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Resumo: O presente artigo pretende analisar a consolidação do discurso ambiental nas duas 
últimas décadas do século XX, a partir de uma análise dos movimentos ambientalistas em 
suas principais características, problematizando a inserção dos mesmos no contexto das 
mudanças ocorridas no período, referentes ao associativismo civil em rede e ao 
desenvolvimento técnico-científico, que lançam as bases para o surgimento de um imperativo 
de responsabilidade e da defesa de uma possível identidade biológica e ambiental.   
Palavras-chave: identidade, ambientalismo, responsabilidade, rede.  
 
Abstract: This article aims to examine the consolidation of environmental discourse over the 
last two decades of the twentieth century through an analysis of the environmental movements 
in their main characteristics, putting in discussion the insertion of them in the context of 
substantial changes occurred in the period, concerning to civil associations in network and the 
scientific-technical development, which form the basis for the emergence of an imperative of 
responsibility and of a defense of a possible biological and environmental identity. 
 

 

 

Se, acima de tudo, o que pesa para o historiador é pensar o tempo – partindo da 

concepção de que a história é o conhecimento deste ou, mais do que isso, é o saber da 

mudança que nele se estabelece – a tarefa de refletir acerca de processos que têm se 

desencadeado nas últimas décadas se mostra desafiadora. Se a modernidade acelerou a noção 

de tempo e de sua passagem, tal categoria fundamental tem sido absolutamente relativizada 

no contexto da era da informação, com a propagação da instantaneidade e a eliminação da 

continuidade e da seqüência nos processos. Assim, àquilo que se chama de perda de 

sensibilidade às mudanças, contrapõe-se uma escrita histórica que se propõe mais consciente e 

crítica, objetivando não se subordinar ao célere decurso histórico em que está inscrita.  

 Nesse cenário, importa questionar como se estruturou um dos processos mais 

evidentes e influentes da contemporaneidade, ao menos no campo discursivo, no que 

concerne ao nosso propósito de pesquisa: os movimentos ambientalistas. Atualmente, o 

discurso em favor da preservação ambiental (contra o aquecimento global principalmente), 

faz parte do cotidiano e da realidade de qualquer cidadão minimamente informado nos mais 

diversos âmbitos espaciais e temporais. O discurso ambiental tem penetrado em praticamente 
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todas as esferas da vida social e privada, do consumo ao entretenimento, da política às ações 

cotidianas, e a capacidade dessa penetração mostra-se potencialmente maior a cada dia – o 

que aqui não se trata de hipérbole, uma vez que como referido anteriormente, as mudanças 

têm se feito sentir em unidades cronológicas cada vez menores. 

 Partindo dessa constatação, o problema que se coloca é de que modo esse discurso 

migrou nas décadas de 1980 e 1990, de uma posição marginal e periférica, para o centro do 

modo de vida individual e coletivo, tornando-se até mesmo ponto conspícuo em pautas de 

reuniões globais em que decisões importantes e determinantes no modo como se 

desenvolverão as relações internacionais de produção e consumo têm sido tomadas. 

Intentando matizar tal questionamento, a hipótese aqui defendida é a de que os principais 

responsáveis por essa consolidação do discurso ambiental – para além das razões óbvias que 

se colocam, isto é, as mudanças climáticas e naturais, cada vez mais adensadas e freqüentes, 

evidenciando que há realmente algo mais complexo no equilíbrio natural em nosso planeta – 

são os movimentos ambientalistas que se estruturaram nas últimas décadas e proliferaram, de 

modo a reinventar a causa ambiental como muito mais do que desejável ou oportuna: ela se 

torna crucial, na medida em que há uma ressonância ampliada da possibilidade de extinção de 

quaisquer condições de perpetuar a existência humana na terra. Salienta-se que não se 

pretende discutir a validade das elucubrações científicas feitas acerca do aquecimento global, 

ou seja, medir até que ponto o alerta e a celeuma que se cria em torno dos dados quase 

proféticos são plausíveis ou não. Fato é que, para além deles, o modo de vida contemporâneo 

tem sido profundamente alterado pelo discurso em favor da preservação ambiental e analisar 

este processo é o objetivo deste texto.  

 Antes, porém, há que se destacar algumas considerações. A primeira é a ressalva 

proposta por Manuel Castells de que é particularmente complexo, senão inapropriado, referir-

se ao movimento ambiental, de forma genérica, na medida em que se percebe uma grande 

variedade nas estratégias de ação, embasamento ideológico e políticas abrigadas sob a 

denominação ambiental. Daí justifica-se o cuidado e constante atenção na utilização do plural 

em detrimento do singular, sem com isso perder de vista a unidade de propósito e 

principalmente de discurso que os guia, fortalecendo, como já assinalado, seu grau de 

penetração social. Para efeito de análise, o autor propõe então uma tipologia dos movimentos 

ambientais em cinco grupos. Assinalamos que a mesma baseia-se, por sua vez, na teoria de 

Touraine, que defende o exame de movimentos sociais a partir de três princípios de definição: 

1) a identidade do movimento, isto é, a auto-definição do mesmo; 2) o adversário do 

movimento, expresso claramente nas palavras da própria instituição; e 3) a visão do 



 3

movimento, isto é, a meta a ser atingida mediante suas ações (Cf. CASTELLS, 1999, p. 95-

96). Obviamente, como toda tipologia, ela serve basicamente como norte e primeiro ponto de 

análise para uma caracterização, uma vez que a realidade é muito mais complexa e 

invariavelmente extrapola os limites propostos, constatação recorrente em qualquer 

verificação empírica. 

