria reconhecido ao longo de seu trabalho, em harmonia com a obra de Montaigne 

(2016), que os animais teriam "mais que um direito à comunicação, ao signo, à 

linguagem como signo: um poder de responder" (Derrida, 2002, p.20), já que "eles falam 

a nós e nós a eles" (Montaigne apud Derrida, 2002, p.20). Montaigne (2016, p.460) 

pontua categoricamente que todos os animais têm uma forma de linguagem, tal qual os 

seres humanos: “pois que outra coisa será, senão uma linguagem, isso que lhes permite 

queixar-se ou manifestar sua alegria, chamar por socorro ou para o amor, o que fazem 

por meio da voz? Porque não falariam conosco? E não falamos com eles?”. O autor 

discorre longamente sobre as semelhanças entre “os seres da criação” para que nós 

humanos pudéssemos enfim nos recolocarmos “entre as demais criaturas”, já que 

Montaigne (2016) acreditava piamente que não estaríamos nem acima nem abaixo delas 

e que, de acordo com sua crença religiosa e sua cosmovisão, “tudo o que existe sob os 

céus está sujeito à mesma lei e às mesmas condições” (Montaigne, 2016, 461).  

A concepção da ciência enquanto uma única Ciência possível, calcada em um 

método rígido e estrito de produção de conhecimento marginaliza outras epistemologias 

que compreendem e explicam o mundo através das formas mais plurais e diferenciadas, 

mas não por isso menos válidas. A Ciência que perpassa os documentos a serem 

analisados é a mesma em todo caso7: utiliza-se de um único método, com regras básicas 

dos procedimentos que produzem o conhecimento científico; juntam-se evidências 

empíricas verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada; formula-se 

hipóteses testáveis e falsificáveis; trabalha-se com variáveis quantificáveis e chega-se a 

implicações, conclusões e previsões. Observa-se, em suma, a exigência de que as 

práticas que orientam o combate às mudanças climáticas estejam, por exemplo, baseadas 

em “best available scientific knowledge”, isto é, constata-se que a compreensão e as 

                                                           
7
Apesar do Acordo de Paris (2015) ainda reproduzir o conceito de “bestavailablescience” (p.25), ele atesta 

brevemente a importância de conhecimentos tradicionais, conhecimento indígenas e conhecimentos 

locais para o processo de adaptação. Nesse sentido, há o reconhecimento de que para além da Ciência 

“convencional”, existem outras formas de produção do conhecimento igualmente válidas, apesar dessa 

abordagem tradicional da Ciência e do progresso tecnológico perpassarem a maior parte do acordo.  
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ações orientadas a resolver essa questão passam obrigatoriamente não por “ciências” 

diversas, mas pela expressão última e mais sofisticadada Ciência: moderna, Ocidental, 

branca e antropocêntrica. Esse monopólio aparentemente inofensivo da forma como 

produzir conhecimento subjuga tanto humanos e não-humanos, na medida em que torna 

bárbaros, selvagens e sub-humanos aqueles que se posicionam para além/fora/à margem 

da Ciência; enquanto que justifica e legitima através da “autoridade” científica, tomada 

como verdade universal, a exploração massiva da natureza, já que cientificamente 

falando esta seria naturalmente, em termos evolutivos, feita para nos servir (tudo 

codificado em termos de árvores filogenéticas e cadeias alimentares).  

Em ambos os casos, podemos refletir sobre como a hegemonia da Ciência resulta 

em processos de extermínio, como o epistemicídio (Santos, 2009) e/ou o mundicídio 

(Mitchell, 2014).  O primeiro conceito se relaciona à "supressão dos conhecimentos 

locais perpetrada por um conhecimento alienígena" (Santos, 2009, p.10), uma vez 

calcado na idéia de que "o projeto da colonização buscou homogeneizar o mundo, 

obliterando diferenças culturais" (Meneses apud Santos, 2009, p.10). Ainda, segundo 

Santos (2009, p.10), como consequência, "a perda de uma auto-referênciagenuína não 

foi apenas uma perda gnoscológica, foi também, e sobretudo, uma perda ontológica: 

saberes inferiores próprios de seres inferiores". Assim, apesar do epistemicídio estar 

relacionado, a princípio, exclusivamente aos seres humanos, na medida em que se trata 

de determinados homens colonizadores que se apropriam, destroem e substituem as 

epistemologias dos povos dominados, diz respeito também àimposição de uma bagagem 

moderna e científica àqueles que tinham parâmetros que regiam a vida coletiva pautados 

na natureza, porque se entendiam parte dela. O colonialismo não ameaçou, portanto, 

apenas seres humanos, na medida em que comprometeu igualmente a possibilidade da 

“natureza” coexistir em uma relação menos exploratória, instrumentalista e desigual 

com a humanidade.  

O mundicídio, porsuavez, implica em "destruction of worlds and of the 

conditions of worldliness" (Mitchell, 2014, p.16), já que se trata da "dissolution of 

irreducible, heterogeneous collectives" (Mitchell, 2014, p.16). Essa abordagem 

conceitualiza o dano em termos não apenas da perda de seres particulares, "but rather of 

entire, unique ways of being-together" (Mitchell, 2014, p.16), isto é, privilegia-se o nível 

de análise que observa, sobretudo, a destruição de relações de co-constituição entre 

diversos seres.  
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Para o pós-estruturalismo, perspectivas são fundamentais para a constituição do 

“mundo real”, não apenas porque são o nosso acesso a ele, mas porque são os seus 

elementos básicos e sociais. De fato, não há objeto ou evento fora ou anterior à 

perspectiva ou à narrativa. Narrativas constituem eventos. Isso é o que David Campbell 

(apud Devetak, 1999, p.67) chama de “narrativizing of reality", isto é, os eventos 

adquirem status de “real” não porque eles aconteceram de fato, mas porque eles foram 

lembrados e porque assumem um lugar na narrativa. Segundo essa lógica, para o pós-

estruturalismo, portanto, a representação de eventos políticos é sempre suscetível a 

interpretações concorrentes. Partindo de um questionamento muito similar, Foucault 

(apud Devetak, 2013) apresenta o seu conceito de "escrever a história do presente", que 

envolve os seguintes questionamentos: como fizemos o presente ser uma condição 

normal ou natural? O que foi esquecido/lembrado na história com o objetivo de legitimar 

o presente e os presentes cursos de ação? 

 

O pós-colonialismo e as zonas do (não) ser (humano) em conflito 

 Ainda sobre a dicotomia “humanidade”/ “natureza”, poderíamos afirmar que a 

relação entre os pólos ocorre à semelhança dos termos entre uma Europa colonial e os 

povos colonizados, na medida em que a humanidade (europeia) representaria o lócus da 

racionalidade e da civilização, tal qual o continente mencionado, mas sendo 

ontologicamente dependente da alteridade, uma vez que a barbarização e a 

“desumanização” da “natureza” seriam as condições de possibilidade que dariam 

sentido à existência da humanidade; de maneira análoga à condição da Europa em 

relação aos nativos, que através de sua subalternização e precarização concretizariam a 

essência européia (Cesaire, 1972). É curioso notar como, em grande medida, o 

binarismo “humanidade”/“natureza”se relaciona com a dicotomia 

colonizador/colonizado, não só porque a concepção de “humano” nos foi herdada de 

uma matriz européia, cujo conteúdo foi preenchido, em grande medida, por uma razão 

cartesiana que rompe nossos laços com a “natureza”; como também esse mesmo 

pensamento legitimou e operacionalizou a exploração e morte desenfreada de qualquer 

vestígio de vida que não a vida dos europeus. Além disso, faz-se necessário notar como 

os povos colonizados foram subjugados através da sua desumanização e 

animalização,isto é, da caracterização dos mesmos enquanto seres sub-humanos ou 

menos que humanos. Apesar de diversos autores como Cesaire (1972) e Fanon (1985) 
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afirmarem categoricamente que a escravidão foi legitimada a partir de um marcador 

racial, possibilitada pela pele negra, é possível pensar que ela tenha sido autorizada 

também a partir do fato dos negros serem comparados a animais, isto é, serem dignos 

de um tratamento que é direcionado apenas a bichos e bestas. Ser negro, portanto, era 

considerado uma aberração, porque eles mesmos eram equacionados a aberrações: a 

seres que não eram humanos. O próprio Fanon (1985) ao traçar suas zonas antitéticas e 

co-constitutivas, a “zona do ser” e a “zona do não-ser” (humano) evidencia 

didaticamente a divisão do mundo: a segunda, habitada pelos negros, seria árida, estéril, 

onde a força operaria brutamente sobre os corpos e onde não se buscaria esconder a 

dominação e a violência. Tratar-se-ia, sobretudo, de impedir que os não-seres 

percorressem os espaços interditados. Os seres estariam divididos, portanto, de acordo 

com a humanidade que eles teriam ou não e, a partir de então, seriam alocados em suas 

respectivas zonas. Segundo Fanon (2004, p.7, grifo meu), o maniqueísmo 

colonizado/colonizador atinge a sua conclusão lógica ao “dehumanizes the colonized 

subject. In plain talk, he is reduced to the state of an animal. And consequently, when 

the colonist speaks of the colonized he uses zoological terms”. A vitória e o triunfo dos 

colonizados viria a partir do momento em que eles se reconhecessem enquanto não-

animais e descobrissem a sua humanidade. Entretanto, sabe-se que a afirmação de uma 

dada humanidade só se faz possível a partir do reconhecimento da existência da não-

humanidade, daquilo que não se é. Grosfoguel (2016b, p.10, grifo meu) reconhece, 

semelhante a Fanon, que “racism  is  a  hierarchy  of  superiority/inferiority  along  the  

line  of  the  human”, isto é, que é precisamente a presença ou a ausência de uma dada 

humanidade nos sujeitos que nos permite estabelecer hierarquias raciais. O autor ainda 

afirma que as pessoas classificadas acima da “linha do humano” (Grosfoguel, 2016b): 

“are recognized socially in their  humanity  as  human  beings  and,  thus,  

enjoy  access  to  rights  (human  rights,  civil rights,  women  rights  and/or  

labor  rights),  material  resources,  and  social  recognition  to  their 

subjectivities,  identities,  epistemologies  and  spiritualities.  The people 

below the  line  of  the  human are  considered  subhuman  or  non-human;  

that  is,  their  humanity  is  questioned  and,  as  such,  negated (Fanon  1967)” 

(Grosfoguel, 2016b, p.10, grifo meu). 

A própria caracterização da “zona do não-ser” sugere uma grande relação com 

as práticas que nós adotamos para com os animais, na medida em que este é um mundo 

marcado nitidamente pelas assimetrias de poder, pela violência, pela exploração e por 

todo tipo de ação brutal que possamos conceber. Da mesma forma que os negros e que 

as mulheres, os animais também ocupam lugares pré-destinados na sociedade e 
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desempenham funções específicas dentro dela, seja como animais domésticos, onde a 

domesticação é condição de possibilidade para a vida, ou seja como animais passíveis 

de serem mortos nos abatedouros por suas vidas não serem politicamente significadas. 

Essa hierarquia existente dentro do próprio reino animal é compartilhada também por 

outras figuras que habitam a zona do não-ser, ora enquanto negras domésticas e 

serviçais, ora como apenas corpos negros sistematicamente abatidos nas periferias. A 

vida parece, em todo caso,  humana ou não, (des)qualificada conforme se aproxima da 

zona do não-ser: humanos animalizados, sub-humanos, não-humanos e animais 

menosprezados. Maciel (2016) reitera esse ponto ao apresentar 

“a associação feita por Montaigne entre a crueldade dos homens contra os 

animais e as práticas cruéis dos homens contra os próprios homens. 

Associação essa que o levou a ver nos atos de aprisionamento e exploração 

dos animais uma prerrogativa para o processo de escravização de pessoas 

humanas e outras formas de violência” (Maciel, 2016, p.41). 

Trata-se, em última instância, de ilustrar como o dualismo “humanidade”/ 

“natureza”está relacionado a práticas de violência que operam sobre os não-humanos, 

mas também contra outros humanos, desumanizados ou animalizados, como negros e 

mulheres. Não está em questão uma hierarquização das violências e das dores sentidas 

pelos diferentes grupos, no sentido de se achar a luta política mais relevante, mas sim 

compreender como todas essas pautas estão imbricadas e compartilham de um ponto 

comum basilar: as violências perpetradas contra determinados seres humanos se 

legitimam a partir da depreciação e da subjugação do não-humano, onde para tornar 

bárbaro o ser humano é primeiro necessário tornar a “natureza” repugnante e totalmente 

diferente de nós. É possível considerar, portanto, que se cultivássemos um outro tipo de 

relação com a natureza, talvez não teríamos uma base de referência tão negativa e não 

enxergaríamos na associação à ela um insulto tão profundo e desqualificante, na medida 

em que seu sentido seria ressignificado em um movimento de descolonização dos 

imaginários.  

Rojas (2016) propõe um projeto alternativo decolonial, em oposição à 

colonialidade e ao capitalismo, baseado em “deep relational ontologies between 

humans, and humans and nature.” (Rojas, 2016, p.1). A autora estuda como a lógica 

universal do colonialismo desvaloriza e compromete formas de vida e como, mais 

especificamente, como o projeto capitalista e colonial da modernidade arroga para si 

“the right to be ‘the’ world, subjecting all the other worlds to its own terms or, worse, 

to non-existence” (Escobar apud Rojas, 2016, p.370). É nesse sentido que a autora diz 
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que a lógica colonial da modernidade capitalista elimina “entire life-worlds” (Rojas, 

2016, p.370,), declarando-os alternativas não-críveis. Esse projeto estaria sustentado, 

segundo ela, por três divisões: a diferença entre natureza e cultura; a distinção entre 

modernos e não-modernos e uma concepção de tempo linear. A primeira divisão teria 

impacto, sobretudo, no que diz respeito à ordenação hierárquica de humanos e não-

humanos, além de concretizar a exclusão dos últimos da política. O projeto colonial, 

dualista e antropocêntrico, tensionaria o tempo todo, portanto, os objetos de estudos e 

os sujeitos do conhecimento estabelecendo a “natureza” como um objeto a ser 

conhecido e a “cultura” enquanto o objeto que conhece. A contestação decolonial 

ocorreria, segundo Rojas (2016, p.374), em dois momentos: primeiramente a nível 

epistêmico, “making visible the mechanisms through which modern rationality manages 

the world and legitimizes the universality of modern knowledge.”; em segundo lugar, a 

partir de um nível ontológico “aims to interrupt the modern commitment to the existence 

of one world.”. 

De La Cadena (2015) sugere, por sua vez, através de narrativas etnobiográficas, 

como existe uma relação de complementariedade e interdependência complexa entre 

seres humanos e “earth beings” (não-humanos ou entidades naturais), mas sempre 

atentando para o fato de que tais experiências revelam como os “recursos” naturais, os 

“earth beings” ou a “natureza” não são “apenas isso” (De La Cadena, 2018, p.110), isto 

é, não são apenas as “mesmas coisas” ditas e nomeadas de maneiras diferentes. 

Descrevendo sua interação com um falante de quéchua e transeunte, Mariano, a autora 

diz que “o que surgiu na interface em vez de “a” entidade ou prática em questão foi uma 

“redescrição” mútua dos conceitos, formas ou figuras do outro (de Mariano e minha) de 

maneira que sempre se excediam, mesmo que também se sobrepusessem”. A autora 

defende que as histórias por ela contadas “podem abrir o pensamento e o sentimento 

para não apenas o que são nossos sentidos comuns” (De La Cadena, 2018, p.112), uma 

vez que dar uma chance ao equívoco político significa considerar que “a natureza (para 

continuar com o mesmo tema) – também pode ser diferente da natureza, mesmo que 

ocupe o mesmo espaço: não apenas um rio, também uma pessoa; não apenas água 

universal, também água local; não apenas montanhas, também seres da terra; não só 

terra, também Ixofijmogen”. (De La Cadena, 2018, p.112). 

As reflexões oferecidas por Rojas (2016) e De La Cadena (2015;2018) podem 

ser interpretadas enquanto viradas epistêmicas e ontológicas em relação aos processos 
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de desumanização e animalização destacados por Fanon (1985) e Grosfoguel (2016b), 

na medida em que problematizam as categorias que fundamentam tais depreciações, a 

saber, o que é ser “humano” e o que é ser “animal” (não-humano), oferecendo novos 

entendimentos sobre as relações que imbricam ambos os entes. Neste sentido, as autoras 

subvertem a negatividade implícita à associação com não-humanos no geral, para 

afirmarem cosmologias em que estes atuam de modo co-constitutivo e interdependente 

aos seres humanos. 

A pós-humanidade e a possibilidade de outras ontologias 

O pós-estruturalismo e pós-colonialismo de fato possuem contribuições 

importantes para a presente monografia, como já foi afirmado nas seções anteriores, na 

medida em que a partir de autoras como Rojas (2016) e De la Cadena (2015, 2018), tais 

abordagens incluem outros tipos de sujeitos, que não os seres humanos, no foco de suas 

análises, oferecendo, portanto, uma visão de mundo plural e complexificada. A “virada 

pós-humanista”, de orientação similar, segundo sugerem Mcdonald e Mitchel (2017), 

“asks us to defamiliarise mainstream narratives of ‘humanity’ so that it is possible to 

better understand how it is constructed, performed and protected”. Nesse sentido, 

Cudsworth (2014, p.748) afirma que as perspectivas pós-humanas representam uma 

reação ao conceito de excepcionalidade humana, comumente rotulado de 

antropocentrismo ou humanocentrismo. Ainda segundo a autora, o pós-humanismo 

seria entendido enquanto uma perspectiva que delimita “an end to the human-centred 

and human-exclusive understanding of human being in the world” (Cudsworth, 2014, 

p. 749), mas não necessariamente o fim do humano ou do humanismo. Assim, a 

abordagem em questão questiona a concepção de que os seres humanos enquanto 

espécie podem ser compreendidos à margem do resto da natureza não humana 

(Cudsworth, 2014, p. 749). O viés pós-humanista advogado por Mitchell (2017, p.12) 

rejeita a separação entre humanidade/natureza e se estrutura entorno do princípio de 

“antropocentrismo fraco”, “a position which acknowledges the embeddedness of 

humans in complex worlds co-constituted by diverse beings”. A autora sugere ainda, 

que o termo “reflexive anthropo-centredness” talvez seja mais acurado para representar 

“the ability to be mindful of the various ways that one might be figured, conditioned or 

disciplined as ‘human’, and how they affect one’s sense of relationality, ethics, politics 

and co-existence” (Mitchell, 2017, p. 12). Ademais, o entendimento da complexidade 

que envolve as relações estabelecidas entre humanos e não-humanos perpassa as noções 
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de “world” ou “worldliness”, isto é, remetem às condições de “being-together” de Jean-

Luc Nancy (apud Mitchell, 2014), a partir da qual o mundo não é um lugar 

predeterminado, mas um conjunto de condições nas quais todos os seres se co-

constituem mutuamente. Nesse sentido, “although all beings are singular, they are also 

irreducibly plural because they are co-constituted by other beings” (Mitchell, 2014, p.7). 

Logo, a partir dessa perspectiva, “worldliness consists in a specific set of conditions: the 

co-constitution of heterogeneous beings and their reducibility of the collectives they 

form” (Mitchell, 2014, p.7). 

A imaginação de um tipo de relação entre humanos e não-humanos que 

encompasse novos parâmetros de convívio e que beira uma interdependência ontológica 

mais complexa tem como consequência a refutação de um tipo de antropocentrismo, 

diriam alguns autores, mas não o antropocentrismo em si. De fato, Youatt (2017) e 

Mitchell (2014) articulam uma crítica contundente à ideia de que o antropocentrismo 

seria um problema8 na medida em que “anthropocentrism is not, as some assert, a 

problem that is inherent to being human – one is not inherently anthropocentric by being 

human” (Youatt, 2017, p.41) ou que, por outro lado, existiriam outras formas de 

antropocentrismo que não estabeleceriam uma relação instrumental com a natureza, 

onde o ser humano ocuparia uma posição de poder hierárquica. Hargrove (apud Mitchel, 

2014) identifica quatro tipos de valor que os humanos podem reconhecer nos não-

humanos: 1) valor instrumental antropocêntrico 2) valor instrumental não-

antropocêntrico; 3) valor intrínseco não-antropocêntrico; 4) valor intrínseco 

antropocêntrico. Mitchell (2014) conclui a partir das categorias apresentadas: 

 

“humans cannot truly appreciate the second and third forms because we can 

only, at best, imagine what it is like to be another form of being. So, from 

this perspective, our best bet is to embrace the fourth form of value and 

harness the power of human reflection and agency – and indeed, imagination 

– to act ethically towards other kinds of beings” (Mitchell, 2014, p.9). 

 

Essa passagem reifica, no entanto, precisamente algumas fronteiras e hierarquias entre 

humanos e não-humanos. Na verdade, ao dizer que os primeiros não podem apreciar 

verdadeiramente a segunda (o valor instrumental que não-humanos têm uns pelos 

outros) e terceira (o valor que não-humanos têm independentemente da apreciação 

humana) formas de antropocentrismo porque nós só podemos, ao máximo, imaginar o 

                                                           
8
Mitchell (2014) se questiona, de fato, se seria possível e desejável rejeitar o antropocentrismo como uma 

característica da segurança internacional, por exemplo.  
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que é ser outra forma de vida, Mitchell (2014) desconsidera as seguintes questões: quem 

faz parte desse “nós”? E por que motivos “nós” seríamos incapazes de transcender a 

imaginação e nos entendermos enquanto “eles”? Essa visão representa, sobretudo, uma 

coletividade que se pretende universal no seu equacionamento ao termo “humanidade”: 

a sociedade branca, Ocidental e moderna. Desconsidera-se, portanto, a existência e a 

capacidade de outros grupos, como algumas tribos indígenas e comunidades 

tradicionais, de se entenderem holisticamente enquanto parte da natureza ou, por vezes, 

no caso de “crianças ferais”9 compreenderem que são tão animais quanto os próprios 

animais, e viverem inseridos no modo de vida e nos hábitos de lobos, por exemplo. 

Ademais, a idéia de que a melhor alternativa seria, portanto, abraçar o poder humano de 

reflexão e agência, só reforça novamente a divisão hierárquica entre humanos agentes e 

capazes, dotados de certas capacidades e, por outro lado, os demais seres que se curvam 

em posição de deferência e agradecem pela solução miraculosa e única que apenas os 

seres humanos estariam aptos a formular. De acordo com Youatt (2017, p.40), 

 

“there are also blind spots in anti-anthropocentric thought, when it comes to 

their own conception of the human, who sometimes paradoxically re-

emerges as a universal figure, defined by species rather than history, carrying 

moral capacities to order and re-order the world”.  

 

 Para além de atentar para a emergência perigosa da figura humana que re-ocupa 

uma centralidade onipotente em certas abordagens pós-humanistas, Youatt (2017) 

também questiona a ausência de uma reflexão na análise anti-antropocêntrica quando 

esta não indaga diretamente sobre a questão da produção de múltiplos humanos no 

antropocentrismo. Segundo o autor,  

 

“in focusing its attention on non-human actants, it sometimes assumes 

(tacitly, at least) that the ‘human’ in anthropocentrism is best described as a 

category encompassing the entire species, rather than asking how particular 

versions of the human come into being, and what the regimes of inclusion 

and exclusion are around those figures”(Youatt, 2017, p.42). 

 

Essa passagem é fundamental para que compreendamos como a categoria identitária 

“humanidade” apesar de não ser homogênea e concentrar em seu seio disputas de raça, 

                                                           
9
O menino lobo, que serviu de inspiração para a criação da história de “Mogli, o menino urso”, segundo 

a reportagem, comportava-se comendo coisas que os homens civilizados considerariam nojentas, em sua 

maioria carne e odiava vestir roupas, afiando os dentes com ossos. Apesar de acreditarem que o menino 

não tinha linguagem e que era mudo, ele tinha a capacidade de fazer “sons animais”. O caso de Dina 

Sachiar nos choca ainda mais porque a alcatéia de lobos com a qual ele vivia foi morta quando o menino 

foi “resgatado” e forçado a retornar à vida civilizada. Para mais informações: https://timeline.com/dina-

sanichar-feral-children-ea9f5f3a80b2 

https://timeline.com/dina-sanichar-feral-children-ea9f5f3a80b2
https://timeline.com/dina-sanichar-feral-children-ea9f5f3a80b2
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classe, gênero e orientação sexual (para além daquelas que dizem respeito à espécie), é 

alçada enquanto um modelo central que leva à significação da vida de maneira diferente 

de acordo com o posicionamento dos indivíduos em relação a esse  referencial.  