 O primeiro grupo seria o das instituições que se identificam como amantes da 

natureza, militando basicamente contra o desenvolvimento não controlado e tendo como 

objetivo a preservação da vida selvagem. Esse é considerado o tipo clássico das primeiras 

associações ambientais que remontam ao século XIX, com origem nos protetores da 

wilderness1 nos Estados Unidos. O segundo representaria os que têm sua identidade 

alicerçada na comunidade local, visando à melhoria da qualidade de vida em sítios 

específicos, lutando em geral contra agentes poluidores e demais problemas congêneres que 

afetem diretamente a localidade. O terceiro tipo é talvez um dos que mais tradicionalmente é 

vinculado à causa ambiental, sendo aquele que possui raízes na contracultura da década de 

1960, identificando-se com o “ser verde”, e alçando ao posto de maiores vilões os mesmos 

criticados pelos demais movimentos, que se explicam a partir daquele contexto: o 

industrialismo, a tecnocracia e o patriarcalismo. O objetivo deste tipo de movimento 

ambiental é a “ecotopia”, vinculando revolução cultural e ação ambiental, na medida em que 

muitos movimentos da contracultura pregavam uma obediência completa unicamente às leis 

da natureza, o que culminou na idealização de muitas “sociedades alternativas” com uma 

utopia própria, isto é, um projeto definido a partir da relação com a natureza. Não raro, esses 

movimentos acabam vinculando-se a outras correntes contraculturais, como o neopaganismo 

que surgiu contrário ao controle da sociedade cristã ou até mesmo o movimento feminista. 

Nesse caso, o que se pode chamar de ecofeminismo efetua uma identificação entre as 

mulheres e a natureza, na medida em que ambas teriam sido alvo da mesma violência 

exploratória das sociedades patriarcais e industriais. A quarta categoria, provavelmente a de 

maior alcance hoje, é a dos internacionalistas na luta pela causa ecológica, pregando a 

sustentabilidade e lutando contra o desenvolvimento global desenfreado, modalidade da qual 

se evidencia o Greenpeace. O último grupo, enfim, seria composto por aqueles que preferem 

agir através da chamada “política verde” na criação dos Partidos Verdes, baseados na 

                                                 
1 O termo wilderness é de difícil definição na língua inglesa, mas poderia ser traduzido como um lugar ermo, 
vasto, onde impera a vida selvagem (conceito comumente utilizado para sintetizá-lo). Na construção da 
identidade nacional estadunidense, é fundamental na conquista e expansão territorial sobre o Oeste. 
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identidade de cidadãos conscientes, almejando uma oposição às instituições políticas 

tradicionais.  

Ainda que, como dissemos, toda tipologia seja esquemática e, em geral, ignore as 

especificidades, acreditamos que a simples exposição da mesma é suficiente para evidenciar 

um dos fatores que aqui se considera como bastante contributivo para a disseminação da 

causa ambiental: a imensa variedade de linhas de atuação, que suplanta qualquer diferença de 

idade, sexo, etnia ou renda. Tal aspecto será o último a ser aqui abordado, quando analisarmos 

as bases sobre as quais se fundamenta uma possível identidade biológica. 

Outra ponderação que aqui é incorporada de Castells, imprescindível para a 

clarificação dos conceitos que foram adotados e do modo pelo qual são usados, é a 

diferenciação entre ecologia e ambientalismo. Defende-se o uso “ambiental” em vez de 

“ecológico” por se julgar correta a noção de que o ambientalismo é caracterizado pela ação e 

prática, que geralmente se efetiva nos movimentos, enquanto a ecologia refere-se muito mais 

às idéias e corpos teóricos que embasam essas práticas.  

 Por fim, o que guia e estimula o esforço em corroborar a hipótese sugerida é mais uma 

vez o uso de argumentos deste autor e, no interior dessa reflexão, o mais importante deles, sua 

tese acerca do sucesso dos movimentos ambientais, ao afirmar que 

 

Existe uma relação direta entre os temas abordados pelo movimento 
ambientalista e as principais dimensões da nova estrutura social, a 
sociedade em rede, que passou a se formar dos anos 70 em diante: ciência e 
tecnologia como os principais meios e fins da economia da sociedade; a 
transformação do espaço; a transformação do tempo; e a dominação da 
identidade cultural por fluxos globais abstratos de riqueza, poder e 
informações construindo virtualidades reais pelas redes de mídia. (Idem, p. 
154) 

 

 Desta forma, o que se endossa na tese do autor, já encaminhando a formulação do 

propósito que será aqui apresentado, é a idéia de que os movimentos ambientais alcançam 

“posição de destaque no cenário da aventura humana” no final do século XX, justamente por 

serem aqueles que melhor se adequaram às mudanças substantivas que caracterizam o 

período. Daí infere-se e defende-se o argumento de que os movimentos ambientais somente 

podem ser compreendidos em sua especificidade a partir dessas mudanças fundamentais que 

se processaram no período em questão. 

 A respeito delas, é impossível deixar de assinalar a especificidade do momento e do 

século passado como um todo. O “mal-estar da civilização” e o pessimismo que dele advém 

estão obviamente nas bases do discurso de preservação ambiental. Portanto, o que aqui se 
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propõe pauta-se por uma subjetividade que foi sendo gestada ao longo do XX e que ao seu 

final firmou-se e perdura até hoje, do que, propriamente, a exposição de um contexto já 

delineado. Deseja-se enfatizar o quanto o texto que se segue deve ser balizado pela noção 

geral de que há uma “desordem mundial”, e que, em nenhum outro momento da história, o 

homem se viu obrigado a lidar com as angústias e tensões da forma e com a intensidade e 

diversidade com que sobre ele se lançaram no período em questão. Essa noção é 

imprescindível para corroborar o argumento de que o êxito do discurso ambientalista está 

exatamente na resposta que oferece a esses dilemas, no meio de um coro mais abrangente que 

clama pela criação de uma nova ética calcada na noção de responsabilidade, que muito mais 

do que pessoal, necessita ser coletiva. Portanto, a proposta de uma caracterização dos 

movimentos ambientais parece trazer a obrigação de lidar com tais questões abrangentes e 

eminentemente relevantes para uma compreensão da vida cotidiana atual, revolucionada que 

está pelas mudanças crescentes, constantes e aceleradas. 

 Feita essa apresentação inicial, passa-se agora às mudanças que são o cerne da 

discussão. A primeira a ser considerada referir-se-á às decisivas alterações que se processaram 

nos paradigmas de associativismo civil e mobilização social nas últimas décadas, buscando 

entrever os processos mais globais sem perder de vista, contudo, as especificidades de tal 

processo no Brasil. A seguir, serão discutidas a crise ética e de legitimação pela qual a ciência 

e o conhecimento técnico vêm passando – as novas exigências que se colocam nesse campo, a 

partir da análise da possibilidade de um novo imperativo ético que, como se pretende 

demonstrar, ultrapassa os limites do conhecimento científico – e a tensa e ambígua relação 

que se estabelece entre os movimentos ambientais e a produção científica de conhecimento e 

tecnologia. Por fim, evidenciaremos a centralidade da categoria identidade para a análise dos 

movimentos sociais contemporâneos e as especificidades e propostas da identidade biológica, 

que aglutina os anseios expressos nas discussões anteriores e potencializa o discurso 

ambiental em seu grau de penetração e alcance. Deste modo, acredita-se que estará mais do 

que evidenciada a importância de uma análise acurada a respeito do discurso ambiental na 

atualidade.   

 

1 – A REEMERGÊNCIA DA SOCIEDADE CIVIL E OS NOVOS PA RADIGMAS DE 

ASSOCIATIVISMO 

 

Ao defender-se a tese de que as razões do êxito dos movimentos e discursos 

ambientais na atualidade está justamente no modo sui generis pelo qual os mesmos lidam com 
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as mudanças introduzidas na era da informação – isto é, no período pós-revolução tecnológica 

da década de 1970 – julga-se razoável analisar primeiramente aquelas mudanças que se 

processaram no período, que se referem justamente ao que concerne ao modelo de 

mobilização social e associativismo civil. Melhor dizendo, em que medida as alterações na 

dinâmica social e a perspectiva de uma sociedade e cidadania globais efetuaram um 

reforçamento dos paradigmas de associativismo civil e deste conceito em detrimento dos 

clássicos movimentos sociais denominados populares, o que, no caso brasileiro, significa 

analisar a predominância do conceito de sociedade civil sobre o de povo. Assim, nas duas 

últimas décadas do século XX, assistiu-se a uma explosão de novos paradigmas de 

associativismo civil, exemplificados principalmente pela proliferação de Organizações Não-

Governamentais e Fundações empresariais. Defende-se aqui que a disseminação desses 

modelos está intimamente associada ao discurso ambiental, isto é, que as ONGs e Fundações 

são para a causa ambiental um mecanismo privilegiado de mobilização.  

De início, necessita-se evidenciar o que aqui se entende por movimento social. Tal 

conceito carrega em si uma infinidade de definições e expectativas por parte daqueles que 

dele se apropriam, principalmente em um país no qual se convive simultaneamente com uma 

cultura de extrema dependência de políticas públicas por parte de um Estado – usualmente 

tido como provedor e demiurgo – e com uma imensa insatisfação em relação ao mesmo, dada 

sua ineficácia em atender com eficiência as demandas sociais. Daí apresenta-se de imediato o 

conceito adotado para a análise dos mesmos, que mais uma vez, pauta-se em Castells (op. cit., 

p. 20), para o qual, movimentos sociais são “ações coletivas com um determinado propósito 

cujo resultado, tanto em caso de sucesso como de fracasso, transforma os valores e 

instituições da sociedade”. Crê-se que tal conceituação seja a que melhor se adéqua à 

compreensão dos movimentos sociais na atualidade, uma vez que torna abrangente sua 

aplicabilidade, ultrapassando limites ideológicos, políticos, culturais etc., em um mundo onde 

cada vez mais a globalização confunde, rompe, ressignifica ou mesmo subverte centralidades 

clássicas e tradicionais que antes concediam significado seguro e estável. 

Há que se ressaltar a conjuntura criada após a década de 1970 e as crises políticas e 

econômicas que se seguiram, cenário ideal para a proliferação dos modelos de associativismo 

como as ONGs e as Fundações. Tais instituições foram elencadas como paradigmas uma vez 

que as demais denominações – instituto, associações, organização da sociedade civil, 

organização sem fins lucrativos, entidade filantrópica, entidade assistencial Oscip 

(organização da sociedade civil de interesse público), entidade de utilidade pública, OS 

(organização social) – não se referem a formas jurídicas, denotando meramente qualificações, 
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títulos ou preferências daquele que trata do assunto, o que torna uma tentativa de distinção das 

mesmas desnecessária, ao menos para o nosso presente propósito.  

As ONGs encontram sua gênese no segundo pós-guerra, particularmente no contexto 

de descolonização. Muitas ex- potências coloniais européias tiveram seus territórios ocupados 

durante o conflito, convivendo com alguns dos maiores horrores e atrocidades já vistos pela 

humanidade. Esta traumática experiência possibilitou, nos anos de reconstrução, a criação de 

órgãos de cooperação vinculados a ministérios destinados principalmente ao repasse de 

parcelas do orçamento nacional às ex-colônias ou mesmo àquelas que ainda lutavam por 

libertação. Contudo, tal situação se tornou complexa na medida em que este processo poderia 

representar a ingerência de um Estado em outro, o que poria em relevo as feridas deixadas 

pela prática imperialista. Foi incentivada a criação de organizações que se encarregassem da 

mediação do repasse destes recursos, denominadas ONGs. Posteriormente, o termo também 

passou a ser utilizado para organizações que atuavam em cenário nacional. 