 

Pensando as re(e)xistências: pode a natureza falar? 

O trabalho em questão se incumbe, enquanto seu objetivo central, de 

problematizar o dualismo“humanidade”/ “natureza”, tendo em mente a pergunta que 

encabeça o seu título: pode a natureza falar? No que toca a uma resposta possível e 

provisória para esse questionamento, longe de arrogar para si o lugar de “verdade”, esta 

monografia assume que a pergunta não importa, no sentido de que qualquer tentativa de 

enquadrar a “natureza” por meio de categorias (seja elas a ausência ou a presença de 

sensiencia, linguagem, razão, etc) a fim de torná-la politicamente significante é, em si, 

frustrante e limitante, uma vez que a escolha de um rótulo sempre tende a marginalizar 

aqueles que não se enquadram nele. É nesse sentido, por exemplo, que eleger o critério 

da sensiência para incluir determinados animais no rol de seres cuja existência importa 

exclui, impreterivelmente, rios, montanhas e o próprio ar, cuja importância se equipara 

aosprimeiros. Argumento, portanto, que não se trata de acharmos uma categoria no qual 

todos os seres vivos e elementais se incluam, porque este movimento pressupõe o ato 

de traçar uma fronteira que, por sua vez, posiciona e separa quem está dentro e quem 

está fora. Achar uma categoria totalizante pode, portanto, ser impossível e indesejável, 

uma vez que multiplicaria fronteiras e reproduziria violências. Logo, o mais oportuno, 

aos olhos do presente trabalho, seria então problematizar tais fronteiras e violências, que 

perpetuam a destruição sistemática das “naturezas”, ao invés de reiterar categorias que 

privilegiam certos sujeitos em detrimento de outros.  

A problemática das fronteiras se faz presente, por sua vez, na temática do 

questionamento da (re)constituição do Estado e na indagação sobre as formas nas quais 

o espaço político global é partilhado. Nas palavras de Tuathail (apud Devetak, 2013, 

p.203) “although often assumed to be innocent, the geography of the world is not a 

product of nature but a production of histories of struggle between competing authorities 

over the power to organize, occupy and administer space”. Enquanto um atributo central 

que compõe a arquitetura da política global e imaginário moderno geopolítico, fronteiras 

funcionam para dividir um espaço soberano interior de um espaço exterior, plural e 

anárquico. De fato, nem a soberania ou a anarquia seriam possíveis sem a inscrição de 

uma fronteira para dividir o espaço político.É legítimo, portanto, que questionemos: 
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como fronteiras são constituídas, que status moral e político elas recebem, como elas 

operam simultaneamente para incluir e excluir e como elas produzem 

concomitantemente ordem e violência? Tais questões não estão apenas preocupadas 

com a localização de fronteiras cartográficas, mas também como elas servem para 

representar, limitar e legitimar uma identidade política. 

No contexto do presente trabalho é pertinente que nos questionemos também 

como tais fronteiras se articulam no processo de definir o limite entre a “humanidade” 

e a “natureza”. Nesse sentido, vale a analogia dos termos com o binômio “soberania/ 

anarquia”, na medida em que certos humanos são identificados em suas características 

fundantes como o indivíduo soberano, a dimensão interna do self quese constitui através 

da ordem e da civilidade; enquanto que a “natureza”, por sua vez, apresenta-se como 

aquilo que está fora, que é não somente diferente, mas também caótico, violento e 

selvagem.  A criação geopolítica de um outro externo é fundamental para a constituição 

de uma identidade política (self) que deve ser assegurada. As fronteiras neste caso 

operam de maneira a delimitar simultaneamente essas duas identidades políticas, de 

maneira que o sentido e o propósito de cada uma delas só emerge através da justaposição 

e da mútua constituição. A suposta objetividade e naturalidade envolvidas na 

humanidade “soberana” e na natureza “anárquica” acobertam, por sua vez, processos e 

práticas de violência inerentes a qualquer tentativa de estabilização e homogeneização 

de identidades que são, por si só, plurais, fluidas e complexas. Como pontua Campbell 

(apud Devetak, 2013, p.206), “the social space of inside/outside is both made possible 

by and helps constitute a moral space of superior/inferior”. A afirmação de uma 

identidade política coerente e singular demanda,frequentemente, o silenciamento de 

dissidências internas. Nessesentido,“there can be internal others that endanger a certain 

conception of the self, and must be necessarily expelled, disciplined, or contained” 

(Devetak, 2013, p.205).Segundo a ótica pós-estruturalista, portanto, a identidade é 

concebida enquanto relacional e performática, no sentido conferido por Butler: 

identidades não têm existência objetiva, mas dependem de práticas discursivas. Nesse 

sentido,“identities are socially ‘real’, but they cannot maintain their ‘realness’ if we do 

not reproduce them” (Hansen, 2014, p.179). Assim a“natureza” ocupa, a partir de um 

dado período histórico e do desenvolvimento de uma racionalidade antropoinstrumental 

(Mitchell, 2014) um lugar de inferioridade, constantemente relembrada da necessidade 

de ser disciplinada, explorada e vilanificada; na medida em que se constrói 

ininterruptamente uma narrativa que a posiciona aquém da “humanidade”. 
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Tal como Richard Ashley (1987;1988;1989) que, por exemplo, utilizou uma 

leitura desconstrucionista para mostrar como as afirmações realistas sobre a anarquia 

dependiam de uma imaginação fictícia do Estado soberano enquanto um repositório de 

ordem, homogeneidade e identidade (atributos esses que estariam ausentes para além 

dos limites de sua fronteira); faz-se mandatório que também desconstruamos os 

pressupostos imaginados e fictícios que alicerçam a fronteirização artificial entre 

“humanidade” e “natureza”, ressaltando como as condições de possibilidade para a 

fundamentação desse imaginário são estabelecidas por conceitos politicamente 

orientados e situados. Esse movimento de desconstrução dos conceitos que sustentam a 

diferenciação entre “humanidade” e “natureza” deve ser articulado também através de 

uma reflexão mais complexa e profunda sobre como os seres humanos tornam-se 

sujeitos e, a partir dessa condição, autorizaram a si um conjunto de direitos distintos e 

próprios. Michel Foucault buscou através de suas obras “criar uma história dos 

diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornam-se sujeitos” 

(apud Rodriguez, 2014, p.402), isto é, pretendeu-se analisar quais mecanismos e 

práticas de poder moldam a nossa subjetividade. Esse interesse de pesquisa era 

compatível com as hipóteses de cada corpo seria dotado de certas características 

fisiológicas, mas não de uma ontologia subjetiva. Em outras palavras, não haveria uma 

natureza humana ahistórica e atemporal. Assim, os sujeitos e suas subjetividades seriam 

produzidos historicamente e responderiam a valores e práticas culturais de um dado 

espaço e tempo. Desse modo, “a identidade não brotaria espontaneamente em cada um 

de nós, mas seria moldada por meio de técnicas ativas numa série de instituições pelas 

quais passamos” (Rodriguez, 2014, p.403). Faz-se necessário, por sua vez, pensar a 

subjetivação dos (de determinados) seres humanos em paralelo ao processo de 

desvinculação dos mesmos em relação à “natureza” (que será aprofundado no capiítulo 

3), de maneira que determinados mecanismos, como a racionalidade 

antropoinstrumental, moldam e apartam essa relação. A produção histórica dessa 

subjetividade eminente, reforçada por práticas materiais e discursivas, nega não apenas 

a possibilidade de reconhecimento da pluralidade de subjetividades que constituem a 

“natureza”, como também interdita a relacionalidade existente a primeira e a última. Em 

outras palavras, é sintomático que o entendimento dos seres humano em sua dimensão 

ontológica, não perpasse a idéia de uma mútua co-constituição com a “natureza”. Mas 

a criação dessa identidade humana excepcional e soberana não é, em termos 

foucaultianos, naturalmente dada, na medida em que podemos identificar instituições, 
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como o Iluminismo e a Modernidade, que nos moldam ativamente através de diversas 

técnicas e conceitos. Além disso, podemos igualmente reconhecer empiricamente outros 

tipos de subjetividade que corroboram identidades mais holistas e integradas à 

“natureza”, reconhecendo nesta o seu valor intrínseco e a sua significação política 

inerente. Seria isso desejável? 

Caminhos e alternativas 

Se pensada a partir de uma perspectiva antropocêntrica, isto é, tendo em vista 

apenas os seres humanos como sujeitos, a violência acaba por se reproduzir e se alastrar 

ao desconsiderarmos que outras formas de vida não-humanas não são objeto de proteção 

e de segurança. Esse ponto de vista, de que certas vidas valem mais do que outras, só 

reifica o binarismo “humanidade”/ “natureza”, na medida em que se pressupõe que é 

possível que as vidas de humanos e não-humanos aconteça de forma separada, o que 

aponta para a manutenção de um discurso colonial que em sua origem construiu a 

identidade do colonizador (parte da humanidade) como diferente e superior à imagem 

do colonizado (a natureza). Se vislumbrássemos uma opção onde o subalterno fala a 

partir de si próprio, consideraríamos a possibilidade de se trabalhar contra a 

subalternidade e criar espaços onde o mesmo possa ser ouvido.A subversão dessa 

narrativa hegemônica poderia se dar, por exemplo, através do reconhecimento das 

mudanças climáticas enquanto potência de expressão de um planeta fatigado das 

violências antropogênicas, como a vocalização e a denúncia de um colonizado que não 

aguenta mais os flagelos dos seu senhores. As mudanças climáticas talvez sejam a 

expressão mais inflamada de uma linguagem não-verbal que que se materializa e se auto 

representa politicamente por meio de sons, de cores, de movimentos e de toda uma 

simbologia natural e anti-colonial que tem o ápice da vontade da sua manifestação 

política nos “desastres” naturais. Por outro lado, poderíamos considerar, com o auxílio 

da literatura dos novos materialismos que, de fato, a natureza fala porque possui agência 

e linguagem. É nesse sentido que “Montaigne admitiu a existência de formas 

alternativas de racionalidade, como ainda assegurou que a razão pode ser exercida por 

outras maneiras e por outras criaturas que não apenas os seres humanos” (Maciel,2017). 

O conceito de actancy de Latour (apud Mitchell, 2014, p.12) corrobora o ponto de uma 

natureza atuante ao afirmar que “nonhumans may have a speaking role in politics. 

Specifically, their bodies can make ‘propositions’ interpretable to humans, which are 

frequently found in scientific and media discourses as ‘facts’ or ‘evidences’”.De certa 
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maneira, essa alternativa ainda vislumbraria um posicionamento que se vê “dentro do 

texto”, isto é, que segundo Bhabha (1990) apenas reconhece a agência dentro do marco 

da subjugação, isto é, nos contornos de um discurso de dominação, na medida em que 

os mesmos conceitos coloniais de razão e linguagem continuariam a ser 

operacionalizados pela resistência, ainda que a partir do preenchimento de novos 

significados. A natureza articularia, assim, o seu antagonismo por meio dos mesmos 

significantes que o colonizador usa para justificar sua superioridade e legitimidade. A 

tentativa, portanto, de codificar tal expressividade em termos de agência e linguagem 

incorre, por sua vez, no perigo de reiterarmos o discurso colonial, na medida em que a 

natureza estaria sendo valorizada a partir dos termos que antes a desqualificavam e 

inferiorizavam; isto é, se antes ela era acusada de não ter razão, agência e sequer 

linguagem e, portanto, era classificada como subalterna em relação aos seres humanos, 

agora ela seria justamente valorizada porque possuiria esses atributos, atributos estes 

que sempre serviram à descrição e à catalogação do colonizador sobre as formas de vida 

politicamente não significadas.  

E se por ventura a “natureza” ainda não for ouvida em seus “próprios” termos, 

temos que estar cientes de que “não há como não habitar a estrutura” (Spivak, 2010), 

isto é, que enquanto humanos antropocêntricos temos que exercitar a nossa 

autorreflexão e nos conscientizarmos do nosso lugar de fala e seus privilégios atrelados. 

E como decorrência desse movimento, nós talvez tenhamos que reconhecer como nossas 

ontologias e epistemologias (Ocidentais, brancas e herdeiras do pensamento colonial) 

são insuficientes para compreender outras formas de relação com a “natureza” que não 

reifiquem um binarismo hierárquico, mas que a incorporem e a respeitem a partir de 

uma perspectiva de comunhão. Para tanto, seria oportuno resgatarmos o conceito de 

hibridismo de Bhabha (1990), que através do rompimento das estruturas binárias de 

significação elabora um “terceiro espaço” não-sintético que é fruto de uma agência a 

partir da subversão, do embaralhamento e da ironização do discurso do colonizador. 

Dizer que a “natureza” tem agência e linguagem é continuar a trabalhar nos marcos do 

opressor, isto é, reiteramos o discurso logocêntrico que funda o mito da 

excepcionalidade humana.  Na prática, isto quer dizer que ainda não descolonizamos os 

nossos imaginários. Por outro lado, se compreendêssemos que através dos resquícios do 

encontro colonial nós poderíamos produzir um novo tipo de sujeito ou de sociedade, de 

fato integrado(a) à natureza, então estaríamos resistindo aos termos a nós impostos. 
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Nesse sentido, quando falo sobre um “terceiro espaço”, penso na sobreposição e na 

imbricação entre dois mundos: o do colonizador e o dos nativos. É a partir da conjugação 

do antropocentrismo colonial e das outras epistemologias e cosmologias ameríndias que 

poderíamos chegar ao que Mitchell (2017, p.12) chama de “antropocentrismo fraco”, 

isto é, “a position which acknowledges the embeddedness of humans in complex worlds 

co-constituted by diverse beings”. A autora sugere ainda, que se esse tipo de 

antropocentrismo é entendido apenas como uma ética desenvolvida a partir do ponto de 

vista dos humanos, então poderia englobar qualquer concepção de humanidade. Tal 

conteúdo poderia ser preenchido a partir do conceito de “reflexive anthropo-

centredness” que representa “the ability to be mindful of the various ways that one might 

be figured, conditioned or disciplined as ‘human’, and how they affect one’s sense of 

relationality, ethics, politics and co-existence” (Mitchell, 2017, p. 12).  

Diante do panorama da história única, reduzida a um estereótipo incompleto 

como diz Adichie (2009), cabe a nós ressignificarmos essa narrativa trabalhando nos 

seus interstícios e nos ocupando de dar visibilidade e voz a outras histórias que 

desestabilizem os fundacionalismos de uma narrativa que produz violência e exclusão. 

Nesse sentido, poderíamos nos valer da perspectiva das encruzilhadas de Rufino (2016, 

p.59) cuja “cada interseção gerada nesses cruzamentos compreende-se como uma 

fronteira que ressalta a emergência de outros caminhos para a invenção e releitura do 

mundo”; múltiplos caminhos estes que se abrem a partir das potencialidades de Exu, 

que “restitui de forma transformada e vitalizada aquilo que foi engolido” (Rufino, 2016, 

p.57). É através desse ato de comer que se desdobra também o ato de regurgitar, que 

nunca entrega ou devolve aquilo que foi ingerido da mesma maneira. Semelhante à 

prática da antropofagia e ao “terceiro espaço” de Bhabha, tal perpesctiva apresentada 

por Rufino (2016) abre a possibilidade para que a narrativa dominante sobre a natureza 

também seja devorada, embaralhada, modificada, cuspida e rearticulada através de um 

novo espaço.  

A ideia de subversão do discurso do colonizador abre margem, portanto, para 

que pensemos os mais diversos cursos de ação que concretizem essa mudança, nos 

permitindo sonhar com novas ontologias e epistemologias que não as nossas, mas 

também não necessariamente a total cópia de tradições e cosmologias outras. Talvez 

precisemos de uma dose de emulação, isto é, de um movimento de cópia que não se 

encerra em si mesmo, mas que incorpora na sua re-produção uma dose de originalidade 
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e que a partir dessa combinação, produz algo novo e autoral. É nesse sentido que 

podemos compreender as inspirações da antropofagia também como um caminho de 

luta e reinvenção. Nas palavras de Descola (2016, p.27),  

“Assim, mesmo que a solução que queremos para o futuro - algum modo 

diferente de conviver entre humanos, bem como entre humanos e não-

humanos - ainda não exista, resta-nos ao menos a esperança de inventar 

maneiras originais de se habitar a terra, uma vez que outras civilizações e 

outras sociedades já o fizeram antes de nós”. 

Por fim, em termos ilustrativos, podemos imaginar uma alegoria que representa o estado 

da arte do binarismo humanidade/natureza, a partir de um ponto a partir do qual círculos 

concêntricos são traçados: o humano (homem moderno, racional, branco e Ocidental) 

se posciona ao centro e quanto mais próximos dos círculos periféricos os seres estão, 

mais distantes eles estão desse ideal regulativo e dos direitos que a ele são 

correspondentes. Em contraposição, as figuras que emergem a partir da combinação 

entre Mitchell (2014) e Viveiros de Castro (2017) nos levam a pensar em um modelo de 

esfera não-tradicional, isto é, uma esfera, de acordo com o escritor Jorge Luis 

Borges“whose center is everywhere and whose circumference is nowhere” (Borges, 

1962, p.5). Se, na verdade, de acordo com a cosmologia dos povos Araweté, “por trás 

dos corpos-roupas animais, acha-se um personagem humano. A humanidade não é a 

exceção, mas a regra” (Viveiros de Castro, 2017). Nesse sentido, todos os animais têm 

uma alma que é antropomorfa, uma vez que o corpo é uma espécie de roupa que esconde 

uma forma humana. Sob essa perspectiva, o mundo continua a ser antropocêntrico sem 

de fato sê-lo, na medida em que os humanos perdem a sua condição original de 

exclusividade e protagonismo, uma vez que todos os outros seres passam a compartilhar 

da forma humana. Nas palavras do autor, “se uma legião de seres outros que os humanos 

são ‘humanos’, então nós humanos não somos assim tão especiais”(Viveiros de Castro, 

2017). Essa condição se verifica a partir da imagem de que o marcador que antes definia 

a normatividade, a humanidade, agora está pulverizado entre todos os outros seres que 

habitam a natureza, na medida em que cada um deles passa a ser o centro/a norma da 

sua própria existência, reforçando a ideia de que o eixo da esfera de Borges (1962) está 

agora deslocado para todos os lugares, uma vez que a linha/fronteira que delimitava a 

esfera monocêntrica e que definia a diferença, constituindo o binarismo “humanidade”/ 

“natureza”, cada vez mais se apaga com a pluralização dos centros. Esse modelo, apesar 

de ainda ser antropocêntrico, dado que a figura comum e representativa de todos os 

seres/centros é a “humanidade”, apresenta o antropocentrismo sob uma nova roupagem, 
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isto é, a partir de uma não obrigatoriedade de hierarquias e violências, na medida em 

que os seres continuam a se diferenciar por seus corpos, mas detém uma qualidade 

superior de igualdade ontológica. Mitchell (2014, p.15) reconhece uma configuração 

semelhante: “a ‘multicentric’ orientation: instead of envisioning a single ethical ‘circle’ 

with humanity at the centre, it would frame ethics as the space created between multiple, 

overlapping circles, each with a different form of being at its centre”. 

Diante da breve discussão sobre identidades, fronteiras e subjetivação, fica 

contenciosa a questão se a “natureza”, de fato, fala. Não é possível refutar o fato de que 

ela, sim, se comunica e se expressa por meio dos formatos mais variados, isto é, através 

de sons, cores, movimentos, pulsos elétricos, reações químicas, etc. Negar esses fatos 

seria, mais uma vez, adotar uma atitude colonial, uma vez que estaríamos contendo e 

suprimindo as complexidades da “natureza”, para novamente enquadrá-la a partir de 

uma ótica asséptica, monolítica e homogeneizante, característica do método científico: 

uma “natureza” muda e quase-morta. O trabalho em questão, por outro lado, recusa-se 

a compreender  a vida “Outra” a partir de termos “nossos”,isto é, de qualificar a 

existência não-humana por meio de características humanas (sentir, pensar, ouvir, falar, 

etc) que, por durante muito tempo, trabalharam no sentido de inferiorizar e dominar a 

“natureza”. Talvez seja assim, que Spivak (apud Sylvester, 2014, p.191) se questione 

em relação à expressão do subalterno: “Is it possible for that Western subaltern to hear 

the subaltern without putting her words and experiences into familiar Western 

frameworks?” É nesse sentido que o presente trabalho atribui desimportância ao fato da 

“natureza” falar porque, em todo caso, o próprio ato da “fala” já se constitui enquanto 

um ato politicamente situado e contaminado, no sentido de que já representa, por si só, 

uma capacidade humana. Além disso, em quais termos ou em quais “línguas” tal 

natureza há de se expressar? Através dos já problematizados conceitos de linguagem e 

razão Ocidentais? Como seria possível traduzir a sua fala sem violentar o sentido da sua 

comunicatividade? 

De La Cadena (2015, p.26, tradução livre), apoiada no perspectivismo ameríndio 

de Viveiros de Castro (2004) explica que equívocos de tradução não são erros, mas que 

são “um tipo de disjunção comunicativa na qual, usando as mesmas palavras, 

interlocutores não estão falando sobre a mesma coisa e não sabem disso”. Oposto de 

uma condição negativa, o equívoco é uma importante característica da antropologia que 

“consiste em explorar as diferenças entre conceitos, gramáticas e práticas que compõem 
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o equívoco através do qual o interlocutor se comunica” (2015, p.27, tradução livre). De 

La Cadena (2015) exemplifica a questão pontuando como a mesma palavra 

“Ausangate”, pode ser compreendida em diferentes mundos enquanto uma entidade 

natural ou como um “earth-being”. A autora sugere que os equívocos não podem ser 

evitados, mas podem ser controlados ao “evitarmos transformar o que é diferente em 

igual” (2015, p.27, tradução livre). Em suma, esse modo de tradução “considera que é 

importante os conceitos que utilizamos para traduzir outros conceitos” (De La Cadena, 

2015, p.27, tradução livre). A tradução enquanto equívoco é, segundo a autora, uma 

forma de manter as divergências  entre perspectivas de mundos que se conectam 

parcialmente através da comunicação. De la Cadena (2018, p.99) aponta que “quando o 

equívoco é o modo de comunicação, os conceitos e as coisas estão apenas parcialmente 

conectados; a mesma palavra pode se referir a duas coisas diferentes, dependendo do mundo no 

qual é proferida”.É neste sentido que podemos afirmar que não apenas as similaridades 

conectam, mas as diferenças também: “to translate is to presume that an equivocation 

always exist; it is to communicate by differences, instead of silencing the Other by 

presuming a univocality – the essential similarity – between the Other and We are 

saying” (Viveiros de Castro apud De la Cadena, 2015, p.27).  

Mas como sugere De La Cadena (2018), operar através do conceito de equívoco 

é pressupor que todos os participantes da interlocução são falantes, isto é, que não 

apenas “nós” humanos temos voz, mas que a “natureza” também se expressa através da 

linguagem. Neste caso, a pergunta “pode a natureza falar?”seria descartável, na medida 

em que consideraríamos a priori que ela se comunicaria, se esse fosse o caso. A tradução 

a partir do equívoco só seria factível se entendêssemos que a “natureza” poderia ser 

traduzida porque fala. No entanto, como não temos um consenso sobre a natureza da 

“natureza”, eis que o mal-entendido que esse questionamento suscita se expressa, mais 

precisamente, nos termos de um dissenso à la Ranciere (apud De La Cadena, 2018), 

uma vez que “resulta de ‘uma disputa sobre o que significa falar’; ‘uma disputa quanto 

ao objeto da discussão e quanto à capacidade daqueles que fazem disso um objeto’” (De 

La Cadena, 2018, p.99). A autora complementa: “trata-se de uma disputa que confronta 

aqueles que têm (aos quais se concede a capacidade de) discurso com aqueles que não 

têm (aos quais é negada a capacidade de) discurso – é uma disputa sobre as convenções 

que distribuem capacidades para definir o que é e como é” (De La Cadena, 2018, p.99).  
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A dinâmica de quem detém o controle sobre a fala (e sobre quem e o que se fala) 

ficará mais evidente no capítulo a seguir, uma vez que os marcos ambientais 

internacionais apresentados delimitam em seus preâmbulos e em seus artigos os sujeitos 

autorizados a falar, em contraposição aqueles sobre os quais se fala (a “natureza”), que 

ocupam um papel passivo e estático de serem os receptores dos termos acordados nos 

documentos. Assim, veremos como a ideia de equívoco é, em si, equivocada para 

ilustrar a relação “humanidade” / “natureza”, uma vez que não existe o diálogo entre 

partes falantes equivalentes, mas sim, a imposição autoritária da “nossa” cosmovisão 

por meio da linguagem. Atento de antemão ao (à) leitor(a), portanto, como as 

convenções, agendas, os acordos e protocolos a serem apresentados dizem muito mais 

sobre o lugar de fala de quem os produz e, consequentemente, por oposição, o lugar de 

quem não participa na sua confecção, do que, de fato, sobre “política ambiental”. É, 

sobretudo, nas minúcias de termos aparentemente descompromissados e de “senso 

comum”, que poderá ser observado historicamente um fazer (in)conscinete de uma 

política de hierarquizações, violências e extermínio. 

 



O regime ambiental internacional enquanto hegemonia 

antropocêntrica  

O capítulo em questão tem como estratégia teórico-metodológica a análise de 

discurso dos marcos ambientais internacionais concretizados, sobretudo, sob a forma de 

acordos, convenções, declarações e protocolos. Esse processo tem como objetivo 

investigar a relação entre o vocabulário empregado na ontologização da “natureza” e as 

consequentes práticas que são autorizadas a partir de uma dada construção linguística. 

A escolha deliberada desse posicionamento específico10 e dos documentos apresentados 

a seguir é, em particular, estrategicamente significativa. Uma vez que os mesmos 

representam um mínimo denominador comum de entendimento e concordância entre as 

Partes signatárias, eles traduzem o consenso acerca do que se entende pelo “objeto” 

"natureza", revelam o posicionamento dos seres humanos em relação a esse Outro e 

retratam quais práticas são legítimas e coerentes diante desse binarismo constitutivo. O 

olhar analítico estará centrado, sobretudo, para os preámbulos e para os primeiros 

artigos dos documentos, uma vez que eles contêm os principais compromissos e valores 

que norteiam a anuência dos Estados-parte. São esses trechos, portanto, em que a 

construção discursiva da relação “humanidade” / “natureza”é observada. É relevante 

pontuar também que a análise discursiva empregada no presente capítulo bebe das 

discussões e dos conceitos apresentados no capítulo do marco teórico, tensionando 

assim diálogos entre o nível ontológico o e o ôntico (Heidegger), respectivamente. Para 

tanto, faz-se necessário apresentar brevemente o que se entende por discurso e elucidar 

como esse aparelho simbólico e linguístico constitui e é constituído por práticas diversas 

que, por sua vez, se fazem presentes nos acordos, convenções, declarações e protocolos. 

Discursos são estruturas ou sistemas de significação que constroem realidades 

sociais por meio de conjuntos de signos predominantemente linguísticos. Faz-se 

necessárioassinalar as relações entre os elementos que fazem parte de um sistema de 

signos (Saussure apud Milliken, 1999) e as oposições binárias (humanidade/natureza, 

                                                           
10

 Não é coincidência que a metodologia escolhida, a análise de discurso, que privilegia a linguagem, 

esteja intimamente relacionada à pergunta basilar da monografia em questão: pode a natureza falar? Nesse 

sentido, não se busca construir apenas uma relação dos imaginários que pensam e preenchem o termo 

“natureza”, mas também se pretende denunciar agendas que são promovidas em nome da “natureza”, 

enquanto porta-vozes de seus interesses, mas que pouco ou nada tem a ver de fato com a sua preservação 

e com o reconhecimento político do significado da sua vida. Trata-se, portanto, de um conjunto de 

documentos que, como será apresentado a frente, é totalmente surdo às demandas e às necessidades da 

“natureza” ou, no sentido spivakiano, tratam-se de pesquisadores e pensadores que traduzem a voz do 

subalterno a partir de seus próprios termos, sobretudo Ocidentais. 
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primitivo/moderno) que estruturam os discursos (Derrida apud Milliken, 1999) e que 

estabelecem relações hierárquicas entre os termos. Ademais, discursos também são 

produtivos: auxiliam a criar e a reproduzir certas maneiras de ser e agir no mundo e a 

operacionalizar um “regime de verdade” particular que exclui outras identidades e 

cursos de ação (Milliken, 1999). Além disso, discursos ajudam a definir sujeitos 

autorizados a falar e a agir, audiências para os que são permitidos a se expressar, a 

disciplinar ou eliminar certos grupos e a produzir um senso comum. Dessa forma, 

discursos definem, permitem, silenciam e excluem sujeitos e práticas ao designarem 

certos grupos como aptos a falar e outros não; ao designarem certas práticas como senso 

comum, lógicas e adequadas e outras como impraticáveis ou inadequadas. Em outras 

palavras, discursos ajudam a produzir práticas ao criarem um sistema de significados 

que estrutura e limita as opções de práticas políticas consideradas razoáveis (Milliken, 

1999).  

Nesse sentido, o trabalho em questão propõe que observemos o regime 

internacional de proteção ao “meio ambiente” enquanto um “regime de verdade”, uma 

vez que fundamentado sobretudo na autoridade da “Ciência” e em um antropocentrismo 

instrumental, os documentos analisados pavimentam um único curso de ação possível, 

aquele que enxerga uma separação ontológica entre “humanidade” e “natureza” e que 

condiciona a preservação da segunda através de uma espécie de tutela, em que os seres 

humanos cuidam da “natureza” porque assim precisam dela para sobreviver e não, 

porque existe alguma obrigação moral  ou algum valor intrínseco à mesma. Assim, 

afirmando essa narrativa ao longo de anos em diversos documentos, esse discurso 

particular estabeleceu uma dada hegemonia sobre o que se entende por “natureza”, por 

proteção e, sobretudo, como se dá a relação entre “nós” e “eles”. É nesse sentido que os 

tomadores de decisão e negociadores foram elevados à categoria de aptos a falar e de 

definirem o conteúdo indisputável desses termos, enquanto diversos outros saberes e 

experiências, sobretudo indígenas, afrocentradas e de comunidades tradicionais foram 

marginalizadas e consideradas inadequadas por disporem de cosmologias que 

significam radicalmente diferente a relação entre “humanidade” e “natureza”. 

No que concerne os textos em questão, até mesmo discursos hegemônicos são 

instáveis e, por isso, precisam ser produzidos e reproduzidos continuamente, de forma 

a tentar fixar as identidades e os modos de agir por eles autorizados(Milliken, 1999). 

Assim, apesar de cada acordo, convenção, declaração e protocolo abordar um tema que 

lhe é particular, todos resguardam um vocabulário e um conjunto de significados 
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comuns, na medida em que tais documentos são a expressão de uma tentativa maior de 

se reciclar e reafirmar uma série de valores, como o antropocentrismo e o compromisso 

com a ciência. De acordo com Butler (1990, p.145), as identidades requerem “the 

stylizes repetition of acts through time” e “a regulated process of repetition”. A partir 

da fragilidade dos fundacionalismosidentitários que alicerçam a relação entre 

“humanidade” e “natureza”, faz-se mandatório reificar temporalmente através da 

repetição, em intervalos consecutivos, determinadas construções frasais e certos termos 

que restabelecem a aparente pacificidade de um binarismo constitutivo opressor, 

hierárquico e violento. Faz-se necessário, portanto, analisar os documentos a seguir 

reconhecendo a posição hegemônica que tais discursos ocupam, verdadeiros centros 

normativos que disciplinam, controlam e autorizama legitimidade de outros saberes 

(Foucault, 2011). 

Na seção seguinte buscarei apresentar e discutir cronologicamente os principais 

marcos ambientais dentro da literatura de Relações Internacionais, começando pela 

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (1972),  

seguindo pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC) de 1992,  apresentando a Declaração Final da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) – 2012 e, finalmente culminando 

no Acordo de Paris (2015) e na mais recente Agenda 2030. A Convenção de 

Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 

Depósito (2014), o Protocolo de Kyoto (1998) e a Convenção sobre Diversidade 

Biológica (2000) também são mencionados ao longo do texto ainda que brevemente, 

uma vez que diante da profusão de documentos de maior notoriedade, optou-se por não 

se analisar diretamente os demais marcos. 

 

1. Provincializando o discurso: marcos ambientais para quem? 

 

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente 

humano (1972) 

O encontro organizado pelas Nações Unidas em Estocolmo, contando com a 

presença de 113 Estados-parte, tinha pautas abrangentes, voltadas à poluição e à 

pobreza, em um momento em que a expressão “mudanças climáticas” ainda não 

circulava no meio científico. Resultou em um documento com 26 princípios 
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relacionados à proteção do meio ambiente e 109 recomendações relacionadas à poluição 

e à preservação de recursos naturais. 

A Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o MeioAmbiente 

Humano evidencia, já a partir de seu título, a problemática relação que é estabelecida 

entre a “humanidade” e a “natureza”, uma vez que afirma a já então consolidada 

separação entre ambas entidades. “Humanidade” e “natureza” são, assim, concebidas a 

partir de ontologias distintas, uma vez que constituem seres diferentes. O título é um 

indicativo dessa interpretação, na medida em que é preciso falar sobre um meio 

ambiente que também é humano e não só utilizar o conceito “meio ambiente” para 

implicitamente falar, ao mesmo tempo, de humanos e não-humanos. Se a intenção 

inicial do documento era compor um texto holista e integrador, parece que acabou por 

reforçar fraturas e dar o ponta pé inicial, enquanto a primeira Convenção sobre meio 

ambiente, para que demais documentos reforçassem um padrão discursivo que atentasse 

mais para o “lado” humano, do que para a “natureza”. Neste caso, “meio ambiente 

humano” foi uma escolha, na melhor das hipóteses, infeliz, justamente porque dá a 

entender que os humanos têm uma primazia face a outros seres, uma vez que é a 

qualidade humana do meio ambiente que o torna relevante, e não o meio ambiente por 

si só. O descaso com a “natureza” é assim evidente, na medida em que a acepção da 

palavra não se encontra em lugar algum, quando apenas em “man and his environment” 

(ONU, 1972, p.5, grifo meu), se enterdermos “natureza” e “meio ambiente” como 

sinônimos11.Os termos “natureza” ou “natural” só são mencionados, como no caso 

abaixo, quando eles ocupam o lugar que lhes são destinados: a posição de recurso, bem, 

ativo ou riqueza.  

 

“The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and 

fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be 

safeguarded for the benefit of present and future generations through careful 

planning or management” (ONU, 1972, p.2, grifo meu). 

 

                              “Man is both creature and moulder of his environment, which gives him 

physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, 

social and spiritual growth” (ONU, 1972, p.1, grifomeu). 

 

                                                           
11De antemão já gostaria de pontuar que não entendo “natureza” e “meio ambiente” como sinônimos, na 

medida que em que o primeiro termo parece incorporar uma entidade independente e, portanto, mais 

ativa; o segundo termo me parece refletir uma natureza já domesticada, um meio no qual os seres humanos 

já atuam, transformam e exploram, mesmo que dentro de determinadas normas.  
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E o lugar ocupado por esses termos guarda uma relação direta com a suposta função que 

eles deveriam desempenhar, isto é, o motivo pelo qual os “recursos” naturais devem ser 

preservados está justificado por uma relação instrumental de utilidade entre a “natureza” 

e a “humanidade”, na medida em que a primeira só é digna de valor e de reconhecimento 

se for benéfica para a geração atual e futura ou se for capazde prover algum tipo de 

elevação, sustento ou crescimento (intelectual, moral, social, espiritual e, sobretudo, 

econômico). Além do que, no primeiro exemplo, é traçada uma distinção entre recursos 

ordinários e “amostras representativas de ecossistemas naturais”, isto é, entre partes da 

natureza que “valem” mais do que as outras. A “humanidade” ocupa, mais uma vez, o 

centro que decide quais recursos são valiosos, o que é digno de ser preservado e o por 

quê. Portanto, a “natureza” não é preservada pela sua qualidade intrínseca, isto é, porque 

todos os seus seres têm valor moral (e quiçá político), mas porque é enxergada enquanto 

um bem de valor estratégico. 

Apesar do nome da declaração já afirmar o protagonismo e centralidade da 

“humanidade”, a frase “Of all things in the world, people are the most precious” (ONU, 

1972, p.1, grifo meu) nos permite questionar radicalmente quem é objeto referente de 

segurança no documento. Não só nos ajuda a pensar o objeto da preservação, mas 

também nos auxilia a questionar a premissa de que tais pessoas desfrutariam de direitos 

humanos básicos, tal como o direito à vida. Poderíamos então pensar: quem definiu o 

que são pessoas e por que só elas importam? Ademais, porque seria o direito à vida 

restrito a um tipo de ser vivo, o ser humano, quando uma miríade de outros seres também 

disfrutam da mesma condição, mas não obtém o mesmo reconhecimento? Uma vez que 

o texto aborda a preservação do “meio ambiente”, esperar-se-ia que o foco da 

abordagem seja a “natureza” como um todo, desde os organismos vivos até elementos 

não-vivos. Fica evidente que a “natureza” só é relevante e passível de zelo se ela se 

apresenta como um ambiente humano, isto é, como um objeto que cumpre algum tipo 

de utilidade para a “humanidade”. Afirmar que as pessoas são as coisas mais 

importantes do mundo pressupõe que as demais “coisas” não são tão importantes e que 

alguma escala hierárquica existe entre os seres. A preservação e proteção da “natureza” 

só faz sentido, portanto, a partir de uma lógica em que a humanidade atua segundo um 

cálculo de custo-benefício, em que pode extrair ou obter "maximum social, economic 

and environmental benefits for all” (ONU, 1972, p.3, grifo meu). Dá para imaginar que 

sejam esses “todos”: certamente apesar da totalidade manifestar uma definição óbvia, 
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de que todos estão incluídos, ela ainda parece atuar reafirmando preconceitos e 

identitarismos que abarcam apenas alguns. 

As pessoas são elevadas à categoria de "mais preciosas" porque, segundo a 

Declaração, são elas quem têm a capacidade de dominar e transformar o ambiente em 

que vivem através de habilidades intrinsecamente humanas. Trata-se de um “estágio 

evolutivo” que teria sido alcançado tão e somente pela raça humana. Aqui é traçada uma 

linha que separa a “humanidade”, produtora de cultura, riqueza, ciência e tecnologia; da 

“natureza” que não produz, supostamente, nenhum desses elementos tão valorizados 

pelos seres humanos e tão importantes para posicionar os sujeitos dentro de escalas 

hierárquicas. Nesse sentido, as pessoas ocupam o topo da hierarquia porque são capazes 

de criar complexidades que não existem, em princípio, na “natureza”. Logo, através 

desse discurso, a centralidade da “humanidade” é novamente reforçada, assim como a 

diferença e a inferioridade da “natureza”.  A ciência e a tecnologia, fruto da razão, são 

as principais formas de subjugação desse outro “não-moderno”. 

 

“It is the people that propel social progress, create social wealth,   develop 

science and technology and, through their hard work, continuously transform 

the human environment” (ONU, 1972, p.1, grifo meu). 

 

“Through the rapid acceleration of science and technology, man has acquired 

the power to transform his environment in countless ways and on an 

unprecedented scale” (ONU, 1972, p.1, grifo meu). 

 

“Through fuller knowledge and wiser action, we can achieve for ourselves 

and our posterity a better life in an environment more in keeping with human 

needs and hopes” (ONU, 1972, p.1, grifo meu). 

 

 O mesmo discurso logocêntrico é reforçado em outra passagem, em que através 

do conhecimento e da ação sábia, leia-se razão, os seres humanos são capazes de moldar 

o “meio ambiente” de maneira que este esteja de acordo com as suas necessidades e suas 

esperanças. Mais uma vez é destacada a inevitabilidade da “transformação” pela qual a 

“natureza” passa, ou seria mais acurado dizer: intervenções, exploração e devastação? 

De fato, é tido que a “natureza” pode passar por esses processos de extermínio em nome 

do desenvolvimento/crescimento econômico porque sua vida não é significada 

politicamente, isto é, os corpos de plantas, animais, rios e toda uma infinidade de seres 

não é valorizada segundo o seu valor intrínseco ou segundo os seus próprios potenciais 

de “agência” e “linguagem”. Portanto, aceita-se passivamente que a “natureza” seja alvo 

de “transformações”, mas não se discutem quais são as consequências desse poder 
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transformativo de “escala sem precedentes”. Transforma-se em nome de que(m) e para 

que(m)? É evidente que os entes favorecidos não englobam os não-humanos, uma vez 

que é às custas dos mesmos, da potabilidade dos cursos de água, do bem-estar de animais 

e de plantas, da não contaminação do ar por gases poluentes e de tantas outras vidas 

sacrificadas brutalmente em nome da “transformação” do ambiente natural em algo 

melhor, mais rebuscado, mais moderno. Mas novamente, que tal lembrarmos do custo 

eco/biocida de mudarmos ecossistemas e habitats em nome de algum ideal normativo, 

sem nos recordarmos que os seres dizimados têm o mesmo valor ontológico que 

nós.Nessse sentido, seria pertinente indagarmos: porque não discutimos seriamente a 

possibilidade da “natureza” ter o direito de não ser “transformada” inadvertidamente, 

mas tão somente dentro dos limites que ela mesma impõe e manifesta, uma vez que os 

marcos éticos regulatórios dos quais dispomos já estão contaminados pela lógica do 

capital. Em suma, porque a “natureza” é o alvo da mudança e não “nós”? 

 

“In order to achieve a more rational management of resources and thus to 

improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated 

approach to their development planning so as to ensure that development is 

compatible with the need to protect and improve environment for the benefit 

of their population”(ONU, 1972, p.3, grifo meu). 

 

“The protection and improvement of the human environment is a major issue 

which affects the well-being of peoples and economic development 

throughout the world” (ONU, 1972, p.1, grifo meu). 

 

 A resposta para essa pergunta é complexa: nós mudamos, sim, mas não talvez 

da forma como fosse exigido para que tivéssemos outro tipo de relação com a 

“natureza”. Temos nosssas vidas impactadas e alteradas a partir do momento em que 

nossos desejos são direcionados pela ordem simbólica de afetos, que no caso, nos 

propele a buscar uma adequação no sistema capitalista, propiciando que endossemos 

ideias de progresso, crescimento, desenvolvimento. Mais do que isso, essas ideias são 

veiculadas, sobretudo, em conjunto a um vocabulário “esverdeante”: a economia 

“verde”12, o desenvolvimento “sustentável”. Então na prática, a olhos nus, parece que 

de fato estamos mudando, uma vez que a nossa vida econômica e social parece cada vez 

mais alinhada a um suposto “enverdecimento”:  

                                                           
12

Que será abordada no documento referente à Rio+20, quando o termo de fato emerge enquanto uma 

tendência e uma prática política.   
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“os critérios para as compras públicas (as licitações “verdes”); as pegadas 

(footprints) ecológicas, de carbono e de água como referências de 

competitividade comercial entre as commodities; a regulação para as 

florestas, áreas úmidas, solos e oceanos e outros “serviços ambientais”; a 

agricultura de baixo carbono ou “climaticamnete inteligente”; as diretivas 

obrigatórias e progressivas para a incorporação das energias renováveis, 

entre as quais os agrocombustíveis; os seguros socioambiental; os impostos 

e tarifas verdes; as normas para construção de prédios verdes; as normas de 

eficiência energética; as patentes verdes, etc” (Moreno, 2016, p.260).  

 

No entanto, não nos deixemos enganar: 

“Essa é a meta do “desenvolvimento”: incluir territórios não totalmente 

permeados pelas lógicas e práticas capitalistas aos circuitos de acumulação 

de capital; transformar populações em consumidores, camponeses de 

subsistência em assalariados ou informais, bens naturais em commodities, 

propriedade coletiva em privada e vendável. Com um só objetivo: aumentar 

os fluxos de dinheiro e, assim, o “crescimento econômico”, paradigma irmão 

do ‘desenvolvimento’” (Lang, 2016,  p.31) 

 

Em suma, todos estes termos, desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade 

acabam por se confundirem e se fundirem em um único discurso hecatômbico: “o 

crescimento se não for sustentável não pode ser chamado de crescimento. Então a 

sustentabilidade não é uma questão de meio ambiente, de plantinha, de floresta. Não, a 

sustentabilidade tem que ser o cerne do nosso desenvolvimento” (Luz, 2018). Mas como 

podemos compreender e analisarmos as motivações (in)conscientes que impulsionam 

os indivíduos a se apegarem ao paradigma do desenvolvimento (sustentável) e, mais 

recentemente, à economia “verde” mesmo depois que esses conceitos tenham sido 

exaustivamente criticados e suas consequências políticas problemáticas tenham sido 

visibilizadas?  

A partir de uma abordagem psicanalítica nós poderíamos entender os afetos e as 

emoções investidas no paradigma do desenvolvimento (sustentável),  uma vez que o 

conceito de  

“Jouissance elucidates why people become so attached to cultural values and 

socio-political systems, and why power can turn out to be so intractable, 

persistent and enduring. One has trouble giving up such things as racism, 

materialism, sexism or religious fundamentalism because one enjoys them; 

they give one a certain sense of stability and fulfilment, despite the fact that 

(and sometimes because) one may well know they can be pernicious and 

cruel” (Kapoor, 2014, p.1129) 

 

Kapoor (2014, p.1132) aponta, consequentemente, como a psicanálise Lacaniana  

nos permite compreender como paixões sociais inconscientes, como o gozo, estão tão 

conectadas com o desenvolvimento:  
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“Enjoyment provides for a (false) sense of satisfaction, stability and 

togetherness (as illustrated in the examples of neoliberal capitalism, 

nationalism and racism), but the excess it represents can also give way to 

irrational conduct (overindulgent materialism, scapegoating, and so on). Yet, 

whether in its positive or negative form (and often in both forms 

simultaneously), the notion of jouissance helps explain why things stick, why 

people hold on to sociocultural identifications, why such social ills as racism 

or rabid nationalism so obdurately persist”. 

 

Nesse sentido, caberia afirmar, portanto, que os indivíduos endossariam 

conceitos, no mínimo contestáveis, para não dizer contraditórios, como 

“desenvolvimento sustentável” e “economia verde” porque os mesmos trariam um senso 

de estabilidade e de realização, no sentido de que essas pessoas poderiam ter suas 

autoimagens preservadas, uma vez que a adoção do “esverdeamento” em suas práticas 

cotidianas (comprar de pequenos produtores orgânicos e certificados, usar sacolas de 

mercado reutilizáveis, reciclagem, monitorar sua “pegada de carbono” e inúmeros 

exemplos da economia circular) as tornariam virtuosas, incólumes, éticas, já que elas 

estariam fazendo “alguma coisa” para ajudar a “salvar” o meio ambiente.  

No entanto, é sabido que esses determinados afetos só podem ser realizados uma 

vez em que se projetam no “Outro”, em um dado “bode expiatório” todos os problemas 

que o próprio “Eu” não consegue reconhecer ou com os quais não quer lidar. Nesse 

sentido, mesmo (não) sabendo (in)conscientemente que o “desenvolvimento 

sustentável” pode ser pernicioso e cruel com aqueles que não adotam suas diretrizes, as 

pessoas continuam a endossar tais ideias porque enquanto “soluções” individuais que 

não questionam, sobretudo, os padrões de produção e a responsabilidade de grandes 

empresas e de Estados, essa saída se mostra mais cômoda na medida em que permite 

que o indivíduo “resolva” a crise ambiental sozinho, ao invés de encontrar no 

engajamento político e na luta coletiva uma solução que de fato acabe com o senso de 

entitlement de uma classe média/alta e branca que vê no “esverdeamento” a manutenção 

dos seus privilégios.  

O conceito de desenvolvimento aqui discutido é a manifestação de uma 

continuidade que se mantém desde 1949, com o quarto ponto do discurso de Truman. 

Desde o início havia um pressuposto inquestionável de que o desenvolvimento, o que 

quer que fosse, poderia levar à melhoria das condições das pessoas mais pobres. Nas 

palavras de Rist (2007, p.486), o desenvolvimento havia se tornado uma “buzzword”, 

na medida em que se notava “absence of real definition, and a strong belief in what de 

notion is supposed to bring about”. Em outras palavras, o desenvolvimento não era mais 
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considerado uma construção social ou o resultado da vontade política, mas sim a 

consequência de uma ordem natural entendida como justa e desejável (para quem?). 