Já as Fundações seriam órgãos, institutos e empresas privadas, cujas doações para 

projetos sociais, culturais, de promoção beneficente e filantrópica provêm de fundos privados. 

Este seria um reflexo pleno do que aqui tratamos como princípio responsabilidade: “um coro 

de vozes, cada vez mais denso, composto de associações humanitárias ou líderes identificados 

com os direitos humanos por todo o mundo, vem insistindo no enquadramento jurídico ou 

penal de indivíduos, grupos ou instâncias cuja atuação irresponsável prejudique outras 

criaturas, alheias aos processos decisórios, ou seu meio natural” (SEVCENKO, 2001, p. 57).   

A origem dessas instituições localiza-se há mais de um século, na medida em que 

associações e sociedades que reúnem verbas em prol de determinada causa remontam ao 

século XIX – vide as primeiras sociedades criadas nos EUA em defesa da preservação da vida 

selvagem, como o Sierra Club, fundado em 1892. Contudo, o grande diferencial que se 

entrevê das Fundações, é que a maioria expressiva dessas instituições é vinculada a empresas 

privadas dos mais variados setores, o que põe em problemática o quanto a imagem dos 

produtos e serviços oferecidos pelas mesmas é afetada pelas ações sócio-ambientais que 

patrocinam ou empreendem diretamente. Assim, o consumo aparece de modo decisivo no 

contexto, e o princípio responsabilidade mais uma vez influencia ou mesmo determina 

diretamente as dinâmicas do mercado, partindo do pressuposto de que é possível um 

“consumo responsável”.  

Tendo em vista a última colocação, problematiza-se o conceito sob o qual os dois 

modelos majoritariamente tratados aqui se abrigam: o que convencionalmente é denominado 
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de Terceiro Setor. Tal noção surge nos EUA, em 1978, nas palavras do magnata D. 

Rockefeller III: 

 
Nós, americanos, sempre nos orgulhamos da vitalidade de nosso país. No 
entanto, freqüentemente deixamos de reconhecer uma das principais razões 
de nossa vitalidade: o fato de que desenvolvemos, no decorrer dos séculos 
de nossa existência, um notável sistema de três setores (...). Dois setores são 
instantaneamente reconhecíveis para todos: o mercado e o governo (...). O 
terceiro setor é o setor privado sem fins lucrativos. Inclui dezenas de 
milhares de instituições absolutamente indispensáveis à vida da comunidade 
(...). Todas elas dependem, para sua sobrevivência, de contribuições 
voluntárias de tempo e dinheiro por parte dos cidadãos. (MONTAÑO, op. 
cit., p. 53, grifo do autor). 

 

Neste ponto, abundam críticas a essa possibilidade de setorialização da realidade 

social, na medida em que, como assinalamos anteriormente, nem sempre se pode dizer que os 

interesses estão assim completamente isentos de imbricações as mais variadas e dissensos. É 

por esse motivo que marxistas convictos, que não abrem mão da centralidade da luta de 

classes como motor da história, denunciam o terceiro setor como instrumento ideológico 

neoliberal, que “desresponsabiliza” o Estado e transfere o ônus do atendimento à questão 

social para a sociedade civil. Montaño, por exemplo, chama o discurso do terceiro setor de 

“canto de sereia”, aparentemente belo e sedutor, mas com trágicos fins. Não é este, porém, o 

foco. Legitimar teoricamente a apropriação do  conceito de sociedade civil, da confusão e da 

delimitação entre este e o conceito de Terceiro Setor tiraria a atenção da questão principal, 

que é evidenciar de que modo estes paradigmas têm se proliferado. Contudo, fica evidente 

pela própria fala de Rockefeller – filho do magnata que possivelmente uniu o conceito de 

responsabilidade social com sucesso empresarial na criação da Rockefeller Foundation em 

1913 – que o conceito de Terceiro Setor possuiu notável importância no que se refere à 

consolidação do apelo à iniciativa de ações da sociedade civil para sanar questões que a tocam 

diretamente, sociais ou ambientais.  

E no que se refere à opção metodológica aqui adotada – à postura de analisar os 

movimentos a partir de suas próprias definições, e não em busca de suas contradições – a 

maior rede de ONGs do Brasil, a Abong, assim se pronuncia a respeito da questão do Terceiro 

Setor no cenário da ascensão do Estado Mínimo e da retração do atendimento do mesmo às 

demandas colocadas pela sociedade: 

 
A expressão “terceiro setor” tem sido constantemente utilizada para referir-
se às organizações da sociedade civil sem fins lucrativos de uma forma 
geral, abrigando segmentos com identidades diversas, como entidades 
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filantrópicas, institutos empresariais e até ONGs. Para a Abong, é 
importante afirmar a identidade própria de cada grupo e campo político de 
organizações da sociedade civil brasileira. Isto significa marcar suas 
diferenças e os pontos em que convergem. A idéia de um setor social, ao 
lado do Estado e de um setor empresarial, começou a ser utilizada no Brasil 
há poucos anos. Em torno dessa expressão, trajetórias históricas concretas 
de vários segmentos da sociedade civil brasileira, que sempre atuaram com 
base em diferentes valores, perspectivas e alianças, são re-significadas e 
tendem a se diluir em um conceito homogeneizador. A expressão terceiro 
setor nos traz uma idéia de indiferenciação, unidade, convergência, 
consenso. Contudo, sabemos que, na realidade, a sociedade civil organizada 
no Brasil é extremamente diversa, plural e heterogênea, construída ao longo 
de séculos e marcada por processos brutais de exclusão, concentração de 
renda e violação de direitos. As organizações naturalmente expressam os 
conflitos e contradições existentes em nossa sociedade. A forma como o 
debate sobre o terceiro setor vem acontecendo no Brasil traz, em si, uma 
crítica indireta ao papel do Estado na redução da pobreza e na promoção do 
desenvolvimento, objetivos estes que seriam realizados de forma mais 
eficiente pela iniciativa privada.2  

 

 Vê-se a partir da fala dos próprios atores – ainda que não possa ser tomado como 

consenso no cenário vasto das associações e fundações – que a preocupação em valorizar a 

heterogeneidade e especificidades até mesmo no interior desse associativismo deve prevalecer 

à idéia de homogeneizá-lo.  