Diante da crítica apresentada por Rist (2007), faz-se necessário questionar quais 

são as bases fundacionais do desenvolvimento, isto é, quais presunções alimentam as 

infinitas afirmações e comprometimentos com o desenvolvimento ao longo da 

Convenção sem que esteja claro ou especificado do que se trata esse conceito.  

Igualmente importante, tendo em vista de que se trata de uma Convenção sobre meio 

ambiente, é indagar quem são os beneficiários desse processo, isto é, se o 

desenvolvimento é centrado na “humanidade” à custa da “natureza” ou se de fato é 

possível conciliar os interesses antropocêntricos com a proteção e a preservação do meio 

ambiente, tendo em vista seu valor intrínseco. Os trechos destacados apontam para uma 

resposta, no entanto, em que o “planejamento racional” e o “gerenciamento racional de 

recursos” são evidências de uma lógica de projeto de desenvolvimento que conforma a 

“natureza” à uma posição de inferioridade e separação da “humanidade”. Faz-se 

mandatório, portanto, que nos perguntemos se o desenvolvimento, enquanto uma 

“ordem natural” é de fato justa e desejável para a “natureza” e não tão somente para 

“nós”.  

O Relatório Meadows (1972) do Clube de Roma13diante“the apparent goal of 

the present world system is to produce more people with more for each person” 

(Meadows, 1972, p.87),já intuía a existência de limites ao crescimento dada a finitude 

dos recursos naturais. Apesar dessa crítica contundente que poderia ser aplicada 

facilmente ao desenvolvimento, o relatório ainda fala na linguagem de uma possível 

harmonização entre estabilidade ecológica e econômica:“It is possible to alter these 

growth trends to stablish a condition of ecological and economic stability that is 

sustainable far intothe future” (Meadows, 1972, p.24). Ao continuar, o documento 

expressa o que seria uma noção embrionária de desenvolvimento sustentável, que seria 

consolidada futuramente com o Relatório Brundtland (1987):  

 

                                                           

13Segundo a definição articulada pelo próprio Clube de Roma em sua página, a organização trata-se “of 

individuals who share a common concern for the future of humanity and strive to make a difference. Our 

members are notable scientists, economists, businessmen, high level civil servants and former heads of 

state from around the world. Our mission is to promote understanding of the global challenges facing 

humanity and to propose solutions through scientific analysis, communication and advocacy”. Disponível 

em:https://www.clubofrome.org/. Acessado em: 13/10/2017.  

https://www.clubofrome.org/
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“The state of global equilibrium could be designed so that the basic material 

needs of each person on earth are satisfied and each person has an equal 

opportunity to realize his individual human potential” (Meadows, 1972, 

p.24). 

 

O desenvolvimento ou desenvolvimento econômico propostos pela Declaração 

são problemáticos também no que diz respeito à relação desses termos com o impulso 

por "melhorar/aperfeiçoar o meio ambiente". Tratam-se, como antes visto, de conceitos 

que carecem de uma definição ou de conteúdo, mas que são inadvertidamente 

reproduzidos e relacionados a objetivos questionáveis.  

 

“Along with social progress and the advance of production, science and 

technology, the capability of man to improve the environment increases with 

each passing day”(ONU, 1972, p.1, grifo meu). 

 

A ideia de “safeguard and improve environment” “with a view to enhancing 

environmental quality” (ONU, 1972, p.4, grifo meu) suscita a impressão de que o “meio 

ambiente” tem por excelência alguma falha constitutiva ou intrínseca. Nesse sentido, o 

mesmo deve ser “melhorado” uma vez que causa externalidades ao modo de vida 

humano ou porque o seu “funcionamento” não é compatível com os interesses e com os 

objetivos que norteiam os modos de produção e consumo antropocêntricos. Assim, 

problemas ambientais que são consequência da ação antropogênica por conta dos 

referidos padrões desenvolvimentistas não são contabilizados enquanto tais, uma vez 

que é o meio ambiente, ele próprio, fonte de instabilidades. Além disso, as ideias de 

“melhorar o meio ambiente” ou de “aumentar a qualidade ambiental” perpassam pela 

concepção de progresso moderna, onde há uma seqüência de etapas que levam a um 

estágio superior ao anterior, culminando em um estágio estacionário mais “avançado”, 

“melhor” e “desejável”. Assim, seria possível concluir que existiriam concepções 

melhores e piores de “natureza”, que poderiam ser hierarquizadas de acordo com algum 

critério de progresso. Esse imaginário do aperfeiçoamento do meio ambiente nos suscita 

lembranças de projetos e iniciativas de geoengenharia (que não fazem parte da 

Convenção, apesar de suas palavras remeterem a essas atividades), por exemplo, que 

representam, em última instância, a empreitada colonial sob nova roupagem: os seres 

humanos arrogam para si uma autoridade não-validada por aqueles sobre os quais 

intervém, alegando em uma posição de quase-Deus, que seus instrumentos tecnológicos 

de ponta são a única solução para os “distúrbios” causados pelas mudanças climáticas, 

por exemplo. 
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 É nesse sentido que a “humanidade” desempenha novamente, por meio de novos 

discursos e conceitos, o mesmo papel hierárquico de “tutora” e “guardiã” da “natureza”, 

posicionando-a em uma condição de inferioridade e subalternidade. Em último caso, 

fica evidente que uma engenharia climática “nos” favoreceria, supostamente, em 

primeiro lugar, para que então a “linguagem” da “natureza”, falada através das 

mudanças climáticas, fosse sumariamente silenciada, marginalizada e então suprimida.  

Trata-se, em última instância, de aumentar a “qualidade ambiental” para e às custas de 

quem? 

 

“To defend and improve the human environment for present and future 

generations has become an imperative goal for mankind” (ONU, 1972, p.1, 

grifo meu). 

 

"The man bears a solemn responsibility to protect and improve the 

environment for present and future generations"(ONU, 1972, p.2, grifo 

meu). 

 

 Para além  dessa Declaração estar centrada totalmente nos seres humanos de 

1972 ou nas gerações futuras, preocupada muito mais com a “transformação” da 

“natureza” do que sua efetiva preservação, ela deixa explícito o papel de defesa e 

proteção do meio ambiente pelos seres humanos, paradoxalmente ao restante de um 

texto que mostra a predisposição dos mesmos em “transformar” (leia-se destruir) o meio 

ambiente para atingir seus interesses e objetivos de “desenvolvimento”. Essas 

ambivalências e instabilidades evidenciam a posição colonial ainda ocupada por certos 

seres humanos, que apesar de serem os empreendedores ou, ao menos, os representantes 

de políticas de extermínio, ainda se anunciam enquanto os tutores de uma natureza 

morta, muda, selvagem, sem agência e sem a capacidade de resolver os problemas que 

a afligem. Ora ora, o que dizer (mais à frente) sobre as mudanças climáticas? Seriam 

elas uma forma da “natureza” agir e responder por conta própria? Ou seria uma 

oportunidade para os seres humanos cooptarem e problematiza-las e tomarem as rédeas 

do processo de emancipação da “natureza”? 

 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima 

(UNFCCC) –1992  

Concebida no bojo das negociações da Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e que reuniu 
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representantes de 179 países, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC) entrou em vigor em 1994, contando 197 países signatários, 

configurando adesão quase universal. O objetivo último da Convenção era estabilizar a 

concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, em um nível que prevenisse uma 

perigosa interferência antropogênica no sistema climático.  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) 

é o primeiro documento do gênero a introduzir o vocabulário "adverse effects" para se 

relacionar às mudanças climáticas14. O termo é utilizado para apresentar e caracterizar 

os efeitos provocados pelo fenômeno climático sem, no entanto, alocar a devida 

responsabilidade sobre quem produz tais consequências. Apesar do documento se referir 

em seu primeiro artigo que “atividades humanas” estariam aumentando a concentração 

de gases estufa na atmosfera, em momento algum é realizada uma especificação de tais 

práticas, no sentido de se estabelecer um texto menos eufemístico e mais crítico, 

denunciando os atuais padrões de consumo e produção como as referidas “atividades 

humanas” que causam “efeitos adversos” sobre o planeta. Como podemos constatar 

abaixo, não se trata de uma expressão utilizada ao acaso, mas sim de um vocabulário 

produtivo, repetido inúmeras vezes ao longo do corpo da convenção:  

“change in Earth’s climate and its adverse effects” (ONU, 1992a, p.1, grifo 

meu) 

 

“adversely affect ecosystems and humankind” (ONU, 1992a, p.1, grifo meu) 

 

“Accordingly, the developed country Parties should take the lead in 

combating climate change and the adverse effects thereof” (ONU, 1992a, p.4, 

grifo meu) 

 
“especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of 

climate change” (ONU, 1992a, p.4, grifo meu) 

 

De “adversos”, os efeitos climáticos não têm nada: não são infortúnios, tampouco 

infelicidades ou revezes. Em primeiro lugar, não é como se não soubéssemos quem os 

causa e tampouco o que os constitui. Nesse sentido, a “Ciência” nos presta um enorme 

serviço ao documentar com riqueza de detalhes as consequências das contribuições 

antropogênicas no planeta, basta olharmos relatórios da NASA15, do IPCC16, da Agência 

                                                           
14

Apesar da Declaração de Estocolmo (1972), em seu princípio décimo quinto, ter usado a expressão 

“adverse effects” para falar sobre o meio ambiente.  
15https://climate.nasa.gov/causes/ 
16https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf
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Ambiental Europeia17 e de outros atores que produzem informações legítimas sobre as 

mudanças climáticas. Em termos de empiria, de dados, portanto, a falta de 

“adversidade” fica atestada. Porque então a insistência no uso da expressão? Acredito 

que ela seja amplamente usada porque o fraco e frágil consenso entre os Estados não 

permite que um termo mais assertivo seja patrocinado, uma vez que isso poderia 

implicar em uma “caça às bruxas” ao país que mais polui, por exemplo. Os “efeitos 

adversos” figuram, assim, enquanto uma categoria diplomática, um mínimo 

denominador comum no qual todos estariam incluídos. Além disso, é evidente que 

“ninguém” quer levar a culpa por estar superaquecendo e destruindo o planeta, então 

nada mais útil do que redigir uma convenção internacional ambiental repleta de 

eufemismos. Em segundo lugar, a rotulação das consequências da ação humana como 

“efeitos adversos” só gera uma maior despolitização uma vez que são ocultadas as 

“externalidades”, bem como não são discutidas e problematizadas as relações de poder 

que viabilizam e articulam tais resultados. 

 

“The Parties should take precautionary measures to anticipate, 

prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its 

adverse effects”(ONU, 1992a, p.4, grifo meu) 

 

Faz-se necessário mencionar que, diferentemente da totalidade dos documentos aqui 

apresentados, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC) é o primeiro e único esforço na direção do reconhecimento da 

necessidade de medidas de precaução que antecipem, previnam e minimizem as causas 

das mudanças climáticas. É notorio, no entanto, que há apenas uma menção desse tipo 

dentro de um documento de vinte e cinco páginas, fato esse que sugere que a relevância 

desse tópico é reduzida e indevidamente considerada. Apesar da Convenção ser pioneira 

neste aspecto, ela ainda é bastante tímida (para não dizer negligente) no que toca à 

discussão das causas, reiterando o mesmo teor despolitizante que envolve os “efeitos 

adversos”. Se buscarmos na Convenção, a própria definição de "efeitos adversos" 

significa: 

 

“changes in the physical environment or biota resulting from climate 

change which have significant deleterious effects on the composition 

, resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on 

the operation of socio-economic systems or on human health and 

welfare” (ONU, 1992a, p.3) 

                                                           
17https://www.eea.europa.eu/publications/analysis-of-key-trends-and/download 

https://www.eea.europa.eu/publications/analysis-of-key-trends-and/download
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Os referidos efeitos são computados, portanto, enquanto consequências diretas de tão e 

somente as mudanças climáticas. Mas não seriam elas, por sua vez, produto (in)direto 

do modo de vida humano? Não seríamos nós então produtores de “efeitos adversos” 

também? Apesar da Convenção não reconhecer diretamente a possibilidade de nós 

sermos algozes, ela não hesita em tão pronto reiterar a “humanidade” enquanto objeto 

referente de segurança, na medida em que tais efeitos poderiam afetar a operação de 

sistemas socioeconômicos, a saúde humana e o bem-estar. É notório, portanto, que o ser 

humano não arroga para si a responsabilidade sobre os efeitos das mudanças climáticas 

por ele agravadas, mas ainda se vitimiza diante das consequências de alterações 

climáticas que, comprovadas cientificamente, ele causou.  

 

Por outro lado, a própria Convenção nos fornece a resposta definitiva sobre como 

lidar com tais "efeitos adversos", quando em seu objetivo último ela estabelece um 

comprometimento com a estabilização da concentração de gases de efeito estufa (GEE) 

na atmosfera em um nível que previna uma perigosa interferência antropogênica no 

sistema climático. Nesse sentido, os Estados-parte deveriam se comprometer a mitigar 

os “efeitos adversos” das mudanças climáticas, atuando através da redução de emissões 

sobre as “causas” do problema. A UNFCCC18 nos diz que: 

 

“The Convention requires all Parties, keeping in mind their responsibilities 

and capabilities, to formulate and implement programmes containing 

measures to mitigate climate change.  Such programmes target economic 

activity with an aim to incentivize actions that are cleaner or disincentive 

those that result in large amounts of GHGs.  They include policies, incentives 

schemes and investment programmes which address all sectors, including 

energy generation and use, transport, buildings, industry, agriculture, forestry 

and other land use, and waste management”. 

 

Sob essa ótica, a Convenção parece adotar uma perspectiva centrada na 

“natureza”, uma vez que suas ambições estariam pautadas pela preservação da 

atmosfera, do clima e de toda a biodiversidade ameaçada pelas mudanças climáticas. 

No entanto, reflitamos: será mesmo que as causas da crise climática são a emissão de 

GEEs ou será que existe uma explicação mais complexa que elucida a recorrente e 

sistemática prática de destruição e de exploração da “natureza” por parte dos seres 

humanos? Não seriam as mudanças climáticas mais uma consequência, talvez a mais 

                                                           
18https://unfccc.int/topics/mitigation/the-big-picture/introduction-to-mitigation 

https://unfccc.int/topics/mitigation/the-big-picture/introduction-to-mitigation
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grave, dentre inúmeros outros efeitos da ação do ser humano sobre o planeta? Se não 

fossem as mudanças climáticas, não seria outra a “adversidade” a nós assolar? (Se é que 

já não somos...). Talvez a causa comum a toda e qualquer crise ambiental seja 

justamente o antropocentrismo instrumental, isto é, um posicionamento ético, uma 

prática política, uma forma de “nos” relacionarmos com a “natureza” que enxerga, 

implicitamente, uma divisão hierárquica e violenta entre “nós” e “ela”, relegando-a à 

posição de recurso, bem, ativo, objeto. E porque essa causa não é reconhecida e 

abordada pelos documentos internacionais aqui presentes? Porque todos eles 

reproduzem o antropoinstrumentalismo em seus textos, sem dizer que o fazem, mas 

fazendo nas entrelinhas do discurso.  

Diante desse cenário desconfortável, faz-se necessário arranjar uma outra 

justificativa para explicar as mudanças climáticas que não traga constragimentos e que 

não nos force a nós confrontarmos com nossas próprias ações. Apontar os gases de efeito 

estufa como os vilões, sobretudo o carbono, promoveu não apenas uma narrativa 

consistente para o frágil (e controverso) cenário das mudanças climáticas, como também 

permitiu que mercados fossem criados e que dinheiro fosse movimentado em função da 

compra e venda de certificados ou “créditos”. Moreno (2016, p.270) resume bem a 

dinâmica:  

“O padrão atual de desenvolvimento da economia ‘marrom’, extrapolado nos 

cenários imaginados de ‘tendências’, ou seja, a expansão continuada do 

crescimento econômico e consumo de recursos que fundamentam um futuro 

especulativo, é a base com a qual se compara a opção ‘verde’ ou de ‘baixo 

consumo de carbono’. Diante disso, tudo o que hipoteticamente é ‘reduzido’ 

ou ‘evitado’ na trajetória de crescimento assumida como ‘inwxoravel’ do 

desenvolvimento, se converte em um ‘credito’. Esse ‘credito’, através dos 

mecanismos e políticas para valorizar e trazer os ativos ambientais aos 

mercados, por sua vez, converte-se em um potencial título financeiro para 

capitalizar os Estados nacionais a obter investimentos destinados a financiar 

o mesmo desenvolvimento”. 
 

É nesse sentido que se apresentam as vantagens de mudança para tecnologias de 

baixo consumo de carbono, um conjunto de práticas que inclui as opções de redução de 

emissões via mecanismos de mercado como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) e o REDD+, além de outros projetos como sementes modificadas 

(climaticamente inteligentes), plásticos “verdes” e incremento de fontes energéticas 

renováveis. E apesar de se apresentarem cada vez mais como “verdes”, “sustentáveis” 

e assim, aparentemente,  talvez mais próximos e menos agressivos à “natureza”, esses 

mecanismos e essas práticas se mostram ainda muito nocivos porque reciclam o 
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antropocentrismo instrumental em termos mais palatáveis, apesar de ainda operarem em 

uma lógica economicista e utilitarista em relação à “natureza”. 

Por outro lado, a Convenção nos oferece “measures to facilitate adequate 

adaptation to climate change” (ONU, 1992a, p.5, grifo meu) e “adaptation to the 

impacts of climate change”(ONU, 1992a, p.5, grifo meu) que ecoam continuidades 

observadas desde a Convenção de Estocolmo (1972), em que a expressão "improvement 

of human environment" ressaltava a capacidade transformativa da humanidade frente à 

degradação do meio ambiente e seus subsequentes efeitos. Segundo a UNFCCC19: 

“Adaptation refers to adjustments in ecological, social, or economic systems 

in response to actual or expected climatic stimuli and their effects or impacts. 

It refers to changes in processes, practices, and structures to moderate 

potential damages or to benefit from opportunities associated with climate 

change. In simple terms, countries and communities need to develop 

adaptation solution and implement action to respond to the impacts of climate 

change that are already happening, as well as prepare for future impacts”. 

 

Nesse sentido, as medidas de adaptação não lidam com as causas das mudanças 

climáticas (mas lidariam também as medidas de mitigação? Já vimos que o tema é 

controverso) e oferecem alternativas apenas para gerenciar os riscos impostos pelas 

consequências da crise climática: 

 

“Adaptation solutions take many shapes and forms, depending on the unique 

context of a community, business, organization, country or region. There is 

no ‘one-size-fits-all-solution’—adaptation can range from building flood 

defences, setting up early warning systems for cyclones and switching to 

drought-resistant crops, to redesigning communication systems, business 

operations and government policies. Many nations and communities are 

already taking steps to build resilient societies and economies, but 

considerably greater action and ambition will be needed to cost-effectively 

manage the risks, both now and in the future”. 

 

Dadas as soluções de adaptação, fica evidente que o seu objetivo final é a preservação 

de vidas humanas, uma vez que que as medidas envolvem o aperfeiçoamento de 

condições de sobrevivência frente às mudanças climáticas. É notório que o vocabulário 

utilizado atente justamente à resiliência de sociedades e economias, estes sim objetos 

referentes de segurança; e não (também) às diversas espécies vivas amaçadas e em 

processo de extinção por conta das variações climáticas e suas consequências. Cabe 

novamente perguntar: porque certas vidas valem mais do que outras?  

                                                           
19https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-

change-and-climate-resilience-mean 

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean
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Podemos não apenas identificar com precisão o sujeito cuja proteção e direitos 

estão sendo garantidos pela Convenção, mas também destilar com precisão a 

justificativa que pauta a preservação do meio ambiente. Assim como em Estocolmo 

(1972), aqui a proteção está atrelada a certa condicionalidade e utilitarismo, na medida 

em que a “natureza”, representada pelo “sistema climático”, só encontra uma 

justificativa para ser protegida a partir do benefício que ela traz para as gerações 

presentes e futuras, como é evidente nas passagens a seguir: “the Parties should protect 

the climate system for the benefit of present and future generations of humankind” 

(ONU, 1992a, p.4) e “determined to protect the climate system for present and future 

generations” (ONU, 1992a, p.3). 

Não há a sugestão, em nenhuma parte do documento, de que a “natureza” deva 

ser conservada e protegida porque a mesma possui direitos intrínsecos e inalienáveis 

tais quais os seres humanos, porque seja moralmente correto fazê-lo ou porque ela é 

uma vida politicamente significante. A relação, portanto, entre “humankind”, “future 

generations” e “natureza” não é de complementaridade e de reciprocidade, uma vez que 

a última é entendida à parte dos demais, logo não só enquanto diferença, mas também 

como inferioridade, já que é relegada ao status de objeto, de recurso, de bem. 

Além da justificativa para a preservação da “natureza” incorporar uma dimensão 

antropoinstrumental, ela ainda se complexifica quando observamos as mudanças 

climáticas na interseção do sistema capitalista, isto é, quando, segundo a Convenção, 

certas ações que visamàs mudanças climáticas “can be justified economically in their 

own right” (ONU, 1992a, p.2).Nesse sentido, as medidas utilizadas para lidar com o 

clima pretendem ser, acima de tudo, “cost-effective so as to ensure global benefits at the 

lowest possible cost” (ONU, 1992a, p.4). A partir dessa chave analítica, a racionalidade 

instrumental e economicista que pauta o olhar sobre as mudanças climáticas está pouco 

preocupada com o conteúdo das medidas ou com o entendimento sobre por que tais 

disposições são importantes; e mais atenta a quais cursos de ação podem maximizar os 

lucros e os benefícios. 

É patente que a presente Convenção reproduz uma tentativa já pavimentada em 

1972 de conciliar crescimento/desenvolvimento com sustentabilidade, isto é, de 

propulsionar os primeiros sem que ocorram “efeitos adversos” relacionados às 

mudanças climáticas. No entanto, vale o questionamento: como “encaixar” um potencial 

de crescimento ilimitado dentro de um planeta que tem seus ciclos de renovação de 

“recursos” limitado? Como conciliar a  instantânea velocidade do processo produtivo 
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de bens de consumo com a temporalidade natural e gradual, por vezes milenar, de 

recursos não-renováveis? Apesar dessas e muitas outras questões já terem sido 

perguntadas, evidenciando a incompatibilidade entre o crescimento/desenvolvimento e 

os limites biofísicos do planeta, tais considerações não se materializaram na presente 

Convenção, obrigando, por sua vez, que a sustentabilidade passe a vigorar enquanto o 

emblema da salvação.  

No entanto, cabe a pergunta: estamos repetindo e rogando, como em um missa, 

pela sustentabilidade de quem? Ou seria melhor dizer, do que? Kapoor (2014) está 

convencido de que o tal “desenvolvimento sustentável” “is meant to convey the limits 

that our bio- sphere imposes on capitalist growth, but has come to mean exactly the 

opposite – the sustenance of capitalist growth – which is, in fact, the literal meaning of 

the term“ (Kapoor, 2014, p.1124, grifo meu). Nesse sentido, a sustentabilidade aparece 

como a promessa de dias diferentes, isto é, como o nó conciliador do tripé social, 

econômico e ambiental (apesar dele claramente estar desequilibrado para um dos lados), 

mas acaba representando a reinvenção “verde” e ecofriendly de um sistema capitalista 

muito mais antigo. Dito isso, a seguir constam os trechos discursivos da Convenção que 

endossam essa discussão: 

 

“to ensure that food production is no threatened and to enable economic 

development to proceed in a sustainable manner” (ONU, 1992a, p.4). 

 

“Affirming that responses to climate change should be coordinated with 

social and economic development in an integrated manner with a view to 

avoiding adverse impacts on the latter” (ONU, 1992a, p.3). 

 

“Recognizing that all countries need access to resources required to achieve 

sustainable social and economic development” (ONU, 1992a, p.3). 

 

“The Parties have a right to, and should, promote sustainable development” 

(ONU, 1992a, p.5). 

 
“The Parties should cooperate to promote a supportive and open international 

economic system that would lead to sustainable economic growth and 

development in all Parties” (ONU, 1992a, p.5). 

 

 Se em Estocolmo (1972) o papel da “Ciência” e da tecnologia estava atrelado 

sobretudo a “improve the environment”, essa finalidade se transmuta na UNFCCC 

(1992), na medida em que se verifica a primazia da “Ciência” e da razão enquanto 

métodos relevantes e apropriados para que se anteveja, previna e controle os impactos 

das mudanças climáticas, através dos métodos de adaptação e mitigação. Apesar da 

troca de vocabulário, a mensagem é a mesma: a “Ciência”, enquanto ápice da razão 
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cartesiana, operacionaliza sua metodologia por meio das inovações tecnológicas com o 

objetivo de incidir sobre a “natureza”, seja para transformá-la, seja para controlá-la. 

Como anteriormente já analisado e sugerido, é a “Ciência” através de “relevant 

scientific, technical and economic considerations” (ONU, 1992a, p.2) que é responsável 

por reduzir e eliminar as incertezas relativas às causas, efeitos e magnitude  das 

mudanças climáticas, sobretudo por meio da cooperação em “scientific, technological, 

socio-economic and other research, systemic observation and development of data 

archives” (ONU, 1992a, p.6). O papel da “Ciência” e da tecnologia é tão basilar que a 

Convenção estabelece “a subsidiary body for scientific and technological advice”, com 

a função de prover “timely information and advice on scientific and technological 

matters” (ONU, 1992a, p.13).  Ademais, esse órgão subsidiário também seria 

responsável por avaliações acerca do “state of scientific knowledge” (ONU, 1992a, p.13) 

e por “identify innovatiive, efficient and state-of-art Technologies” (ONU, 1992a, p.13). 

As presentes passagens nos fazem refletir, em primeiro lugar, o que é “Ciência” e quais 

são os critérios estabelecidos para definir quais conhecimentos se qualificam ou não 

como científicos. Portanto, entender o sentido de “considerações científicas relevantes” 

nos requer o entendimento do que significa um conhecimento ser científico e relevante.  

Afinal, se existem conhecimentos científicos e relevantes é porque, sem dúvida, também 

existem saberes que (supostamente) não o são. Não se trata, portanto, de uma questão 

objetiva e neutra, de se definir precisamente o que é e o que não é “Ciência”, mas de 

compreender como a afirmação de uma categoria que se pretende universal produz 

hierarquias e marginalizações, uma vez que relega à obsolescência e à primitividade 

outros saberes são constantemente desqualificados por não serem “científicos” o 

suficiente. É nesse sentido que a crise climática tem a sua solução pautada em uma única 

alternativa top-down, isto é, torna-se totalmente dependente do “estado da arte do 

conhecimento científico” e das “tecnologias inovativas e eficientes”, ao invés de se 

construírem múltiplos caminhos baseados, por exemplo, na experiência e nos saberes 

de comunidades que têm suas vidas cotidianamente impactadas pelas mudanças 

climáticas.  

 E se mesmo depois dessas reflexões ainda não conseguíssemos descentrar a 

“Ciência” do seu posto absoluto e totalizante, poderíamos nos valer da perspectiva da 

filosofia da ciência, por meio da qual Duhem e Quine (apud Ladyman, 2002) revelam 

que, em última instância, não há critérios objetivamente definidos para determinar a 

validade de uma tese ou para escolher entre teses concorrentes.Se por um lado Popper 
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nosofereceparâmetrosprecisos para que “theories  could  be  ranked  according  to  their 

degree  of  falsifiability  and  that  this  is  the  true  measure  of  their empirical  content.  

The  more  falsifiable  a  theory  is  the  better  it  is because  if  it  is  highly  falsifiable  

it  must  make  precise  predictions about  a  large  range  of  phenomena” (Ladyman, 

2002, pg.73),Duhem e Quine relativizam o propósitodessespadrõesfrente à 

incapacidade de caracterizarrigosamente a falsificação em simesma. Portanto, ainda que 

Popper afirme que a capacidade de estabelecer predições novas e arriscadas, o grande 

poder explanatório, a honestidade intelectual do cientista e experimentos cruciais 

operem como fatores de delimitação entre “boa Ciência” e “má Ciência”, os autores 

acima mencionados questionam a eficácia dessas especificações e sugerem que a 

produção do conhecimento ocorre na contramão do rigorismo metodológico proposto 

por Popper. Assim, a gênese da Ciência estaria centrada sobre um processo de 

arbitrariedades, segundo o qual as teses são julgadas, aceitas ou refutadas a partir de 

valores super-empíricos. Logo, a formulação do conhecimento estaria diametralmente 

oposta a uma dada base racional de critérios e sujeita, em última análise, ao bom senso 

e ao pragmatismo do cientista. 

 Em última análise, resta-nos concluir esta seção cientes de que a UNFCCC 

(1992) adota um posicionamento distanciado e impessoal das mudanças climáticas, 

traduzindo as contribuições antropogênicas em “efeitos adversos”, ao mesmo tempo em 

que evidencia repeditamente quais sujeitos e atividades devem ser assegurados diante 

da crise climática: os Estados-parte e o desenvolvimento econômico (sustentável). De 

fato, trata-se da Convenção Quadros das Nações Unidas sobreMudança do Clima, mas 

nada se discute, para além de medidas e comprometimentos técnicos, sobre o que 

representam tais fenômenos e sobre o que eles mesmos têm a dizer. Longe de sujeitos, 

os fenômenos climáticos figuram enquanto experimentos da “Ciência” e da tecnologia 

que, enquanto bons mecanismos coloniais, tratam logo de silenciar e abafar suas 

manifestações, antes mesmo de compreender o que elas falam. A mitigação é, nesse 

sentido, o ápice de um “cala a boca” especulativo: ao mesmo tempo em que contém 

cada vez mais as mudanças climáticas, produz a partir desse encurralamento a 

movimentação de capitais e “créditos de carbono” em mercados especulativos 

internacionais.  
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Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento 

(1992) 

 A presente declaração é fruto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) realizada em 1992 no Rio de Janeiro, mais 

conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Ela teve um caráter especial em razão da presença 

maciça de inúmeros chefes de Estado, demonstrando assim a importância da questão 

ambiental no início dos anos 90. A Declaração ratificou os princípios estabelecidos na 

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, por 

meio de Conferência de Estocolmo em 1972, e formulou 27 princípios básicos para o 

desenvolvimento sustentável, a dignidade humana, o meio ambiente e as obrigações dos 

Estados em matéria de direitos ambientais dos seres humanos. Além dela, foram 

produzidos outros três documentos relevantes durante a CNUMAD: a Agenda 21, a 

Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC).  

 Como o próprio título reconhece, a Declaração sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimentotenta conciliar termos que, como já dito por Rist (2007), representam 

“oxímoros” ou paradigmas incomensuráveis, a saber: o desenvolvimento e a “natureza”. 

O artigo primeiro da declaração reafirma o compromisso expresso em documentos 

anteriores (e futuros) com o desenvolvimento ao estabelecer que são “os seres humanos 

que estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável” (ONU, 1992, 

p.1, grifo meu). Essa sentença posiciona não somente o desenvolvimento enquanto 

prioridade, mas também destaca a quem ele deve servir: aos seres humanos. Apesar de 

reconhecer “a natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar” (ONU, 1992, p.1), 

sugerindo uma suposta relação de harmonia, integração e isonomia de direitos, fica 

posto que os seres humanos “têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia 

com a natureza”. Mais uma vez, estranha-se que “produtividade” e “harmonia com a 

natureza” sejam de fato possíveis e desejáveis. O que (não) choca é que em momento 

algum é garantido ou falado que a própria “natureza” também tem direito a uma vida 

vigorosa, saudável, digna e politicamente relevante. Não há qualquer principío que cite 

em detalhes o que a tal harmonia significaria, em termos práticos, para o lado mais 

precarizado do acordo. De fato, só dispomos dos compromissos vagos, dos chavões e 

de lugares comuns: “harmonia com a natureza” (p.1), “proteção ambiental” (p.1), 

“integridade do ecossistema terrestre” (p.2), “legislação ambiental eficaz” (p.2). 

Verfica-se que, pelo contrário, as “necessidades de meio ambiente” (p.1) são justificadas 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%25C3%25A1vel
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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tão somente a partir do direito ao desenvolvimento brandido pelas gerações presentes e 

futuras. O “meio ambiente” é relevante apenas através do marco do desenvolvimento, 

uma vez que “para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 

constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada 

isoladamente deste” (ONU, 1992, p.1). 

 O centro de referência da declaração fica ainda mais evidente quando 

defendendo que “os Estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de 

produção e consumo” (ONU, 1992, p.2), o documento afirma que essa seria a condição 

necessária “para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais 

elevada para todos” (ONU, 1992, p.2, grifo meu). Muitas questões são pertinentes nesse 

momento: quem estaria sendo representado, efetivamente, pela categoria “todos”? 

Seriam todos os seres humanos? O que significaria, de fato, uma vida mais “elevada” e 

para quem? Por fim, não seria contraditório reeducar padrões de produção e consumo e 

ainda assim optar por um paradigma de desenvolvimento “sutentável”? A execução 

desse imaginário “verde” é, sem exceção, materializada por meio do “aprimoramento 

da compreensão científica por meio do intercâmbio de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, e mediante a intensificação do desenvolvimento, da adaptação, da difusão 

e da transferência de tecnologias, incluindo as tecnologias novas e inovadoras” (ONU, 

1992, p.2, grifo meu). A presente declaração reconhece, diferentemente dos demais 

documentos (com exceção do Acordo de Paris, 2015) que a “Ciência” Ocidental não é 

o único método relevante para a produção de conhecimento válido, uma vez que  

 

“Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades 

locais, têm um papel vital no gerenciamento ambiental e no 

desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e de suas práticas 

tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar adequadamente sua 

identidade, cultura e interesses, e oferecer condições para sua efetiva 

participação no atingimento do desenvolvimento sustentável” (ONU, 1992, 

p.3, grifo meu). 

 

No entanto, vale mencionar que a passagem apresentada só reconhece a importância dos 

conhecimentos e práticas tradicionais indigenas na medida em que eles possibilitem a 

participação e a inclusão desses sujeitos no paradigma único e totalizante do 

desenvolvimento “sustentável”. Suas epistemologias e ontologias não são válidas, 

portanto, por si só, por invocarem um valor intrínseco mas sim, porque podem ser 

relevantes para a consolidação de um projeto de poder antropoinstrumentalista, cujos 

beneficiários são brancos Ocidentais. O vigésimo terceiro princípio, aprentemente bem 
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intencionado, desperta também alguns questionamentos:“O meio ambiente e os 

recursos naturais dos povos submetidos a opressão, dominação e ocupação serão 

protegidos” (ONU, 1992, p.4, grifo meu). A primeira observação cabível é que a 

“natureza” ainda é vista a partir da ótica de um recurso, de um bem ou de um ativo. Ela 

não é um sujeito, mas  sim um objeto fadado à tutela de outrem. Em segundo lugar, é 

reconhecida a opressão, a dominação e a ocupação sofrida por povos humanos, mas o 

documento é incapaz de validar que essas experiências de violência também são 

vivenciadas por seres não-humanos. Esse ponto cego é chocante, na medida em que a 

presente declaração deveria, em tese, garantir a proteção da “natureza”, mas acaba por 

invisibilizar e silenciar este sujeito. 

 Em suma, faz-se necessário notar que mesmo diante das expectativas da 

sociedade civil e da comunidade internacional de que a CNUMAD representaria um 

marco de transformação e “progresso” para a agenda ambiental, os documentos gestados 

a partir dela, como a presente declaração, não simbolizaram uma descontinuidade com 

o estado da arte da proteção ao meio ambiente, isto é, com as declarações, as 

convenções, os acordos anteriores. Pelo contrário, apesar de empregar uma linguagem 

aparentemente mais inclusiva, democrática e em harmonia com a “natureza”, ela 

reproduz em suas entrelinhas o mesmo discurso e os mesmos conceitos ensaiados há 

décadas: os seres humanos enquanto centros e protagonistas das agendas ambientais, 

comprometidas em seus objetivos máximos com o paradigma do desenvolvimento, 

epítome de um sistema capitalista incapaz de conjugar “sustenbilidade” com a 

produtividade e com a eficiência sem que mais violências sejam cometidas ou sem que 

mais lucro seja gerado. 

 

Declaração final da Conferências das Nações Unidas sobre 

desenvolvimento sustentável (Rio+20) – 2012  

 

A Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os vinte anos de realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). A 

Conferência foi marcada por dois temas principais: a  economia verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para 

o desenvolvimento sustentável.O evento foi notável no que diz respeito à ampla 

participação de movimentos sociais, ONGs, iniciativa privada, com efetivo apoio da 

sociedade civil durante a Cúpula dos Povos.  
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Após quarenta anos da Conferência de Estocolmo (1972), cujo tema tratava do 

“ambiente humano”, a Declaração Final da Rio+20 reitera e aprofunda ainda mais a 

centralidade da humanidade nas discussões sobre meio ambiente. De fato, com o 

desenvolvimento sustentável em voga, algumas das áreas do tripé que o sustentam, 

como a social e a econômica, parecem ter um protagonismo muito superior à área 

ambiental. Se contabilizarmos as 22 áreas temáticas e questões tranversais do 

documento, dentre as quais constam erradicação da pobreza; segurança alimentar, 

nutrição e agricultura saudável; água e saneamento; energia; turismo; transporte; 

cidades e assentamentos; saúde; emprego; redução do risco de desastres; consumo e 

produção, mineração, educação, igualdade de gênero e produtos químicos; a maioria 

esmagadoraaborda tópicos que têm como sujeito os seres humanos e seus interesses, 

enquanto que apenas sete das áreas, mares e oceanos; mudanças climáticas; florestas; 

biodiversidade; desertificação; degradação do solo e seca; montanhas; têm como ponto 

focal a “natureza”.  É importante ressaltar, no entanto, que mesmo tratando-se desses 

temas, a “natureza” aparece enquanto subserviente, na forma de recurso, bem, 

investimento e, portanto, ainda subordinada em uma cadeia hierárquica aos seres 

humanos. 

Apesar da Declaração anunciar uma nova visão que supostamente preconizaria 

uma relação mais harmônica e respeitosa entre a “humanidade” e a “natureza”, 

conforme segue abaixo: 

“o planeta Terra e seus ecossistemas são a nossa casa e que a expressão ‘Mãe 

Terra’ é comum em vários países e regiões e que alguns países reconhecem 

os direitos da natureza no contexto da promoção do desenvolvimento 

sustentável. Estamos convencidos de que, para alcançar um justo equilíbrio 

entre as necessidades econômicas, ambientais e sociais das gerações 

presentes e futuras, é necessário promover a harmonia com a natureza” 

(ONU, 2012, p.9, grifo meu). 

 

“Lançamos um apelo para a adoção de abordagens holísticas e integradas do 

desenvolvimento sustentável que orientarão a humanidade a viver em 

harmonia com a natureza e liderarão os esforços para restabelecer a saúde e 

a integridade do Planeta Terra” (ONU, 2012, p.9, grifo meu). 

 

Ao longo do documento temos diversos exemplos que conflitam, no entanto, com as 

passagens mencionadas e que ilustram continuidades com um discurso hegemônico que 

emana desde 1972. A começar pelo questionamento de quem ocupa a centralidade do 

desenvolvimento sustentável, somos interpelados pela reposta direta e precisa: 

“reconhecemos que os povos estão no centro do desenvolvimento sustentável” (ONU, 

2012, p.3) e mais a frente, “enfatizamos que o desenvolvimento sustentável deve 
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beneficiar a todos, ter como foco o indivíduo” (ONU, 2012, p.7). Os seres humanos são, 

em todo o caso, o objeto referente das políticas e práticas que constituem a agenda do 

desenvolvimento sustentável. O “meio ambiente” é apenas indiretamente mencionado 

quando o documento ressalta a sua importância ou os seus benefícios para as “gerações 

atuais e futuras”. A “natureza” é alvo de proteção, portanto, quando existe algum tipo 

de utilidade ou necessidade implícita, isto é, quando a sua conservação implica em 

algum tipo de conveniência ou proveito para a “humanidade”. Nesse sentido, “as Partes 

devem proteger o sistema climático para benefício das gerações presentes e futuras da 

humanidade” (ONU, 2012, p.39) ou 

 

Nós, Chefes de Estado e de Governo, e representantes de alto nível 

renovamos o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com 

a promoção de um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável 

para o nosso planeta e para as atuais e futuras gerações (ONU, 2012, p.3). 

 

Nós, portanto, comprometemo-nos a proteger e restaurar a saúde, a 

produtividade e a resiliência dos oceanos e dos ecossistemas marinhos, e a 

manter sua biodiversidade, permitindo sua conservação e uso sustentável 

para as gerações presentes e futuras (ONU, 2012, p.3). 

 

A relação entre a “humanidade” e a “natureza” também é mediada diretamente 

pela necessidade de sobrevivência dos seres humanos que, por dependerem do meio no 

qual vivem, estabelecem um vínculo entre os meios de subsistência e a alocação de 

segurança. No caso, alguns organismos ocupam um nível hierárquico de prioridade e 

importância maior do que outros, que têm a sua proteção relegada a segundo plano. 

Trata-se de reconhecer  “a necessidade de preservar os processos ecológicos naturais 

que sustentam os sistemas de produção de alimentos” (ONU, 2012, p.24), destacar “o 

papel crucial que desempenham os ecossistemas marinhos saudáveis, a pesca e a 

aquicultura, na segurança alimentar, na nutrição, e na sobrevivência de milhões de 

pessoas” (ONU, 2012, p.24) e admitir “o papel fundamental que os ecossistemas 

desempenham na manutenção da quantidade e qualidade da água” (ONU, 2012, p.25). 

É relevante também apontar “os benefícios sociais, econômicos e ambientais das 

florestas para as pessoas”, “a vasta gama de produtos e serviços que as florestas 

fornecem”(ONU, 2012, p.39) e “os valores ecológicos, genéticos, sociais, econômicos, 

científicos, educacionais, culturais, recreativos e estéticos da diversidade biológica e 

do seu papel decisivo na manutenção dos ecossistemas que prestam serviços essenciais, 

que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar humano” 

(ONU, 2012, p.40). Esses são apenas alguns exemplos que apontam para indícios de 
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que a proteção da “natureza” é sim de alguma forma instrumentalizada de acordo com 

os desígnios dos seres humanos.  

A problematização da reificação do antropocentrismo é ainda mais profunda e 

complexa se observamos que ela se imiscui com aspectos do capitalismo, cuja 

linguagem e cujos conceitos apenas pautam a proteção da natureza a partir de um 

entendimento que ela tem valor econômico. Apesar do desenvolvimento sustentável se 

pretender um conceito equilibrado, o termo “crescimento econômico” aparece dezesseis 

vezes no documento e “economia” aparece trinta e seis vezes sugerindo, portanto, o 

protagonismo desse campo face ao “meio ambiente”, conceito que aparece apenas sete 

vezes. O anúncio da economia verde no documento garantia que ela iria “gerir os 

recursos naturais de forma sustentável e com menores impactos ambientais negativos, 

aumentar a eficiência dos recursos e reduzir o desperdício” (ONU, 2012, p.13). Trechos 

semelhantes também sugeriam através de um vocabulário altamente economicista a 

promoção de uma“gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e dos 

ecossistemas”(ONU, 2012, p.3); a “gestão da terra, gestão dos pastos e da irrigação, 

sistemas sustentáveis de gestão da água” (ONU, 2012, p.24); a “conservação e 

utilização sustentável dos oceanos, dos mares e dos seus recursos” (ONU, 2012, p.32); 

a “conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha” (ONU, 2012, p.33);  

“a gestão sustentável de todos os tipos de florestas” (ONU, 2012, p.40) "e o “uso 

racional dos recursos naturais e dos ecossistemas” (ONU, 2012, p.7).  

Essa linguagem representa, por sua vez, a emergência da economia “verde” na 

Rio+20, ofuscando o protagonismo da inicial discussão sobre “desenvolvimento 

sustentável”, para consolidar enquanto principal documento do evento o informe Hacia 

una economía verde: guía para el desarollo sostenible y la erradicación de lá pobreza 

(2011) publicado pelo PNUMA. Nesse sentido, o documento afirma: “Río+20 

constituye una oportunidad real de ampliar y fortalecer los “brotes verdes” (PNUMA, 

2011, p.V). O discurso em questão associa a ascensão da economia ao “verde” com “el 

desencanto general con relación al paradigma económico dominante, una sensación de 

cansancio que se desprende de las numerosas crisis y fracasos del mercado que se han 

producido durante la primera década del nuevo milenio” (PNUMA, 2011, p.1), além de 

caracterizar a crise climática, de diversidade biológica, de alimentos, de água e do 

sistema financeiro como consequência de uma má alocação de capital ou como Stern 

(apud Moreno, 2016, p. 268) declarou: “as mudanças climáticas são resultado da maior 

falha de mercado que o mundo já viu”. 
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 O PNUMA considera, em termos práticos, que uma economia “verde” se 

caracteriza pelo seu esforço em “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, 

a la vez que reduce signi cativamente los riesgos ambientales y las escaseces 

ecológicas” (PNUMA, 2011, p.2, grifo meu). Um conceito que se pretende tão inovador, 

mas que carrega consigo as marcas de uma filosofia totalmente antropoinstrumentalista: 

seres humanos privilegiados enquanto os alvos da promoção do bem estar, que está 

intimamente ligado à securitização da sobrevivência humana, afastando “riscos” e 

“escassez” que ameacem a vida (humana). Sobre essa questão, o documento reafirma o 

ponto sugerido: “la diversidad biológica contribuye al bienestar humano y ofrece a las 

economías valiosos recursos y servicios reguladores que propician un entorno operativo 

seguro” (PNUMA, 2011, p.5, grifo meu). É no marco dos “serviços” ecossistêmicos, do 

“capital” e do “ativo” natural, da “infraestrutra” ecológica que garante o bem estar 

humano, da “gestão” biológica, dos “produtos verdes” e de tantas outras expressões que 

reduzem a complexidade da “natureza” a uma mera atividade econômica em vias de 

aumentar o PIB e fortalecer o desenvolvimento, que se ampliam e se fortificam as 

fronteiras entre “humanidade” e “natureza”, uma vez que a primeira é assegurada e 

preservada apesar da segunda. Em suma, “a economia ‘verde’ não é apresentada como 

algo incompatível com a manutenção ou até mesmo com a aceleração do crescimento 

segundo os parâmetros atuais” (Moreno, 2016, p.279), como também, a nível 

ontológico, não é a antítese do antropoinstrumnetalismo, mas é a sua expressão mais 

cínica e virulenta.  

Em síntese, a atual Convenção reproduz vocabulários, conceitos e narrativas 

presentes em documentos passados, ilustrando como um discurso hegemônico sobre a 

relação “humanidade”/“natureza”ganha seus contornos através do tempo a partir das 

mais diversas agendas e iniciativas políticas. É sobretudo a permanência do ser humano 

enquanto sujeito de direitos que chama atenção, na medida em que mesmo através dos 

princípios de equidade entre economia, sociedade e natureza que o tripé do 

desenvolvimento “sustentável” evoca, a “humanidade” permanece sendo o alvo dos 

poderes investidos na Convenção, seja na figura dos “povos” ou dos “indivíduos”. Além 

disso, fica mais uma vez evidente a relação de instrumentalidade entre os seres humanos 

e a “natureza”, uma vez que a segurança da segunda é invocada quando compromete ou 

ameaça o bem estar e a sobrevivência dos primeiros. Os padrões de hierarquização e de 

assimetria ficam ainda mais pronunciados quando analisamos o “carro-chefe” da 

Rio+20, isto é, no momento em que percebemos como a “nova” agenda inaugurada pela 
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economia “verde”, na verdade, não traz novos tipos de relacionalidade com a 

“natureza”, mas sim reifica a sua posição de subalternidade quando a submete a marcos 

e indicadores econômicos que tão somente simplificam e negam a sua complexidade. 

 

O Acordo de Paris (2015) 

Durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas 

para Mudanças Climáticas (UNFCCC) ocorrida em Paris em 2015, foi adotado o Acordo 

de Paris com a aprovação dos 195 Estados-parte da referida convenção para reduzir 

emissões de gases estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso 

sugere esforços para manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 

2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.  Para que o objetivo final do 

Acordo fosse alcançado, os países se comprometeram a construir suas próprias metas, a 

partidas das Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC). Este 

acordo abrange o período a partir de 2020 e entrou em vigor em 04 de novembro de 

2016, assim que 55 países que sejam responsáveis por, pelo menos, 55% das emissões 

mundiais o ratificaram. 