Assim, seguindo princípios metodológicos propostos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, define-se juridicamente o universo das Fundações Privadas e 

Associações Sem Fins Lucrativos, as FASFIL, a partir de cinco critérios básicos: “privadas, 

sem fins lucrativos, institucionalizadas, auto-administradas e voluntárias” (BRASIL, 2004, p. 

15). Fica evidenciado, portanto, o apelo ao voluntariado, ao engajamento de cada um, ao 

atendimento ao princípio responsabilidade por parte do sujeito. 

No Brasil, o processo de redemocratização foi decisivo para a consolidação da 

possibilidade de uma sociedade civil emergente. De fato, a década de 1980 e as crises que só 

vieram refletir em sua plenitude no Brasil naquele momento, criaram uma intensa 

desconfiança por parte da sociedade civil em relação ao Estado, suas instituições e à 

burocratização de que era acometido. 

 

As dificuldades para manter as taxas de crescimento, a crise fiscal do 
Estado, o processo inflacionário e a explosão das demandas reprimidas 
durante décadas vão contribuir para a emergência de uma sociedade civil 
que se afirma negando qualquer controle sobre os interesses privados por 
parte do Estado (LAHUERTA, 2003, p. 245).  

                                                 
2 ABONG. O que significa a expressão Terceiro Setor? Disponível em: <www.abong.org.br>. Acesso em: 19 
agosto 2008. 
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Assim, a transição do regime ditatorial para o democrático é central na análise da 

consolidação das ONGs e Fundações. No contexto ditatorial, as ONGs constituíam-se em 

organismos auxiliares e muitas vezes financiadores dos movimentos populares e sociais, 

assumindo uma figura coadjuvante neste processo de mobilização. Porém, com a paulatina 

erosão no campo do movimentalismo popular, as ONGs assumem cada vez mais a função de 

grupos de pressão, e partem elas mesmas para não somente a reivindicação e a mobilização, 

como também para a proposição de suas próprias ações. Assim, a sociedade civil cada vez 

mais se mobiliza, inicialmente, ao redor de dois pontos: a) desenvolvimento social, cidadania, 

defesa dos direitos humanos; e b) ambientalistas, a causa que diretamente interessa. E esta 

última demanda, inclusive, é que dá visibilidade social – principalmente através da mídia – e 

popularidade às ONGs, particularmente no contexto brasileiro, quando se realizou a 

Conferência do Meio-Ambiente no Rio de Janeiro em 1992, conhecida como ECO-92. A 

partir daí, ocorreu um verdadeiro boom desse paradigma associativista pelo Brasil. Os 

números indicam que de 107.332 instituições do gênero existentes em 1996, a quantidade 

saltou para 223.162 em 2005; um crescimento da ordem de 215%3.  

Importa, aqui, um esclarecimento no que se refere às dinâmicas entre as FASFIL e a 

causa ambientalista. Se por um lado, a recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) demonstra que o número de associações e fundações que se 

ligam ao movimento ambientalista foi o que mais cresceu nos últimos anos – uma vez que 

45,1% das ONGs criadas a partir de 2001 no Brasil estão situadas na área de meio ambiente e 

proteção animal4 –, por outro, não se pode dizer que a causa ambiental foi responsável pelo 

crescimento e proliferação das ONGs. Na verdade, a lógica que se defende é inversa: é 

justamente a possibilidade das FASFIL que prenuncia uma forma de mobilização condizente 

com o apelo à responsabilidade do sujeito e à identidade biológica. É através da retórica do 

voluntariado e da ação engajada que o campo das associações civis sem fins lucrativos e 

Fundações se amplia, que o discurso ambiental encontra caminho privilegiado para veicular 

suas causas e, acima de tudo, organizar as formas de mobilização. 

Sobretudo porque tais instituições organizam-se de acordo com o modelo de redes, o 

que é bastante potencializado numa era que se costuma denominar com propriedade de 

sociedade em rede. Mas de que sociedade estamos falando? Corrobora-se o argumento do 

                                                 
3 IBGE. Estudo identifica 338 mil Fundações Privadas e Associações. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. 
Acesso em: 19 agosto 2008. 
4 Idem. 
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ethos mundial; em verdade, Scherer-Warren trata a respeito de pelo menos quatro cenários da 

globalização, ou seja, quatro discursos – e fenômenos – presentes no processo de 

mundialização: a homogeneização da cultura (com raízes no destino manifesto anglo-saxão); 

a fragmentação da vida societária (causada pelo fim das grandes narrativas e utopias e 

potencializadas pelo discurso dos teóricos pós-modernos); a reação fundamentalista (de 

grupos que visam à proteção de doutrinas específicas em meio à tendência homogeneizadora); 

e a hibridação cultural e identitária (resumida sob o conceito de sincretismo ecumênico). 

Assim, dentre esses quatro processos, o último seria o que adquire cada vez mais espaço, 

sendo este o canal mais favorável para a criação daquilo que a autora chama de “sociedade 

civil planetária”, reflexo do que se poderia chamar de “cidadania global”. Surge a figura do 

“cidadão-do-mundo” e a exigência de um novo paradigma metodológico de análise dos novos 

movimentos sociais: o modelo das redes. A autora defende a necessidade, ante as mudanças 

enunciadas em função da nova conjuntura global, de novos recursos metodológicos para o 

estudo dos movimentos sociais contemporâneos: “ainda que a cidadania jurídica se realize nos 

limites territoriais de um Estado-nação, o estabelecimento de consensos em torno da cidadania 

social, tende a ultrapassar as barreiras nacionais com a globalização da cultura-política” 

(SCHERER-WARREN, 1999, p. 18), cristalizando-se na idéia de “uma cidadania sem 

fronteiras”. Assim, as redes desenvolvidas fundamentalmente após a revolução da 

informação, conectam os movimentos e potencializam suas reivindicações e o poder de 

alcance de suas mobilizações. É praticamente impossível perceber algum movimento 

ambiental – e do abrangente espectro das FASFIL – que não esteja conectado, integrado a 

alguma rede. E mais, pode-se afirmar que o que define o grau do êxito ou do fracasso de cada 

um deles é o quanto estão integrados a uma rede e suas mobilizações.  

A própria Abong (Associação Brasileira de ONGs) e o Gife (Grupo de Institutos 

Fundações e Empresas) são retratos dessas redes, desse objetivo maior de aglutinar as 

associações. A partir deles, pode-se também corroborar a tese de que as FASFIL são 

fenômeno novo no Brasil, uma vez que a primeira foi fundada em 1991 e o segundo, tendo 

surgido informalmente em 1989, foi consolidado em 1995. De fato, segundo o IBGE, 62% 

das instituições existentes em 2002 foram criadas a partir dos anos 1990. 

A metodologia de análise das redes para estes movimentos evidencia que as duas 

últimas décadas do século XX, exatamente o período de consolidação da sociedade em rede e 

do capitalismo informacional, foi o contexto mais propício para o desenvolvimento das 

FASFIL que, por sua vez, são o campo de ação privilegiado do movimento ambientalista. No 

entanto, os motivos que se colocam para tal fenômeno não passam somente pelo campo 
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institucional e estrutural acessível que as ONGs e fundações oferecem: ascende como ponto 

fulcral o apelo ao voluntariado e ao princípio responsabilidade levantado de modo particular 

pelo ambientalismo, sobretudo no que se refere ao peculiar modo pelo qual tais movimentos 

lidam com o aspecto do desenvolvimento científico. 

 

2. O PRINCÍPIO RESPONSABILIDADE E A CIÊNCIA NA PROD UÇÃO DE 

CONHECIMENTO DOS MOVIMENTOS AMBIENTAIS 

 

Outro ponto que se considera importante para a compreensão da consolidação do 

discurso ambiental nas duas últimas décadas do século passado é o modo como ele lida com 

as novas exigências que se colocam (ou que ele mesmo coloca) à produção de conhecimento 

científico e de novas tecnologias. Um dos problemas centrais inserido no campo da filosofia 

das ciências é aquele que reflete acerca do estatuto da verdade do dizer científico, o que por 

sua vez toca exatamente na questão a respeito da legitimidade e autoridade dessa ciência em 

dizer uma verdade. Como nos demonstra Paul Rabinow, a partir das idéias de Foucault, “até o 

século XVII, era amplamente – senão universalmente – sustentado que para conhecer a 

verdade era preciso ser virtuoso, ou seja, capaz e merecedor de ter conhecimento” 

(RABINOW, 1999, p. 168). A íntima ligação entre verdade e virtude conferia àquilo que era 

tido como científico uma associação direta com o que era benéfico e positivo.  

Entretanto, o próprio Foucault já adiantava que uma das principais características da 

modernidade encontrava-se exatamente nessa separação entre verdade e virtude – entre o 

“sujeito que busca a verdade” e o “sujeito ético”. Em suas palavras, o surgimento do “sujeito 

de conhecimento não-ascético” foi o que permitiu a institucionalização de toda a ciência 

moderna. Mas isso absolutamente não significa que a ciência e o pensamento foram 

dissociados de um entusiasmo quanto a suas possibilidade e premissas – o que se evidencia no 

positivismo do século XIX.   

 O século XX, no entanto, configurou um novo quadro que inicia um processo de 

reversão do caráter da relação entre ciência, ética e verdade. As inseguranças e incertezas de 

uma humanidade sem referências sólidas corroeram as bases de uma esperança fundamentada 

na visão positiva acerca da ciência, e cresceram na mesma proporção em que se dava a 

aceleração do desenvolvimento tecnológico. Redundante seria recorrer-se à expressão “sem 

precedentes” para caracterizá-lo, quando aparentemente tudo o que se deu nesse século XX 

poderia ser assim qualificado. “[...] Desde 75 passamos por algo como dez revoluções 
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tecnológicas sucessivas no espaço de duas décadas e meia. Uma escala de mudança jamais 

vista na história da humanidade” (SEVCENKO, op. cit., p. 38). 

 Por sua vez, Rabinow elabora suas premissas a partir da tese de que o que deixa os 

homens  contemporâneos inquietos em relação à boa parte das mudanças introduzidas com a 

revolução técnico-científica do fim do XX não é necessariamente a “novidade” de sua 

natureza, mas fundamentalmente o choque que tais novidades causam quando contrastadas 

com as próprias bases sobre as quais se apóiam. A questão é que tais bases possuem uma 

determinada “antiguidade” que se insiste em obliterar, ainda que involuntariamente, e que 

permanecem à espreita. No que se refere, por exemplo, às ciências ambientais, essa base 

poderia ser o equilíbrio auto-regulado que se atribuía à natureza, que se mostrou 

absolutamente passível de influências e ações humanas. Assim, a necessidade de se adequar 

produção de conhecimento na área ambiental, exige que se admita a falibilidade dessa base 

obsoleta. 