O Acordo de Paris (2015), em seu preâmbulo, apesar de “noting the importance 

of ensuring the integrity of all ecosystems and the protection of biodiversity” e “also 

recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and 

production play animportant role in addressing climate change” (ONU, 2015a, p.21); 

ainda assim apresenta um discurso que se contradiz internamente e que reforça uma 

relação com a “natureza” dicotômica e hierárquica, em que o antropocentrismo e a 

abordagem utilitarista ecoeficiente ainda são predominantes. Ainda que esses 

fragmentos afirmem a integridade e proteção de ecossistemas e da biodiversidade, eles 

o fazem a partir da idéia de que esses elementos possuem algum tipo de valor e, portanto, 

são importantes para os seres humanos. Como veremos nos exemplos seguintes, a 

relação utilitarista afirmada entre a “natureza” e a “humanidade”é o padrão dominante 

de interação, em que a preservação não é feita a partir do entendimento que a “natureza” 

tem “valor” em si mesma. 

Se por um lado é reconhecida a necessidade de responder a “urgent threat of 

climate change” e “adverse effects of climate change” (ONU, 2015a, p.21, grifo meu) 

com base em “best available scientific knowledge” (ONU, 2015a, p.21), por outro 
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podemos nos questionar quais são os pressupostos e as implicações de tal construção 

lingüística. Trata-se do forjamento de uma relação entre dois sujeitos, uma ameaça e um 

ameaçado. De acordo com tais papéis, a “natureza” ameaça, agride, violenta e mata por 

meio das “alterações” causadas pelas mudanças climáticas, enquanto que a 

“humanidade” resiliente por si só, resiste, sobrevive e se adapta. A coação é combatida 

através da tecnologia e da razão que, por sua vez, reificam a divisão entre a “natureza” 

e a cultura humana. A solução para as mudanças climáticas é também a tecnologia e não 

necessariamente a mudança nas práticas que as provocaram em primeiro lugar. Nós 

somos, portanto, ao início do acordo, já caracterizados enquanto vítimas de uma 

calamidade contra a qual somos chamados a lutar contra, mas não a refletir sobre.  

 

“parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing 

loss and damage associated with adverse effects of climate change” (ONU, 

2015a, p.26). 

 

O conceito de ameaça traz também a idéia de que a “humanidade” não tem muita 

responsabilidade pelas mudanças climáticas, que seriam, portanto, o problema. Mas 

aceitar tal narrativa é ignorar os efeitos antropogênicos que a mesma produz sobre a 

“natureza” e desconsiderar o papel que ele desempenha na perpetuação dessas 

consequências climáticas. Ademais, evitar, minimizar e lidar com as perdas e danos 

associados a tais produtos climáticos são dimensões que não se relacionam diretamente 

com as causas, mas se preocupam em consertar apenas os efeitos. Por sinal, como 

apresentado até então e a ser visto a seguir, a maioria dos marcos ambientais 

internacionais enxerga o mundo através das lentes da teoria de solução de problemas, 

uma vez que ao contrário da teoria crítica, a preocupação está voltada para o conserto 

incremental de pequenas falhas que comprometem o funcionamento da ordem, mas que 

não a questionam em primeiro lugar (Cox, 1981).  

Para corroborar tal narrativa, em que se articula o binômio ameaça/ameaçado, 

alguns trechos exemplificam quais sujeitos são dignos de proteção. Tema recorrente, em 

sua maioria, quem importa são os seres humanos e seus meios de subsistência, 

diretamente associados à garantia da sobrevivência e, por isso, tão valorizados. Os 

ecossistemas, outros tipos de vida e demais elementos não-vivos não figuram como 

prioridade de segurança. Ainda que a “natureza” esteja incluída no compromisso, ela 

aparece imbricada em hierarquia, onde discursivamente há a construção de um 
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ranqueamento de importância, onde a primeira palavra citada é aquela de maior 

relevância e a última é aquela cujo papel de figuração é garantido20, como fica evidente 

na seguinte passagem:“long term global response to climate change to protect people, 

livelihoods and ecosystems” (ONU, 2015a, p.25, grifo meu). Vale notar também, no que 

diz respeito aos efeitos e aos impactos decorrentes das mudanças climáticas, apenas os 

Estados-parte são elencados enquanto sujeitos afetados. Esse posicionamento não é 

surpreendente, uma vez que os Estados são a esfera de representatividade máxima dos 

indivíduos e, portanto, o núcleo por excelência do antropocentrismo. Nesse sentido, 

"Parties may be affected not only by climate change, but also by the impacts pf the 

measures taken in response to it” (ONU, 2015a, p.21, grifo meu). É inquietante como, 

novamente, a “natureza” não é mencionada quando ela tem sido afetada diretamente 

pelas intervenções da humanidade. Faz-se mandatório questionarmos e refletirmos: a 

partir de quais critérios o ser humano arroga para si a autoridade de definir o que ou 

quem importa? De onde vem essa legitimidade? 

O lugar ocupado pela “natureza” e a relação utilitarista com ela estabelecida fica 

mais evidente quando observamos que alguns organismos, como os alimentos, são 

considerados importantes e dignos de preservação e cuidado. Por sua vez, a passagem 

em questão enfatiza a importância de defender "as vulnerabilidades dos sistemas de 

produção de alimentos" porque os seres humanos dependem deles para sobreviver. As 

mudanças climáticas não são demonizadas porque ameaçam a “natureza”, mas sim 

porque ameaçam uma parte dela que é altamente valiosa e necessária para a 

“humanidade”. Daí a necessidade dos seres humanos de investirem tanto na habilidade 

de "adaptação" e na promoção de "resiliência climática” frente ao enquandramento das 

mudanças climáticas como "ameaças" ou "efeitos adversos".  

“fundamental priority of safeguarding food and security and the particular 

vulnerabilities of food production systems to the adverse impacts of climate 

change”(ONU, 2015a, p.22, grifo meu). 

 

                                                           
20Esse tipo de construção pode ser observado também na Convenção de Basiléia sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (1989), onde no preâmbulo, várias 

disposições são compostas pelo binômio “human health and environment”, expressão repetida 

exatamente nessa ordem por dezenove vezes ao longo do documento. A reiteração dessa estrutura reflete 

uma dada priorização baseada em certa hierarquia, em que a saúde humana evidentemente ocupa uma 

posição privilegiada em relação ao meio ambiente, no que diz respeito ao seu direito de estar mais 

protegida dos resíduos perigosos e seus efeitos. O mesmo padrão linguístico também pode ser 

depreendido do Protocolo de Montreal (1987), onde no preâmbulo, os comprometimentos são 

estruturados sob a forma de “to take appropriatemeasures to protect human health and the environment” 

e “likely to result in adverse effects on human health and the environment”. 
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“Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and 

foster climate resilience in a manner that does not threaten food production” 

(ONU, 2015a, p.22, grifo meu). 

 

“Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive 

capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate 

change” (ONU, 2015a, p.25, grifo meu). 

 

Como comentado previamente, a hierarquizaçãoconstruída entre “humanidade” 

e “natureza” atende alguns interesses e propósitos. O desenvolvimento sustentável21 e o 

crescimento econômico são os motes inquestionáveis que regem a subordinação e a 

exploração da “natureza”, na medida em que tais conceitos são pensados através de 

umamatriz essencialmente antropocêntrica e economicista. Essas questões ficam 

evidentes nas seguintes passagens: 

“This Agreement aims to strengthen the global response to the threat of 

climate change in the context of sustainable development” (ONU, 2015a, 

p.22, grifo meu) 

 

“accelerating, encouraging and enabling innovationis critical for an effective, 

long-term global response to climate change and promoting economic growth 

and sustainable development”. (ONU, 2015a,p.27, grifo meu) 

 

A reiteração dessa preocupação em aperfeiçoar a resiliência e implementar ações 

de mitigação e adaptação, ultimamente centradas na “humanidade”, são justificadas 

através da razão e da tecnologia. Essa linguagem sugere que a tecnologia e a inovação 

seriam os únicos meios para lidar com as mudanças climáticas. Além disso, os termos 

mencionados só dizem respeito às ações possíveis de serem tomadas diante das 

consequências, mas em momento nenhum a tecnologia é utilizada para a 

problematização e resolução das causas, de modo que “noting the importance of 

technology for the implementation of mitigation and adaptation actions”(ONU, 

2015a,p.27, grifo meu), “parties share a long-term vision on the importance of fully 

realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate 

change” (ONU, 2015a,p.27, grifo meu). 

Enquanto resultado de quase uma década de negociações sob a Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Acordo de Paris 

(2015) expressou em seu segundo artigo objetivos centrais altamente controversos, a 

                                                           
21

Apesar do conceito de desenvolvimento sustentável estar alicerçado sobre um tripé, no qual o meio 

ambiente, a sociedade e a economia estão harmonicamente representados, no entanto, sob a luz dos  

documentos analisados, há uma preponderância desse último aspecto sobre os demais, na medida em que 

a linguagem econômica, expressa através dos seus imperativos de crescimento, otimização, maximização, 

custo-benefício, gestão e produtividade; subordina o meio ambiente aos desígnios de um capitalismo que 

pretende conformar a natureza dentro de modelos, a despeito da sua singularidade e complexidade.  
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saber: permanecer abaixo dos 2 graus celsius, ou até mesmo 1,5 graus; aumentar a 

habilidade de adaptação e tornar os fluxos financeiros consistentes com baixas emissões 

e com um desenvolvimento climaticamente resiliente. Como já discutido longamente 

desde de Estocolmo (1972), os objetivos expressos pelos documentos internacionais 

estão intimamente conectados a ambições antropoinstrumentalistas: à sobrevivência dos 

seres humanos às custas do sacrifício de complexidades ecossistêmicas vivas (como o 

resumo da crise climática a números matemáticos, vide o caso da discussão sobre os 

limites dos graus celsius), bem como a centralidade de medidas de adaptação humano-

centradas, que secundarizaram a também necessidade de sobrevivência de não-humanos 

e, além disso, a manutenção de prioridades desenvolvimentistas através de chavões 

despolitizantes, a saber: a “resiliência” climática, a “sustentabilidade”, a economia 

“verde” e tantos outros vocábulos que evidenciam como o ser humano ainda se mantém 

no centro de medidas “protetivas” que visam a preservação da “natureza”. 

 

Transformando o Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável (2015) 

 Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

Rio+20, acordou-se no documento final da Conferência, que um conjunto de metas seria 

desenvolvido com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, com base nos 

avanços dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A partir de múltiplas 

contribuições, chegou-se a uma proposta de objetivos e metas que, em setembro de 

2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrida 

durante a 70ª sessão da Assembléia Geral da ONU, foi adotada como parte central a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável pelos Estados-membros das Nações 

Unidas. A Agenda lista os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, amparados 

sobre o tripé do desenvolvimento sustentável, que considera as dimensões social, 

ambiental e econômica de forma integrada e indivisível ao longo de todas as suas 169 

metas. O horizonte temporal que os países acordaram para o cumprimento destas metas 

e objetivos é de 2030, sendo 2030 o ano final de vigência dos ODS22 

O documento "Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (2015)" merece ser analisado a partir de uma provocação 

                                                           
22(Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/aagenda2030.php. Acesso em: 

24/09/2017). 

http://www.agenda2030.com.br/aagenda2030.php
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inicial: a quem se refere o "nós" citado no título? A princípio, parece que se trata de um 

sujeito complexo e plural, que revelaria uma comunhão entre a “humanidade” e a 

“natureza”, onde o mundo é parte de uma realidade compartilhada e transformada para 

beneficiar ambos. Ou seria mais correto dizer que os seres humanos se entenderiam 

como parte da “natureza” e, portanto, a proteção e preservação da mesma implicaria na 

própria garantia da sobrevivência humana em seu meio? Tão pronto nos questionamos, 

tão logo a resposta aparece nas próximas linhas do documento. A Agenda 2030 afirma 

categoricamente que: 52. "É uma Agenda do povo, pelo povo e para o povo". (ONU, 

2015, p.16, grifo meu). Mas que sujeitos estariam incluídos na ideia de “povo”? O 

conteúdo dessa frase não é novo. A Convenção de Estocolmo (1972) já afirmava que 

“Of all things in the world, people are the most precious” (ONU, 1972, p.1, grifomeu). 

Dentre todas as continuidades que envolvem gerações de documentos, a mais marcante 

certamente é a reiteração do antropocentrismo, que insiste na separação entre 

“humanidade” e “natureza. Não é tão notável, portanto, que o objeto de referência para 

a elaboração e a execução da Agenda 2030 seja tão somente o ser humano, visto que 

outros seres vivos e outros elementos não-vivos não são mencionados e não são 

considerados tão “preciosos” quanto “nós”. É imperativo que nos questionemos, 

portanto, acerca da “transformação do mundo” que o documento sugere, uma vez que 

este “mundo” parece estar povoado apenas por seres humanos que buscam um 

desenvolvimento “sustentável” autocentrado. Logo, vale a reflexão: de qual mundo 

estamos falando e a quem beneficia as transformações em curso?  

A posição ocupada pela “natureza” é reforçada através da repetição sistemática 

de um discurso que a posiciona enquanto uma "ameaça" que oferece apenas "efeitos 

negativos". Como observado anteriormente, tal qual no Acordo de Paris (2015) e 

também na UNFCCC (1992), a referida construção linguística reforça a necessidade de 

um plano para "combater" ou "enfrentar" um constrangimento que põe em risco a 

segurança e a sobrevivência da humanidade. Em contrapartida, medidas extraordinárias 

são invocadas e qualquer tipo de direito é suspenso em nome da preservação da espécie 

humana.  

31. Estamos determinados a enfrentar decisivamente a ameaça representada 

pela mudança climática e pela degradação ambiental(ONU, 1972, p.11, grifo 

meu). 
 

14. A mudança climáticaé um dos maiores desafios do nosso tempo e seus 

efeitos negativos minam a capacidade de todos os países de alcançar o 

desenvolvimento sustentável(ONU, 1972, p.6, grifo meu).   
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Apesar do burburinho ao redor do termo “desenvolvimento” ter se enfraquecido 

desde 1949, o vocábulo se provou útil em santificar diferentes empreendimentos e 

conferir a eles uma aura de legitimidade, em que todo e qualquer esforço deveria 

restaurar o brilho anterior do desenvolvimento. Como visto anteriormente a partir de 

Rist (2007, p.486) “this was no easy task, but the solution was found by adding to the 

word development a series of adjectives that were supposed to dignify it”. Graças à 

imaginação de experts, o desenvolvimento foi sucessivamente qualificado como 

endógeno, humano, social e, eventualmente, “sustentável”; como se deixado sozinho, o 

desenvolvimento tivesse se tornado uma palavra suja. Rist (2007) sustenta que apesar 

de ser impossível fundamentar uma preocupação real com o meio ambiente e a 

promoção do desenvolvimento, porque o “desenvolvimento sustentável” seria um 

oximoro, isto é, uma figura retórica que juntaria dois opostos, assim como “capitalismo 

com face humana”; seria viável compreender a persistência do termo enquanto uma 

palavra da moda nos discursos políticos e econômicos. Segundo o autor, o 

desenvolvimento corresponderia a uma crença moderna generalizada e enraizada que, 

analogamente à religião, “relates to the belief of a given social group in certain 

indisputable truths, a belief that determines compulsory behaviour in such a way as to 

stregthen social cohesion” (Rist, 2007, p.487).   

O termo “desenvolvimento”perpassa os marcos ambientais internacionais desde 

a Convenção de Estocolmo de 1972, até a mais recente Agenda 2030. No entanto, o 

termo sofreu alterações marginais no seu significado, na medida em que outro adjetivo 

lhe foi acrescido: a sustentabilidade. Se no passado o desenvolvimento aparecia de 

maneira mais esporádica e fortemente ligado ao crescimento econômico, agora o 

conceito ganha centralidade. A mudança pode ser inclusive observada através de uma 

breve análise dos títulos dos documentos: se antes se tratava da “Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano”, agora o foco está na 

“Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. O que mudou? Se observássemos 

a questão a partir da ótica de Rist (2007), poderíamos concluir que o desenvolvimento 

foi cada vez mais fortalecido enquanto verdade indisputável, a ponto de pautar um 

compromisso que, em teoria, deveria ter como centro a “natureza” e não o 

desenvolvimento humano, por mais “verde” que ele fosse. Precisamos observar também 

que o sentido do “desenvolvimento” de fato não mudou, uma vez que os ecos do ímpeto 

do crescimento econômico ainda estão presentes, mas travestidos de novos discursos, 
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como a promoção de uma economia “verde”. Os trechos abaixo são uma provocação 

em relação ao debate suscitado: 

 

9."Prevemos um mundo em que cada país desfrute de um crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável e de trabalho decente para 

todos. Um mundo em que os padrões de consumo e produção e o uso de todos 

os recursos naturais – do ar à terra; dos rios, lagos e aquíferos aos oceanos e 

mares – são sustentáveis"(ONU, 1972, p.4, grifo meu). 
 

33. "Reconhecemos que o desenvolvimento econômico e social depende da 

gestão sustentável dos recursos naturais do nosso planeta. Estamos, portanto, 

decididos a conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos e mares, 

recursos de água doce, bem como florestas, montanhas e terras áridas e 

proteger a biodiversidade, os ecossistemas e a vida selvagem” (ONU, 1972, 

p.11, grifo meu).ONU, 1972, p.11, grifo meu). 

 

Portanto, faz-se necessário analisar e reconhecer sob quais fundamentos o 

desenvolvimento “sustentável” está alicerçado. Apesar da expressão aparentemente 

suscitar um tipo de conciliação entre o desenvolvimento humano e a natureza, é preciso 

reconhecer os pormenores que caracterizam essa relação. Concebido a partir do 

Relatório Brundtland (1987) ou, mais comumente, “Nosso Futuro Comum”, o conceito 

de desenvolvimento sustentável  

“meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs. The concept of sustainable development 

does imply limits - not absolute limits but limitations imposed by the present 

state of technology and social organization on environmental resources and 

by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities” 

(World Comission on Environment and Development, 1987, 27º artigo). 

 

No entanto, o artigo terceiro do mesmo documento logo afirma a absoluta necessidade 

de “a new era of economic growth, one that must be based on policies that sustainaned 

expand the environmental resource base” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 1987), bem como as outras 40 afirmações sobre o crescimento 

econômico ao longo do texto. Já na Cúpula Mundial de 2002, o conceito foi subitamente 

alterado, encompassando uma preocupação bem maior com o “desenvolvimento” em si: 

“to ensure a balance between economic development, social development and 

environmental protection as interdependent and mutually reinforcing components of 

sustainable development” (UNGA, apud Baylis et al, 2008). Faz-se necessário 

que, a partir dessa breve contextualização do desenvolvimento sustentável em sua 

origem, nos indaguemos sobre suas articulações contemporâneas, bem como os 

fundamentos que perpassam esse conceito aparentemente tão desejável e inofensivo. É 

fundamental lembrarmos que o desenvolvimento sustentável do qual o Acordo de Paris 
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(2015) e a Agenda 2030 discorrem é operacionalizado no discurso dominante pelo 

conceito já apresentado de economia “verde” lançado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial. Essa idéia foi apresentada 

como “afastada da economia global abastecida por combustíveis fósseis e baseada no 

uso intensivo de recursos naturais” (Unmüßig, p.3, 2014). Na Declaração Final da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – “O Futuro que 

Queremos” (2012), o conceito é apresentado: 

“Ressaltamos que a economia verde deve contribuir para a erradicação da 

pobreza e para o crescimento econômico sustentável, reforçar a inclusão 

social, melhorando o bem estar humano, e criar oportunidades de emprego e 

trabalho digno para todos, mantendo o funcionamento saudável dos 

ecossistemas da Terra” (ONU, 2012, p.11). 

 

No entanto, os seus princípios não questionam o imperativo de gerar crescimento 

econômico, isto é, o crescimento permanece no centro da teoria e da política econômica. 

Assim, “a economia verde é reduzida a critérios meramente econômicos como eficiência 

e produtividade, com pouca ênfase em direitos ou padrões de produção, bem como 

problemas de distribuição de riqueza e poder” (Unmüßig, p.4, 2014). Além disso, a 

inovação tecnológica é central entre os conceitos da economia “verde”. A abordagem 

sugere que soluções tecnológicas elevam a produtividade dos recursos consumidos e 

podem permitir a substituição de recursos escassos. É preciso que façamos, porém, as 

seguintes perguntas: tecnologia e inovação são de fato desejáveis e imprescindíveis? Se 

sim, para quem? E quais serão as suas consequências ecológicas e sociais? 

A monetização da “natureza” ou o economicismo ecológico são também 

desdobramentos nocivos de uma “abordagem que coloca em um mesmo pacote todas as 

funções complexas da natureza, transformando-a em um conjunto de commodities e a 

despojando de sua estrutura social e cultural, bem como de seus contextos ecológicos 

específicos” (Unmüßig, p.10, 2014). A autora ainda acrescenta que  

“Interagir com os ecossistemas como se fossem entidades econômicas, 

desagregando-os em vários ‘serviços’, coloca-nos assim, em um caminho em 

que veremos tais serviços como simples mercadorias. Ao desagregar o 

ecossistema, cada serviço prestado pelo mesmo pode ser separado de forma 

discricionária em um ‘pacote monetizável’ a fim que possa ter mercado 

próprio com preço específico” (Unmüßig, p.17, 2014). 

 

O Protocolo de Kyoto (1997) já continha um aparato, o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL), para que o carbono, enquanto um elemento parte da natureza e 

representante da sua totalidade fosse comercializado e trocado através do mecanismo de 
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flexibilização. O mercado de carbono, conforme apresentado anteriormente, trata-se de 

um exemplo emblemático de economicismo ecológico, uma vez que uma parte da 

natureza, o gás carbônico, é transformado em mercadoria comodificada por meio dos 

certificados por redução de emissões ou pelas unidades de emissão. Essas medidas 

procuram quantificar e padronizar a dinâmica das emissões, de maneira a facilitar a 

comercialização das toneladas de carbono equivalentes a um preço dado pelo mercado.  

 Analisemos, em seguida, os três Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) que falam diretamente sobre a relação da “humanidade” com a “natureza” 

focando, sobretudo, nos temas de: mudanças climáticas, vida na água e vida terrestre. A 

partir de suas diretrizes, poderemos realizar uma análise discursiva, mobilizando as 

discussões realizadas acima, bem como apontando pontos transversais às agendas 

ambientais que são construídas desde a Convenção de Estocolmo (1972).  

 

Objetivo 13 

 O décimo terceiro Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, cuja meta é “tomar 

medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos” (ONU, 2015, 

p.32, grifo meu), suscita alguns questionamentos acerca do emprego de certos termos e 

seus respectivos significados. Em um primeiro momento, podemos nos indagar se o 

caráter de urgência das medidas responde a um anseio por segurança dos seres humanos 

que, diante da radicalização dos efeitos antropogênicos, sente-se “ameaçado” pelas 

mudanças climáticas por eles agravadas. Em seguida, se tal raciocínio se mostra 

verdadeiro, então as “medidas urgentes” visariam à proteção de um sujeito muito 

particular de uma intimidação que deve ser de alguma maneira contida ou, nas palavras 

do próprio documento, combatida. Não se trata, portanto, de uma relação isonômica 

entre a “humanidade” e a “natureza”, uma vez que a última é a causa direta da 

insegurança da primeira. Urge-se não a proteção da natureza diante das injúrias sofridas 

pelo ser humano, mas sim a proteção da “humanidade” diante da ameaça das 

“catástrofes” naturais que constrangem não apenas os interesses e necessidades da 

“humanidade”, mas em última instância a sua própria sobrevivência. A securitização da 

natureza e das mudanças climáticas em favor de um dado objeto referente de segurança 

(os seres humanos) constitui uma construção lingüística e simbólica que perpassa a 

maior parte dos documentos aqui analisados e, como esperado, repete-se também nos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  
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 Diante desse quadro de insegurança, não é surpreendente que muitos dos 

compromissos almejados sejam essencialmente humano-centrados, buscando garantir a 

segurança, proteção e sobrevivência dos seres humanos. Dentro dessa lógica, a natureza 

assume um papel coadjuvante de uma agressora cujos direitos não são prioridade. Os 

seguintes trechos corroboram a narrativa sugerida: 

 

13.1 “Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos 

relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países” (ONU, 

2015, p.32, grifo meu). 

 

13.3 “Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade 

humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e 

alerta precoce da mudança do clima” (ONU,2015,p.32, grifo meu). 
 