Logo, a ciência indo de encontro a formulações culturais mais antigas, acaba 

suscitando uma série de questões éticas, principalmente no tocante à sua cada vez maior inter-

relação com a indústria. O problema da busca pelo lucro passa a ferir gravemente a auto-

legitimação que por tanto tempo sustentou a atividade científica e ainda mantinha certa 

possibilidade legítima de identificação entre sujeito ético e sujeito de conhecimento. Não por 

acaso, em sintonia com Sevcenko, Rabinow atesta que “no mínimo, a partir de 1980 nos vemos 

com uma nova virada na longa história das relações entre verdade e virtude, poder e cultura. Uma 

coisa é igualmente clara: piedade, moralismo ou nostalgia não serão capazes de endireitar as coisas 

(SEVCENKO, op. cit., p. 169, grifo meu).  

 

Em consonância com a idéia de que algo mais precisa ser feito nesse processo de 

endireitamento das coisas, Sevcenko procura refletir acerca da necessidade imperiosa de não 

se perder a capacidade crítica a respeito das mudanças que se estabelecem na 

contemporaneidade. Para isso, o autor se utiliza da obra de Hans Jonas, que procura pensar a 

necessidade da ética nas mais variadas dimensões da vida, sobretudo na ciência. Porque essa é 

a era em que a desconfiança em relação ao progresso científico alcança níveis cada vez 

maiores, e o que se coloca no seio de toda a discussão é a responsabilidade em relação ao 

futuro. “É essa a questão que o filósofo Hans Jonas enfrenta no seu livro O Imperativo de 

Responsabilidade, cujo subtítulo é justamente A busca de uma ética para a era tecnológica”, 

afirma Sevcenko (Idem, p. 43). O foco central da tese de Jonas, que será explanada adiante e 

que já se enunciou brevemente no tópico anterior, é a de que as modificações da era 



 14

tecnológica que se processaram no agir humano, necessariamente exigem uma nova ética, 

partindo-se da premissa de que ética está relacionada de modo intrínseco ao agir.  

 Fica evidente, portanto, a relação do movimento ambiental com esse princípio 

responsabilidade que se impõe à ciência. Dentre as várias características que Castells aponta 

acerca do ambientalismo, assegura que o mesmo possui relação estreita e ao mesmo tempo 

ambígua com a ciência e a tecnologia. “O desenvolvimento de idéias ‘verdes’ nasceu da 

revolta da ciência contra a própria ciência, que aconteceu por volta do final do século XIX na 

Europa e na América do Norte” (BRAMWELL apud CASTELLS, op. cit., p. 155).  

 

Essa revolta foi intensificando e passou a ser amplamente difundida na 
década de 70, concomitantemente à revolução da tecnologia da informação e 
ao desenvolvimento extraordinário do conhecimento biológico viabilizado 
pelos modelos gerados por programas de computação gráfica que se 
sucederam. De fato, a ciência e a tecnologia desempenham um papel 
fundamental, embora contraditório, no movimento ambientalista. Por um 
lado, há uma profunda descrença nos benefícios proporcionados pela 
tecnologia avançada [...] Por outro, o movimento deposita muita confiança 
na coleta, análise, interpretação e divulgação de informações científicas 
sobre a interação entre artefatos produzidos pelo homem e o meio ambiente, 
por vezes com um alto grau de sofisticação. Algumas das principais 
organizações ambientalistas normalmente contam com cientistas em seus 
quadros, e na maioria dos países há um vínculo bastante forte entre 
cientistas, acadêmicos e ativistas ambientais [...] Nesse sentido, o 
ambientalismo tem por objetivo reassumir o controle social sobre os 
produtos da mente humana antes que a ciência e a tecnologia adquiram vida 
própria, com as máquinas finalmente impondo sua vontade sobre nós e sobre 
a natureza: um temor ancestral da humanidade. (Idem, p. 155) 

 

 É essa relação ambígua do ambientalismo do fim de século com a ciência que interessa 

ressaltar. Especificamente como as ciências ambientais se consolidaram e ganharam força à 

medida que também se fortaleceu o discurso em favor da preservação do meio e de como se 

dá a produção de um conhecimento numa era de desconfiança em relação a sua validade 

inconteste. Não é mais a ciência infalível, mas antes, uma ciência que, em caminho contrário, 

rejeita o “progresso” desenfreado, o consumismo que estimula a produção industrial, em 

conseqüência, a própria tecnologia.  

 Numa breve análise dos argumentos de Hans Jonas, tendo em vista a centralidade dos 

mesmos para o que aqui se discute, pode-se perceber a razão do sucesso desse princípio 

responsabilidade, que, por sua vez, conduz a uma melhor compreensão da formulação da 

identidade biológica. O autor pontua sua tese: “a promessa da tecnologia moderna se 

converteu em ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da 

constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, 
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na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu 

ao maior desafio já posto ao ser humano” (JONAS, 2006, p. 21, grifo meu). De imediato 

introduz-se o novo questionamento: a degradação alcança e ameaça, principalmente, a própria 

essência do que se entende por ser humano. A análise se estende na medida em que o conceito 

de responsabilidade se mostra como um novo dever do homem, a idéia é de que “certas 

transformações em nossas capacidades acarretaram uma mudança na natureza do agir 

humano. E, uma vez que a ética vincula-se ao agir, o desdobramento lógico  é que a natureza 

modificada do agir humano também impõe uma modificação à ética” (Idem, p. 29). 

 Como já referido anteriormente, ainda que a aparente proposta de Jonas não se limite à 

esfera ambiental, é dela que ele parte, enfatizando que “a violação da natureza e a civilização 

do homem caminham de mãos dadas” e que “as interferências do homem na natureza, tal 

como ele próprio as via, eram essencialmente superficiais e impotentes para prejudicar um 

equilíbrio firmemente assentado” (Idem, p. 32). Nesse sentido, a “natureza não era objeto da 

responsabilidade humana – ela cuidava de si mesma e, com a persuasão e insistência 

necessárias, também tomava conta do homem: diante dela eram úteis a inteligência e a 

inventividade, não a ética” (Idem, p.34). 