É notável que assim como nos documentos internacionais anteriores, a Agenda 

2030 também manifesta através da sua linguagem uma preocupação muito maior com 

as atividades relacionadas às consequências das mudanças climáticas. Ao invés de 

pensarmos as causas e medidas, mecanismos, procedimentos que possam parar de vez 

as contribuições antropogênicas, elucubra-se sobre resiliência, mitigação, adaptação e 

tantos outros conceitos que são validos e necessários diante das mudanças climáticas, 

mas que não são suficientes para transformá-las.  

 

Objetivo 14 

O décimo quarto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, por sua vez,foca na 

“conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável” (ONU, 2015, p.33, grifo meu). Conforme dito 

anteriormente, é bastante problemático que, mais uma vez, o desenvolvimento seja a 

causa da proteção e o uso “sustentável” dos “recursos” naturais. Mais uma vez não é 

reconhecida a qualidade intrínseca que a “natureza” possui, nem sequer o seu direito a 

ter direitos (por mais insuficiente e problemática que essa abordagem seja), uma vez que 

a sua legitimidade está diretamente vinculada e subordinada aos desígnios dos seres 

humanos e do capital. Se no objetivo anterior a “natureza” era apresentada 

fundamentalmente enquanto uma ameaça a ser combatida, aqui o vocabulário 

majoritariamente economicista reforça a sua inferioridade ao sugerir que a mesma possa 

ocupar também um papel de objeto, posse ou bem dentro do sistema capitalista.  

Os trechos a seguir ilustram como a linguagem empregada reflete uma relação 

assimétrica entre “humanidade” e “natureza”, na medida em que esta é por excelência 
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objeto de uma racionalidade instrumental que busca em última instância a maximização 

da produtividade e do lucro. A razão e a ciência desempenham não apenas o meio 

através do qual esses resultados são obtidos, mas representam também a fonte de 

legitimidade através da qual tais empreendimentos “verdes”, que subjugam e violentam, 

se exibem enquanto neutros, racionais, inquestionáveis, como verdades absolutas.  

 

14.2 “Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 

marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive 

por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para 

a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos” (ONU, 

2015, p.33, grifo meu). 

 

14.4 “Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, 

ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, 

e implementar planos de gestão com base científica, para restaurar 

populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que 

possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por 

suas características biológicas” (ONU, 2015, p.33, grifo meu). 

 

Além disso, como destacado em sessões anteriores, o conhecimento científico 

aparece, mais uma vez, como a solução para minimizar e enfrentar os efeitos dos 

“desastres” ambientais. A partir dessa narrativa, camuflam-se os processos e as causas 

antropogênicas que provocaram tais danos em primeiro lugar, já que a ênfase se dá nas 

suas soluções e consequências.  

 

14.3 “Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, 

inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os 

níveis”(ONU, 2015, p.33, grifo meu). 

 

 

 

Objetivo 15 

O décimo quinto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável pretende “proteger, 

recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentávelas florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra 

e deter a perda de biodiversidade”(ONU, 2015, p.34, grifo meu). Apesar de enunciar 

uma série de posicionamentos que parecem favoráveis à “natureza”, o objetivo em 

questão reproduz em sua totalidade o que foi dito no tópico anterior, na medida em que 

reifica a lógica do capital e a transformação da “natureza” em objeto/mercadoria. No 

que diz respeito à linguagem, continua-se a insistir que a natureza deve ser gerida pelos 

seres humanos, tal como um bem ou ativo. 
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15.2 Até 2020, promover aimplementação da gestão sustentável de todos os 

tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e 

aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento 

globalmente(ONU, 2015, p.34, grifo meu). 

 

Vale mencionar também o trecho a seguir que, a partir de um conceito não muito 

familiar, "recursos genéticos", passa despercebido e não suscita muitos questionamentos 

acerca do seu conteúdo.  

 

15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 

utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos 

genéticos23(ONU, 2015, p.34, grifo meu).  

 

Faz-se necessário observar que os referidos recursos genéticos estão intimamente 

relacionados ao processo de bioprospeção, através do qual tenta-se extrair valor 

econômico da biodiversidade. De acordo com Saccaro Jr (2011, p.230), trata-se 

da“busca sistemática por organismos, genes, enzimas, compostos, processos e partes 

provenientes de seres vivos em geral, que possam ter um potencial econômico e, 

eventualmente, levar ao desenvolvimento de um produto”. Esse procedimento reforça, 

novamente, um vínculo entre “humanidade” e “natureza” que não honra plenamente os 

demais compromissos de preservação e proteção. Na verdade, não há qualquer tipo de 

respeito em uma relação onde um dos sujeitos se afirma enquanto dominador, dotado 

dos meios e capaz de "repartir" outro sujeito de direitos indivisíveis. A transformação 

de tais "recursos", já entendidos a partir de uma linguagem mercantilizada, em produtos 

e mercadorias só evidencia a existência de dois pólos antagônicos hierarquicamente 

posicionados, em que a natureza ocupa o papel de subalterna, de explorada e violentada 

pelos interesses econômicos dos seres humanos.  

 

2. O que aprendemos comquatro décadas de agenda ambiental? 

Analisando cronologicamente os documentos até então mencionados, podemos 

observar determinadas continuidades que acompanham a Declaração de Estocolmo até 

a mais recente Agenda 2030. Se na primeira nós identificamos elementos que 

ressaltavam a centralidade da “humanidade” enquanto sujeito de direitos, que 

                                                           
23A Convenção sobre Diversidade Biológica (2000) dialoga diretamente com o ponto em questão, na 

medida em que o objetivo do documento sugere que seja observada a “repartição justa e equitativa dos 

benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos” (p.9) que significam, discriminados pela 

Convenção, “material genético de valor real ou potencial” (p.10). 
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posicionavam a ciência e tecnologia enquanto soluções desejáveis aos problemas 

ambientais e condicionavam a preservação da natureza a objetivos como o 

desenvolvimento e o crescimento econômico; na última, para além da afirmação de 

algumas continuidades, a “humanidade” se distancia da responsabilização pelas 

mudanças climáticas para compreendê-las a partir da ótica da ameaça, em que a primeira 

ocupa o papel de vítima e a segunda incorpora a função do agressor. O antropocentrismo 

contemporâneo, mais complexo e arrojado, articula-se por excelência, através de uma 

ciência e tecnologia subservientes aos desígnios do desenvolvimento “sustentável” e da 

lógica de produção e gestão capitalistas.  

A utilização do método de análise discursiva foi totalmente estratégica, na 

medida em que a partir dela pudemos verificar uma repetição exaustiva de expressões 

muito similares e até mesmo iguais em documentos que guardam alguns anos de 

distanciamento.Essa reiteração constante de um mesmo vocabulário pode ser 

interpretada como uma evidência empírica de que há uma tentativa de construção de um 

discurso hegemônico acerca da relação entre “humanidade” e “natureza”, cuja narrativa 

dominante apoia a primazia e a superioridade da primeira, enquanto reforça a 

subserviência e a dominação da segunda. Os documentos mencionados não abrem, 

portanto, em raras exceções já pontuadas, a perspectiva para o cultivo de um vínculo 

menos abusivo e mais aberto ao diálogo e à construção de outros possíveis conviveres, 

por meio de novas (re)articulações do próprio conceito de antropocentrismo.  

Essa “única” história que irradia do centro normativo24 não é, de forma alguma, 

a expressão da totalidade de possibilidades que podem emergir através do universalismo 

vazio que caracteriza os sujeitos. Prozorov (2015) enfatiza essa leitura ao realizar uma 

análise que vincula a alteridade à teologia negativa, isto é, aventa que não há como 

afirmar ou acessar positivamente o que os sujeitos são porque esse movimento os 

confina a uma definição limitada. A condição de possibilidade para a admissão da 

alteridade é, segundo o autor, a ausência de fronteiras e limites que nos constranjam a 

racionalizar e calcular identidades que são, intrinsecamente, plurais e infinitas. Nesse 

sentido, Prozorov concebe a ideia de que não há uma essência que pré-determine o que 

os sujeitos devam ou não ser. A ausência de bases absolutas e de fundações caracteriza 

                                                           
24Trata-se de uma estrutura ou de códigos hegemônicos que posicionam e conformam os sujeitos, 

humanidade e natureza, regulando o padrão de interação entre eles. Apesar do escopo do texto em questão 

estar exclusivamente centrado sobre documentos oficiais e sobre quem os produz (no caso as Nações 

Unidas), não seria adequado afirmar que essas são as únicas fontes através das quais poderíamos 

apreender essa dinâmica de poder.  
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a abertura para uma lógica universalista vazia ou nas palavras do autor “the world as 

nothing”(p.21). Com essa expressão ele entende que o Mundo não é definível e que a 

indefinibilidade é a condição de possibilidade para o movimento da vida, para que uma 

pluralidade de subjetividades e alternativas possam existir. Prozorov nos demonstra que 

a estrutura necessária para que diversos mundos possam existir (“the world as 

something”, p.15) é, justamente, um significante vazio (“Mundo”) que possa ser 

preenchido com diversos significados ao longo do tempo. É a universalidade que nos 

reúne, mas que também nos diferencia por ser vazia e potencialmente aproveitada pelos 

sujeitos das maneiras mais diversas. 

Analogamente aos termos de Prozorov (2015), não devemos reconhecer no 

conjunto uníssono de marcos sobre a proteção do meio ambiente uma única 

possibilidade de fundamentar a relação entre a “humanidade” e a “natureza”. Autorizar 

a afirmação definitiva da singularidade é extirpar a possibilidade de existência de outras 

narrativas, de outras cosmologias, de outros pensares e de outros conviveres que 

representam a expressão de mundos imagináveis. É justamente a incomensurabilidade 

desses dois significantes vazios, "humanidade" e "natureza", que possibilita uma 

relacionalidade capaz de construir diversos significados e consequentemente uma 

pluralidade de realidades, para além daquela engessada nos documentos citados. Não se 

trata, no entanto, de elencar qual alternativa é a mais correta, mas sim garantir que haja 

as condições necessárias para que toda e qualquer alternativa seja considerada e 

possivelmente escolhida.  

 



A primavera ruidosa 

 

Ontologias do incômodo: por que a natureza ou a não-humanidade 

são incompreendidas? 

O presente capítulo se divide em dois momentos complementares: em primeiro 

lugar, atenta-se a partir do pensamento ocidental para como a diferença é construída por 

meio de práticas e mecanismos identitários que a posicionam enquanto algo inferior ou 

ameaçador, que é passível de ser explorado, contido e aniquilado como resultado de um 

processo de fronteirização (que envolve projeções e binarismos hierárquicos) a partir do 

qual emergem duas figuras espelhadas: o mestre (supostamente estável, coerente e 

valorizado) e o subalterno (supostamente instável, fraturado e desvalorizado).Nesse 

sentido, esse primeiro momento pretende compreender quais são os supostos 

ingredientes que contribuem para uma relação marcada por misperceptions ou pela total 

falta de compreensão da “natureza” por parte da “humanidade”. Neste sentido, 

exploram-se  os benefícios simbólicos e psíquicos para certos seres humanos (aqueles 

na parte privilegiada da fronteira) ao se traçar fronteiras rígidas entre “nós” e “eles”, 

humanos e não-humanos. Assim, faz-se nessário primeiramente entender quem são os 

sujeitos que não ouvem ou (não) compreendem parcialmente e (in)conscientemente a 

“natureza”, por vezes se opondo radicalmente à mesma por práticas violentas, para que 

então, em segundo lugar, desloquemos através da canibalização de perspectivas 

ameríndias e afrocentradas o disputado “lugar de fala” para um menos reconhecido e 

prestigiado (porém essencial) “lugar de escuta”. 

O presente capítulo nos insta a refletir acerca das possibilidades e dos caminhos 

alternativos que se abrem diante da contestação e da rearticulação do binarismo 

“humanidade” / “natureza” que nos remetem às fronteiras já evidenciadas por Fanon em 

suas “zonas do ser” e “zona do não ser” (humano), bem como aos trabalhos de 

Grosfoguel e Santos (2007) que evocam, respectivamente, “a linha do ser” (humano) e 

“o deste lado da linha”/“outro lado da linha”. Nas palavras de Santos (2007, p.76, grifo 

meu), “o pensamento moderno ocidental continua a operar mediante linhas abissais que 

separam o mundo humano do mundo subumano”, uma vez que “a humanidade moderna 

não se concebe sem uma subumanidade moderna. A negação de uma parte da 

humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a condição para que a outra parte 

da humanidade se afirme como universal” (Santos, 2007, p.76). Apesar dos autores 
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citados destacarem a existência de um processo de fronteirização entre humanos e não-

humanos enquanto possibilidade e resquício de relações coloniais, não há a 

problematização que a condição de sub-humanidade está relacionada diretamente à 

subjugação de não-humanos, isto é, que a discriminação contra os primeiros é a base 

fundacional que alicerça a subalternização de certos seres humanos. Nesse sentido, é 

importante ter em mente que os textos citados contribuem para um questionamento mais 

amplo sobre como a “Ciência”, por meio de uma empreitada colonial, hierarquiza e 

extermina sob a forma de genocídios, epistemicídios e subalternizações conhecimentos 

populares, leigos, plebeus, camponeses, indígenas,afrocentrados, etc; mas também 

incide sobre os não-humanos por meio dos bio/ecocídios. Assim, apesar da literatura 

mobilizada questionar, a princípio, a associação de parte da humanidade à 

subhumanidade, isto é, de refutar a não-humanidade enquanto um insulto 

desqualificante; por outro lado, os textos em questão nos permitem dar um passo além 

e indagarmos: porque a sub-humanidade ou não-humanidade não são ouvidas e, por 

conseguinte, inspiram incômodos? 

Para acessarmos essa pergunta, faz-se necessário que a compreendamos a partir 

de duas lentes interdependentes: em primeiro lugar, essas condições causam incômodo 

quando encontramos semelhanças entre “nós” e aqueles que foram historicamente 

construídos, pensados e entendidos como radicalmente diferente de “nós”, isto é, de 

alguns seres humanos.Como vimos em capítulo anterior, a “nossa” identidade é 

construída em termos dicotômicos, onde a razão, a linguagem, a inteligência, a 

criatividade, o progresso, a civilidade se opõem à sub(des)humanidade, à animalização, 

à bestialidade, ao primitivismo, à barbaridade e à selvageria.Autores como Derrida e 

Montaigne questionaram a rigidez das fronteiras que delimitam o binarismo 

“humanidade”/ “natureza”, tornando fluídas e compartilhadas muitas das características 

que antes eram alocadas apenas para o primeiro pólo. A sub-humanidade ou não-

humanidade seriam incômodas, portanto, na medida em que personificariam as 

representações arquetípicas de tudo que não gostaríamos que nos representasse ou nos 

constituísse; atributos que não gostaríamos de assumir como “nossos”.  Em segundo 

lugar, a moléstia pode estar intimamente relacionada à ausência de um padrão de 

interação que saiba lidar com a diferença: que tenha uma abertura ao “Outro” a partir 

do reconhecimento e do respeito, mas também a partir da escuta devida. Como já dito 

anteriormente, sobretudo a partir da análise dos documentos que fundamentam o regime 

internacional de proteção ao meio ambiente, a “nossa” relação com a “natureza” está 
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marcada por um tipo de relacionalidade hierárquica e violenta, materializada por meio 

de um “antropocentrismo instrumental” de matiz colonial. Mas porque reagimos de 

maneira violenta ao que é entendido como supostamente diferente de “nós”?  

Bento (2002, p.12) nos indica que o ódio narcísico em relação aos out-groups “é 

explicado por Adorno e Horkheimer (1985) pela paranoia, também pautada nas defesas 

primitivas em que se expulsa tudo o que possa representar uma ameaça à 

autopreservação egoica”. O mecanismo de projeção permitiria, portanto, que o sujeito 

se livrasse dos impulsos que não admite como seus, depositando-os no Outro. Nas 

palavras de Bento (2002, p.12), “aquilo, portanto, que lhe é familiar passa a ser visto 

como algo hostil e é projetado para fora de si, ou seja, na ‘vítima em potencial’”. A 

autora destaca também a importância do medo enquanto sentimento fundante na 

construção do Outro a partir de si mesmo, em que “o medo do diferente e, em alguma 

medida, o medo do semelhante a si próprio nas profundezas do inconsciente” podem 

estar na gênese de práticas de discriminação e violência.  

Mas como esse arcabouço psicanalítico pode ser útil na compreensão do 

binarismo “humanidade”/“natureza”? O mecanismo de projeção descrito por Bento 

(2002) pode, em alguma medida, ser equiparado ao processo civilizatório de Elias (apud 

Cudworth e Hobden, 2014, p.755), que discute “the development of notions of European 

superiority from the 15th century in terms of relations between change in individual 

discipline (patterns of social behavior) and the development of new formations of social 

life and political power”. Nesse sentido, o processo civilizatório compreenderia a 

internalização do autocontrole nas dimensões da sexualidade, das funções corporais, da 

violência, dos modos à mesa e do poder político (Cudworth e Hobden, 2014). O 

comportamento à mesa é aquele, segundo os relatos coletados por Elias (1990), que mais 

tenciona os limites entre a civilidade e a animalidade, a saber: “os que se levantam e 

fungam repugnantemente sobre os pratos, como se fossem suínos, pertencem à classe 

dos animais do campo”; (Tannhäuser apud Elias, 1990, p.92, grifo meu) “não arrotes 

quando estiveres comendo com uma colher. Isto é um hábito bestial” (Riva apud Elias, 

1990, p.92, grifo meu); “considero maneiras péssimas alguém com a boca cheia de 

comida que bebe ao mesmo tempo, como se fosse um animal” (Tannhäuser  apud Elias, 

1990, p.93, grifo meu); “algumas pessoas levam as mãos ao prato de servir logo que se 

sentam. Lobos fazem isso...” (Erasmo apud Elias, 1990, p.96, grifo meu); “ a criança 

não deve roer indecorosamente ossos, como fazem os cães” (Calviac apud Elias, 1990, 

p.97, grifo meu). Além disso, “o sentimento de vergonha que cerca as relações sexuais 
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tem aumentado e mudado muito no processo de civilização” (Elias, 1990, p.164), de 

modo que a sexualidade européia teria sido reprimida e confinada aos mandamentos da 

castidade cristã, enquanto os “Outros”, sobretudo negros, tiveram o seu comportamento 

hipersexualizado; além de costumes como comer com as mãos e esconder as próprias 

fezes terem sido paulatinamente higienizados a partir da inserção de uma dada etiqueta, 

relegando tais práticas apenas a animais.  

Tratou-se, em última instância, de expurgar a animalidade via autodisciplina 

(Cudworth e Hobden, 2014). Assim, os seres humanos (europeus) começaram séculos 

atrás a expulsar todas as características animalescas que ameaçassem a sua 

autopreservação, projetando na natureza externa (e em seres humanos animalizados) 

todas as características “repugnantes” e “degradantes” que poderiam macular a 

concepção de um homem racional que expressa linguisticamente suas abstrações 

complexas através de paradigmas como “Ciência”, “progresso”, “cultura”, “civilidade”, 

entre outros. Logo, a condição natural a partir da qual todos os seres humanos 

compartilham evolutivamente ancestrais animais é questionada em favor de uma 

narrativa que favorece a excepcionalidade humana, projetando a outrora familiaridade 

em termos de uma hostilidade que não reconhece enquanto suas as características 

comuns a todos os animais, inclusive ao Hommo sappiens sappiens, mas deposita-as 

somente no Outro, na “natureza”, em humanos bestializados. 

Plumwood (1993), por sua vez, nos provê um rol de características que orientam 

o dualismo “humanidade” / “natureza”, ilustrando como a separação entre esses 

conjuntos de seres se deu. A primeira delas envolve o chamado backgrounding, que 

“results from the irresoluble conflicts the relationship of domination creates for the 

master, for he attempts both to make use of the other, organising, relying on and 

benefiting from the other’s services, and to deny the dependency which this creates” 

(Plumwood, 1993, p. 48, grifo meu). A perspectiva do mestre é, segundo a autora, 

informada pela condição de que o Outro é não-essencial para o primeiro e que a visão 

deste é universal, impossibilitando que o próprio mestre reconheça a existência de outras 

perspectivas na qual ele mesmo seria o background. Assim, o mestre, mais do que o 

escravo ou o colonizado, requer o Outro para definir suas fronteiras e sua identidade, 

uma vez que essas são estabelecidas em contraste ao Outro inferiorizado: “it is the slave 

who makes the master a master, the colonised who makes the coloniser, the periphery 

which makes the centre” (Plumwood, 1993, p.49). Além disso, o mestre também requer 

o Outro materialmente para garantir a sua sobrevivência, porque a relação de 
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complementação tornou o mestre dependente do escravo para a realização dos seus 

desejos (Plumwood, 1993). É, portanto, no sentido oferecido por Bhabha (1998), que 

destaca as ambivalências na relação entre o colonizador e o colonizado, que a autora 

afirma que “this dependecy is also hated and feared by the master, for ir subtly challenge 

his dominance, and is denied in a variety of indirect and direct ways, with all the 

consequences of repression” (Plumwood, 1993, p.49).  

A relação de dependência entre “nós” e a “natureza” é temerosamente 

representada em todos os documentos ambientais internacionais mobilizados, não 

apenas no sentido das mudanças climáticas serem codificadas enquanto ameaças à 

sobrevivência e à manutenção dos sistemas de subsistência, como também a interdição 

dos “recursos” (ar respirável, água potável, terras férteis, alimentos, etc) por ela 

oferecidos instigam medo e apreensão. Tememos, sobretudo, essa relação de 

dependência porque sabemos que precisamos do Outro, da “natureza”, materialmente 

para existirmos e essa consciência é incômoda, porque nos damos conta de que 

necessitamos daquilo julgamos inferior ou por que temos repulsa e aversão. No esteio 

de criarmos narrativas a partir das quais podemos nos sobrepor a essa dependência, 

investindo tecnologicamente em soluções biomédicas, biogenéticas, nanotecnológicas e 

informacionais, através das quais nos tornaríamos super ou transhumanos, somos 

incapazes de reconhecer cenários nos quais deixaríamos de ser protagonistas, para 

figurarmos como meros “panos de fundo” ou talvez, como seres em igualdade moral 

aos demais. Em todo o caso, ou estamos destruindo o planeta ou estamos o salvando, o 

que ilustra brevemente a idéia de que nós somos o centro que empreende ações em 

relação à periferia. É justo dizer, portanto, que a “natureza” define e constitui a 

identidade “humana” por oposição. 

 A segunda característica sustenta que o Outro “is to be treated as not merely 

different but inferior, part of a lower, different order of being, differentiation from it 

demands not merely distinctness but radical exclusion, not merely separation but 

hyperseparation” (Plumwood, 1993, p.49, grifo meu). Nesse sentido, o mestre tenta 

ampliar, enfatizar e maximizar o número e a importância das diferenças e busca eliminar 

ou tratar as qualidades comuns enquanto não-essenciais, alcançando, portanto, uma 

separação máxima. Nas palavras de Plumwood (1993, p.49) esse movimento se dá a 

partir de “polarisation, to maximise distance between the dualised spheres and to prevent 

their being seen as continuous or contiguous”; a separação é estabelecida, portanto, ao 
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se negar qualidades e atividades que se sobrepõem erigindo rígidas barreiras para se 

evitar o contato. Segundo Memmi (apud Plumwood, 1993, p.50, grifo meu). 

 

“The colonialist stresses those things which keep him separate, rather than 

emphasising that which might contribute to the foundation of a joint 

community. In those differences, the colonised is always degraded and the 

colonialist finds justification for rejecting his subjects. But perhaps the most 

important thing is that once the behavioural feature, or historical or 

geographical factor, which characterises the colonialist and contrasts him 

with the coloniser, has been isolated, this gap must be kept from being filled. 

The colonialist removes the factor from history, time and therefore possible 

evolution. What is actually a sociological point comes to be labeled as being 

biological or, preferably, metaphysical. It is attached to the colonised’s basic 

nature. Immediately the colonial relationship between the colonised and 

coloniser, founded on the essential outlook of the two protagonists, becomes 

a definitive category. It is what it is because they are what they are, and 

neither one nor the other will ever change”. 

 

Então o mestre se define em oposição ao Outro, de maneira que a formação da sua 

identidade através desse meio leva a uma necessidade de manter hierarquias ou, nas 

palavras de Plumwood (1993, p.50): “there must alwaysbe a class below, whose 

inferiorisation confers selfhood”. 

 O mecanismo da exclusão radical destacada por Plumwood (1993) se encontra 

fundamentada pela ideia de Bento (2002) de “medo do semelhante a si próprio”, cuja 

prática estabelece paralelos com o processo civilizatório de Elias (apud Cudworth e 

Hobden, 2014) na medida em que o tratamento direcionado à natureza, como se ela 

fosse inteiramente um ser inferior, se dá a partir da imaginação e da perpetuação de 

práticas, costumes e técnicas que tendem a reforçar características e processos 

“inerentemente” humanos, de maneira a diferenciar radicalmente estes dos demais seres 

não-humanos. Nesse sentido, amplia-se o número de diferenças entre as partes: humanos 

racionais, civilizados, desenvolvidos, agentes, dotados de linguagem e de uma série de 

outras qualidades complexas; em contraste à “natureza” selvagem, bárbara, atrasada, 

muda e passiva. Os vestígios de traços em comum, por sua vez, são imediatamente 

apagados e revogados, apoiados sobretudo em discursos científicos que buscam atestar 

como os animais agem exclusivamente por instinto e não porque pensam, criam, sentem 

ou se comportam à nossa semelhança. Nas palavras de Sussekind (2018, p. 163), 

podemos perceber “o acionamento de dispositivos que definem a singularidade do 

humano a partir de uma negação ou afastamento em relação ao animal”. Enquanto 

mestres, portanto, tentamos o tempo todo estabelecer barreiras que reificam o mito da 

nossa excepcionalidade, permitindo contatos regulados e esporádicos com “animais 
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humanizados” através de relações de autoridade e de hierarquia, nas quais se reconhece 

parcialmente a inteligência emocional e racional do animal enquanto animal doméstico, 

que tem um dono e que foi, portanto, treinado na linguagem do seu senhor. Animais 

silvestres, por outro lado, devem ser considerados radicalmente diferente de nós, porque 

uma vez fora do nosso domínio, não é possível que expliquemos os seus 

comportamentos pelos nossos termos, tão somente pelos instintos, porque senão seriam 

equiparáveis a nós mesmos, e ameaçariam a nossa posição de excepcionalidade. A 

imagem emblemática da exclusão radical talvez esteja representada, paradoxalmente, 

no marco internacional de proteção ao meio ambiente, conforme mostrado em capítulo 

anterior, na medida em que, em última instância, os documentos não falam sobre uma 

reintegração, uma convivência harmônica e equilibrada com a “natureza”: trata-se de 

uma forma de proteção asséptica, um cuidado sem emoções, que não procura borrar as 

fronteiras entre o que é humano e o que não é, mas que busca preservar o estado das 

coisas “como elas são”. Assim, para que mantemos a coerência do nosso Self, faz-se 

necessário criarmos e reiterarmos uma categoria “abaixo” de nós, na qual podemos 

projetar todas as mazelas que não queremos assumir como nossas, que esconda a 

ausência de fundamentos sólidos para nossa identidade e que calcifique a relação 

humanidade/não-humanidade em um estado inexoravelmente natural e irreversível. 

 A terceira característica da oposição dualística é a incorporação do Outro através 

de uma definição relacional, isto é,  

“the underside of a dualistically conceived pair is defined in relation to the 

upperside as a lack, a negativity [...]. Although each is dependent on the other 

for identity and organization of material life, this relation is not one of equal, 

or mutual, or equally relational, definition. The master’s power is reflected 

in the fact that his qualities are taken as primary, and as defining social value, 

while those of the slave are defined or constrained in relation to them, often 

as negations or lacks of the virtues of the centre (Hartsock 1990:161)” 

(Plumwood, 1993, p.52).  

 

A definição do Outro em relação ao Self enquanto uma falta ou ausência representa um 

caso de incorporação, na medida em que se define o Outro apenas em relação ao Self, 

ou aos desejos e necessidades do Self. Portanto, porque o Outro é delimitado e percebido 

apenas em relação ao mestre, ele ou ela não são entendidos totalmente enquanto um 

Outro independente e as qualidades atribuídas são aquelas que refletem os desejos, as 

necessidades e as faltas do mestre. Esse mecanismo é perpetuado no dualismo 

“humanidade”/“natureza”, uma vez que  
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“o animal tem nesse caso a função intelectual e moral de gerar uma imagem 

particular do humano. Partindo-se de uma concepção implícita da 

singularidade humana (razão, linguagem etc.), encontra-se nos animais o 

inverso dessa concepção e confirma-se assim a originalidade e superioridade 

do humano” (Sussekind, 2018, p.163) 

A penúltima característica envolve a instrumentalização, isto é, a aparência “that 

those on the lower side of the dualisms are obliged to put aside their own interests for 

those of the master or centre, that they are conceived of as his instruments, a means to 

his ends. They are made part of a network of purposes which are defined in terms of or 

harnessed to the master’s purposes and needs” (Plumwood, 1993, p.53). Segundo a 

autora, o lado “inferior” acaba sendo objetificado e os seus objetivos são definidos em 

termos dos fins do mestre, que não reconhece o Outro enquanto sujeito moral e não o 

admite enquanto centro de desejos e necessidades próprias, o que possibilita o mestre a 

impor  seus próprios termos. É nesse sentido que Plumwood (1993, p.53) afirma que 

“the upperside is an end in itself, but the underside has no such intrinsic value, is not 

for-itself but merely useful, a resource”. O antropoinstrumentalismo de Mitchell (2014), 

explorado no capítulo do marco teórico, dialoga em consonância com os termos de 

Plumwood (1993), na medida em que também vislumbra um tipo de relação entre 

“humanidade” e “natureza” que se pauta e se justifica através da instrumentalidade, isto 

é, de um recurso, um ativo ou um bem que é valorado a partir da importância que o 

mesmo tem para a manutenção da vida e da sobrevivência dos seres humanos. A 

natureza não teria, portanto, como previamente salientado a partir do capítulo dos 

marcos ambientais, um valor intrínseco próprio, mas antes um valor estimado a partir 

da sua utilidade para nós. Segundo Sussekind, 

“A afirmação da humanidade, ao delimitar sujeitos de direito, sujeitos de uma 

vida qualificada, se constitui, nesse sentido, como uma máquina que reduz 

os viventes desprovidos de humanidade à condição de objetos ou de 

instrumentos. A categoria do animal funciona, neste caso, como uma 

categoria em negativo: o não humano genérico, aquilo que está excluído da 

esfera da vida política” (2018, p.162). 

 

É nesse sentido que, enquanto mestres, não reconhecemos a “natureza” enquanto 

um sujeito moral/político com desejos e necessidades próprias, capaz de manifestar e 

expressar suas atividades através da linguagem que lhe cabe. Assim, a partir destas 

impressões, podemos desconstruir o imaginário de que as práticas de proteção e 

preservação ambiental se pretendem um tipo de solidariedade desinteressada, na medida 

em que não buscam a garantia da integridade da “natureza” por si mesma, sem esperar 
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nada em troca, mas sim delimitam precisamente como deve se comportar o alvo de suas 

caridades: a “natureza” deve ela mesma ser reduzida a um objeto passivo, que tem os 

seus direitos defendidos e assegurados, mas que não pode proativamente buscar a 

atividade política direta e não-representativa. É nesse movimento de ter os seus direitos 

advogados por nós, que a “natureza” perde a oportunidade de falar nos seus próprios 

termos, uma vez que nós impomos os limites dos direitos que lhe são seus.  

Por último, a autora destaca o papel da homogeneização ou esterotipação em 

uma relação de dominação:  

“To the master, residing at what he takes to be the centre, differences among 

those of lesser status at the periphery are of little interest or importance, and 

might undermine comfortable stereotypes of superiority. To the master, all 

the rest are just that: ‘the rest’, the Others, the background to his 

achievements and the resources for his needs” (Plumwood, 1993, p.54). 

 

A homogeneização pode servir ao mestre enquanto um mecanismo de defesa e 

de distanciamento, na medida em que o mesmo teme a semelhança do Outro a si próprio 

(Bento, 2002) e, ao estabelecer que este Outro é tão somente igual a ele mesmo, afasta 

a possibilidade do escravo ou do subalterno se parecerem e se igualarem ao Self. Esse 

processo se verifica no dualismo “humanidade”/“natureza”, uma vez que a primazia de 

certos seres humanos é sustentada a partir do caráter monolítico e simplificado da 

segunda. Ao se explorar uma única “Natureza”, estabelecendo uma imagem estática e 

estereotipada do ambiente natural, favorecemos a despolitização da natureza das 

naturezas, isto é, da complexidade viva, política e moral do conjunto de seres vivos e 

inertes que constituem o planeta. Pensar a “natureza” a partir do plural, através das 

natureza(s), permite-nos refletir sobre a ontologia de um termo que antes parecia pronto, 

definido, encerrado em si mesmo quando, na verdade, a sua pluralidade é um convite 

para pensarmos os seus diversos significados e as suas ricas formas de ser. Observar a 

“natureza” a partir do singular é também reiterar a ideia de que “os animais eram, nesse 

caso, “bons para pensar”, para citar a conhecida assertiva lévi-straussiana, mas talvez 

não houvesse um interesse antropológico acerca das formas de pensamento que eles 

próprios poderiam engendrar” (Sussekind, 2018, p.165), isto é, a “natureza” é entendida 

como um objeto estanque e bem definido a partir do qual são produzidas impressões, 

mas não se espera que dela venha qualquer tipo de ação proativa, de reflexão, de 

engajamento político ou qualquer outra forma de atividade que não parta da 

instintividade. Mas não faltam estudos científicos que mostram como a suposta 

instintividade é transbordada por comportamentos orientados por  racionalidades e 
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linguagens outras, como no próprio caso de animais que são co-produtores do 

conhecimento científico. 

Tendo esboçado algumas reflexões sobre por que a sub-humanidade ou a não-

humanidade tanto “nos” incomodam, isto é, causam reações,em certos seres humanos 

(sobretudo homens, brancos e Ocidentais), ora de repulsa e aversão, ora de um 

paternalismo supostamente benevolente que visa proteger aquilo que não pode falar por 

si mesmo, é chegado o momento de uma virada posicional: demonstrou-se ao longo do 

presente trabalho como certos seres humanos têm arrogado para si um lugar de fala que 

não apenas os posiciona hierarquicamente acima da “natureza”, como também este lugar 

tem compreendido uma cooptação do direito da “natureza” falar por si própria, isto é, 

ela se vê representada e mediada por uma voz que não é sua, mas sim do mestre que a 

domina e a subjuga. Neste sentido, proponho desde já, que a partir do engajamento com 

literaturas afrocentradas e antropológicas, que nos sugerem outro tipo de relação com a 

diferença, uma que não vise a aniquilação, a assimilação, a contenção ou a exploração, 

que nós utilizemos estes conhecimentos subalternos, que predicam outras 

relacionalidades com a “natureza”, para deslocar o “lugar de fala” em direção a um 

“lugar de escuta”: que partamos do pressuposto de que não sabemos tudo e que não 

somos os únicos a produzir conhecimento, mas que podemos aprender através da escuta 

formas de nos libertamos de nossas estruturas coloniais, racistas e antropocêntricas. 

Afinal, para citar uma frase que estava na exposição do Museu de Arte Contemporânea 

(MAC) de Niterói, que expunha as obras de Abdias do Nascimento e, por sua vez, citava 

Paulo Freire: “a grande tarefa humanística e histórica do oprimido – libertar a si mesmo 

e aos opressores”. 

 

O lugar de escuta: uma questão de perspectiva 

Debater e pensar o lugar de escuta é, em primeiro lugar, discorrer também sobre 

o lugar de fala, porque ambos são faces diferentes de uma mesma moeda. O lugar de 

fala é um termo usado historicamente por grupos que têm menos espaço para falar, 

representando, por exemplo, a legitimidade que mulheres têm para falar sobre 

feminismo e machismo, e negros e negras para falarem sobre racismo. Em teoria, o 

termo acaba com a mediação política dos “privilegiados” que falam “em nome” ou “no 

lugar” dos subalternos, uma vez que tendo consciência das opressões que não são 

nossas, as nossas experiências não são suficientes para falar pelos outros. Porque então 
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um trabalho intitulado “Pode a natureza falar?”prefere dar espaço ao lugar de escuta, 

enquanto movimento e prática de resistência, ao invés do lugar de fala da “natureza”?  

Ao longo do presente trabalho, tentei demonstrar teórico e empiricamente, como 

o lugar de fala da “natureza” foi, pouco a pouco, década a década, sendo usurpado por 

determinados seres humanos, na medida em que a concretização e implementação de 

cada acordo, protocolo, agenda e convenção só sedimentava a condição de subserviência 

da não-humanidade, uma vez que esta sequer tinha voz nos documentos internacionais 

apresentados ou quando tinha supostos interesses (determinados por outrem) era, em 

todo caso, representada e mediada por uma voz humana. O lugar de fala da “natureza” 

é, na prática, “nosso”, dado que “nós” advogamos em favor da sua proteção e 

preservação. O lugar de fala da não-humanidade está, mais do que nunca, saturado de 

falas que não são suas, isto é, ele não atua mais enquanto foco de representatividade e 

de resistência, mas sim de manutenção de uma ordem antropocêntrica extremamente 

desigual e violenta, já que desqualificamos a “natureza” para autorizar e legitimar a 

“nossa” defesa dos “seus” direitos. Queremos o tempo todo falar em nome de, falar por, 

mas nunca pensamos a possibilidade de ouvirmos a “natureza” falar nos seus próprios 

termos. 

O lugar de escuta parte do pressuposto de que não apenas existe um ente que fala 

e que precisa ser ouvido, no caso a “natureza”, mas “nos” faz repensar a “nossa” posição 

enquanto únicos seres falantes, além de “nos” obrigar a abrir mão do “nosso” 

protagonismo e do “nosso” privilégio de falarmos ininterruptamente, como se não 

houvesse interlocutores aptos a responder.  Enquanto que no ato de falar subentedemos 

que a voz se desloca unidirecionalmente em direção ao Outro, isto é, que o ente falante 

que propraga a mensagem é o que mais importa e que é através da fala que esse ser 

ganha protagonismo; no ato de escutar também valorizamos e colocamos um foco sobre 

a fala, na medida em que ouvimos o som proferido, mas só entendemos essa fala a partir 

da maneira como o ser que ouve entende o que foi dito. É neste sentido que se colocar 

em um lugar de escuta requer, impreterivelmente, o reconhecimento da necessidade do 

diálogo e a necessidade do reconhecimento da existência de outras partes que também 

importam. Assim, acredito que a escuta é potente porque ela nos descentra de “nós” 

mesmos, das nossas ambições egoicas, e “nos” posiciona em uma relação de 

complementaridade e horizontalidade com o Outro. A fala se torna no ato de escuta mais 

potente, na medida em que ela não ecoa no vácuo, mas encontra o interlocutor disponível 

e inclinado ao diálogo, isto é, um ser que reconhece a validade da fala. 
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Isso quer dizer que a “natureza” precisa da validação da sua fala por outrem, por 

seres humanos? Não, é claro que o que a “natureza” diz tem valor por si próprio, mas é 

apenas no sentido de que a sua fala pode ser amplificada se os seres humanos se 

predispuserem a ouvir. E este é justamente o ponto da presente seção: como “nós” 

podemos “nos” afastar do já então hiper ampliado lugar de fala, para “nos” colocarmos 

em um lugar de escuta enquanto um possível caminho de mudança. Pensar a ação da 

“natureza” está fora da minha alçada, porque ela própria tem uma agência auto-regulada 

e é dona de si, mas, por outro lado, faz-se mandatório refletir sobre os imaginários e as 

práticas que “nós” sim, seres humanos (mestres/colonizadores) temos. É neste sentido, 

que podemos transformar as estruturas violentas que informam a “nossa” relação com o 

planeta se adotarmos uma postura ativa de audiçãoou, como diria Simas e Rufino 

(2018), se empreendermos rodopios e deslocarmos os “nossos” pontos de vista ou eixos 

referenciais para vermos e escutarmos a “natureza” a partir do que uma “pedagogia das 

encruzilhadas” tem a oferecer, notadamente uma epistemologia da macumba que rompa 

com as distinções “natureza/cultura” e “ser humano/animal”, ciente de que  

“Os saberes assentes nas macumbas propõem-se a pensar uma relação 

ecológica entre essas diferenças, pautando uma não hierarquização, uma 

interdependência e a presença credível de caracteres cruzados dessas 

existências. Nos saberes assentados nas macumbas brasileiras ser bicho, 

gente, leito de rio, pedreira ou variadas coisas ao mesmo tempo é uma 

questão de perspectiva. Assim, de nenhuma forma uma possibilidade é 

excludente da outra” (Simas e Rufino, 2018, p.30, grifo meu). 

 

 

 

Viveiros de Castro (apud Zarovs, 2007, p.14, grifo meu), por sua vez, lança mão de um 

perspectivismo que “antes de buscar uma reflexão sobre o outro, é preciso buscar a 

reflexão do outro e, então, experimentarmo-nos outros, sabendo que tais posições – eu 

e outro, sujeito e objeto, humano e não-humano – são instáveis, precárias e podem ser 

intercambiadas”. A reflexão do outro, por sua vez, pode para o antropólogo pode estar 

contida no “excesso de comunicação” dos não-humanos, uma vez que “se os animais 

são humanos, se as coisas podem abrigar formas internas humanoides, se o trovão é uma 

pessoa, então tudo se comunica” (Viveiros de Castroapud Zarovs, 2007, p.99). Assim, 

“tudo fala, mas é preciso ouvir muito atentamente para entender” (Viveiros de 

Castroapud Zarovs, 2007, p.99). 

 



Conclusão 

 Ao longo do presente trabalho busquei introduzir um panorama sobre algumas 

das principais maneiras de se lidar com a “natureza”, seja através do negacionismo, do 

institucionalismo ou dos direitos da natureza, conectando estas práticas com abordagens 

teóricas equivalentes nas Relações Internacionais. Procurei mostrar, sobretudo, como 

estes três tipos de relacionalidade com a não-humanidade são orientados, em alguma 

medida, por paradigmas antropocêntricos que reiteram divisões hierárquicas e violentas 

entre seres humanos e não-humanos. O primeiro capítulo primou por uma reflexão 

teórica aprofundada acerca do binarismo “humanidade”/ “natureza” pautado, sobretudo, 

nas contribuições do pós-estruturalismo, do pós-colonialismo e do pós-humanismo que 

visaram deslocar a tradicional construção imagética de uma “natureza” passiva, muda e 

subserviente, para predicar então concepções alternativas que têm em seu seio o 

questionamento: “pode a natureza falar?”. Contraintuitivamente comecei a construir a 

argumentação de que a resposta para esta pergunta era óbvia: sim, a “natureza” fala em 

seustermos, mas do que adianta falar se ela é traduzida em palavras que não são suas 

ou, colocando de outra maneira, para que falar se ela não é ouvida? Ensaiei então todos 

estes questionamentos no segundo capítulo, de cunho empírico, em que a partir da 

análise discursiva de convenções, acordos, protocolos e agendas, pude demonstrar como 

o institucionalismo prevalece no regime internacional de proteção ao meio ambiente, e 

como existe fundamentalmente uma incoerência entre quem é protegido e como se 

aplica a proteção, isto é, garantimos a preservação da “natureza” tão e somente para 

assegurar a “nossa” própria subsistência e sobrevivência. Eis aí a reprodução da lógica 

antropoinstrumental. Por fim, no terceiro capítulo, comecei a delinear o porquê de não 

entendermos ou escutarmos a “natureza”, justificando como a “nossa” relação colonial 

está informada pelo mecanismo psicanalítico de projeção. Então, a partir de uma revisão 

do “nosso” lugar de fala, propus que mudássemos o registro e operássemos agora a partir 

do lugar de escuta: condição necessária para que possamos, de fato, compreender a 

“natureza” em seus termos.  

A relevância política do presente trabalho poderia se dar em função das já 

conhecida afirmações sobre a imporância de se discutir “meio ambiente” dada a “crise” 

ecológica que “nos” assola e que tanto ameaça a sobrevivência da “humanidade”. É 

sobre este discurso que se baseia a institucionalidade das Nações Unidas no que tange o 

futuro da “humanidade” e, por tabela, do planeta. Não vim, pois, reproduzir esta retórica 

antropocêntrica. Seria demasiadamente incoerente se a relevância desta monografia se 
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justificasse pela “nossa” própria relevância, isto é, dos seres humanos. Acredito que os 

efeitos do dualismo humanidade/natureza já são a essa altura minimamente nítidios e 

palpáveis: desumanização, violências, extermínios. Dizer que o que eu escrevo é 

relevante porque pessoas humanas estão morrendo por conta das “catástrofes” 

climáticas, seria portanto, corroborar uma narrativa incompleta, que privilegia parte de 

uma história e que, como consequência legitima e prorroga a morte simbólica e material 

da “natureza” por má fé interpretativa.  

Se desejamos discutir a relevância política de alguma coisa devemos, em 

primeiro lugar, questionar o que é a própria política e quem está apto a fazer parte dela. 

É neste sentido que penso: o que é ser relevante dentro da política? Se podemos dizer 

que o fundamento da política é a comunicação e se as mudanças climaticas (como um 

dos muitos exemplos da atuação expressiva da “natureza”) representam uma forma de 

linguagem, então é justo afirmar que a “natureza” se comunica e tem, portanto, direito 

de fazer parte da política. Mas, poderiam me interpelar: a “natureza” já não participa da 

política? E todos os acordos, tratados, protocolos, convenções, políticas públicas sobre 

o “meio ambiente”? Deveras, trata-se da participação da “natureza” na política: como 

espectadora, como tutelada, como submissa, como passiva. A relevância do presente 

trabalho se aplica aqui ao mostrarmos que a “natureza” pode fazer parte da política 

enquanto agente e ator ativo, por meio da sua linguagem: seus movimentos, suas cores, 

seus cheiros e por que não através dos seus corpos? Esta perspectiva desloca a 

centralidade do ser humano enquanto aquele que decide pelas vidas que não são “suas”. 

Ou será que também seriam? Seria a “natureza” nossa ou “nós” “dela”? Continuar 

operando dentro dos princípios da política seria ainda assim privilegiar os termos da 

“nossa” própria linguagem? Porque não trabalhar a partir de outras formas de 

organização da vida que estão presentes na “natureza”? Porque não fundir mundos que 

parecem incomensuráveis? 

O presente trabalho pretendeu, enquanto sua maior contribuição, tensionar a 

desejabilidade desses limites rígidos entre “humanidade” e “natureza” sem ter, no 

entanto, um modelo normativo que responda todas as nossas dúvidas e nos forneça 

certezas indubitáveis. Prefiro pensar este trabalho nos termos de uma areia movediça: 

ao mesmo tempo em que nos suga, nos sufoca e nos faz mergulhar imervisamente dentro 

do que parece um buraco sem saída, insta-nos ao movimento incessante, para que 

através dos diferentes gestos e das disntintas táticas, ginguemos em direção à saída, 

cientes de que a areia movediça não é o fim, a imobilidade, ou a morte, mas a condição 
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de possibilidade para que compreendamos que ela mesma é um processo (e com essa 

analogia eu descrevo o que significa o próprio antropocentrismo).  

 

É evidente que toda pesquisa é constituída por determinadas potencialidades e 

certos limites. Acredito que o diferencial do meu trabalho esteja justamente na 

combinação de literaturas tão plurais, que não necessariamente dialogavam 

anteriormente, mas que quando combinadas produziram não só um trabalho autoral, mas 

uma crítica interdisciplinar à transversalidade do antropocentrismo “dentro” e “fora” 

das Relações Internacionais. No entanto, creio que o presente trabalho ainda deixa muito 

a desejar na sua parte mais propositiva e exploratória, na medida em que ainda carece 

de maior pesquisa e de outras literaturas que possam fundamentar os métodos e os 

instrumentos de compreensão da “linguagem” da “natureza” que, uma vez 

sistematizados, poderiam a vir nos ajudar a construir relações interespécies menos 

violentas e mais colaborativas. Assim, confio que os próximos passos desta pesquisa se 

darão no sentido de se construir alternativas diante de uma linguagem que não 

compreendemos, ou que só acessamos parcialmente, ciente das ambivalências que 

processos de tradução envolvem. Que não deixemos de considerar a única mensagem 

que a “natureza” transmite que até agora entendemos, mas que insistimos em calar: 

“ouçam nossas vozes”. 
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