 Partindo dessa argumentação o autor expõe então a característica básica das éticas 

tradicionais. Ela se aplicaria aos homens, no âmbito de sua vida social, no que se refere à sua 

interação com indivíduos. No que toca os aspectos extra-humanos, nunca se cogitou a 

possibilidade de que qualquer equilíbrio pudesse ser alterado, uma vez que toda ética 

tradicional é, a seu ver, antropocêntrica. A própria natureza humana era considerada essencial 

e impossível de ser afetada pela sua técnica. Mas fundamentalmente, o que o autor destaca 

como principal traço das éticas tradicionais – e que se defende aqui como ponto subversor e 

que obrigatoriamente impõe a exigência de uma nova ética – é que as mesmas mensuravam o 

bem e o mal a partir das ações em seus resultados imediatos, tanto no tempo como no espaço. 

“Os que vivem agora e os que de alguma forma têm trânsito comigo são os que têm alguma 

reivindicação sobre minha conduta, na medida em que esta os afete pelo fazer ou pelo omitir. 

O universo moral consiste nos contemporâneos, e o seu horizonte futuro limita-se à extensão 

previsível do tempo e de suas vidas” (Idem, p. 36). A ação está estritamente vinculada ao ator 

individual, sendo este o próprio fim dela. 

 Entretanto, como tem sido apontado desde o início nesta argumentação, 

transformações profundas e substanciais se deram no último século, e particularmente em sua 

segunda metade, no que se refere às novas possibilidades da técnica e do agir humano. 

Basicamente o que se percebe é que o tempo e espaço, aquilo que se consideram as bases 



 16

materiais da vida, uma vez que nada pode ser pensado ou idealizado fora deles, têm sido 

constantemente subvertidos, o que por sua vez, tem solapado a solidez de estruturas, cada vez 

mais efêmeras e transitórias. É nessa nova relação espaço-tempo que a identidade biológica se 

assenta, diante de tantas outras novidades percebidas. 

A primeira surpreendente constatação que a nova técnica humana introduz, na 

argumentação de Jonas, é exatamente a vulnerabilidade da natureza. “Essa descoberta, cujo 

choque levou ao conceito e ao surgimento da ciência do meio ambiente (ecologia), modifica 

inteiramente a representação que temos de nós mesmos como fator causal no complexo 

sistema das coisas [...] A natureza como uma responsabilidade humana é seguramente um 

novum sobre o qual uma nova teoria ética deve ser pensada.” (Idem, p. 39). Contudo, o autor 

ressalva que pensar a responsabilidade da natureza somente a partir da perspectiva da 

perpetuação das condições de vida humana na Terra, ainda estaria restrito ao aspecto 

antropocêntrico da ética. Seu apelo é, portanto, para “um direito moral da própria natureza”. 

“Isso significaria procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas extra-

humanas, isto é, ampliar o reconhecimento de ‘fins em si’ para além da esfera do humano e 

incluir o cuidado com estes no conceito de bem humano” (Idem, p. 41). De modo geral, o que 

o autor propõe é que o homem atual não deve ser pensado em sua natureza individual, mas 

sim em sua coletividade, o que influenciaria diretamente na sua concepção de ética, uma vez 

que suas ações não mais estariam circunscritas ao seu espaço e tempo imediatos. Ora, torna-se 

necessária a formulação de um novo imperativo que consiga abarcar e medir o impacto das 

ações humanas em sua extensão espacial cada vez mais ampla e global, e num alcance 

temporal que cada vez se projete mais no futuro. Pela primeira vez, de modo inteiramente 

novo, “o perecer da totalidade se tornou uma possibilidade real por causa dos feitos humanos” 

(Idem, p. 44). 

 Antes de propor sua nova formulação, Hans Jonas exemplifica sua argumentação a 

partir do imperativo categórico que Kant formula em “Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes”: “Aja de modo que tu também possas querer que tua máxima se torne lei geral”. 

Ou seja, as ações devem ser medidas quanto ao grau de benignidade ou prejuízo justamente 

pelo modo como elas podem me afetar diretamente. Seu impacto é avaliado pela influência 

que causa no espaço próximo que cerca o indivíduo no instante em que a comete. A esse 

imperativo Jonas lança uma nova proposição: “Aja de modo a que os efeitos da tua ação 

sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra” (Idem, p. 

47). Assim, o novo imperativo de responsabilidade extrapolaria os limites da simultaneidade 

temporal e da imediaticidade espacial das ações. As idéias do autor, que culminam na 
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proposição de seu imperativo, coadunam-se com a idéia básica defendida neste artigo, de que 

as duas últimas décadas do século XX são de um ineditismo evidente e crescente. É somente 

diante dessa constante sensação que se pode cogitar a proposição de uma nova imposição 

ética. E como já se referiu, a revolução técnico-científica, que se ampliou a partir da década 

de 1970, traz essa nova imposição à produção de conhecimento, já que temores ancestrais do 

homem se evidenciam. 

 Esse conflito sobre o papel do homem e da ciência é uma das mudanças que o 

ambientalismo tem processado em nossa sociedade, na ótica de Manuel Castells. Em verdade, 

é exatamente essa a mudança que se pretende destacar nessa seção do texto. Essa 

desconfiança imputada à ciência confunde-se ambiguamente com uma relativa dependência 

por parte dos movimentos ambientais a respeito do que esta pode oferecer. O 

desenvolvimento das ciências ambientais é, portanto, sintomático e certamente um estudo 

aprofundado sobre seus arranjos epistemológicos permitiria entrever a singularidade de um 

conhecimento que surge e se consolida justamente em um instante de questionamento da 

validade e suprema autoridade dos mesmos. 

 Partindo então da afirmação de que o ambientalismo é um movimento que possui base 

na própria ciência, na medida em que mantém uma relação estreita e ao mesmo tempo 

ambígua com a mesma, o princípio responsabilidade traduz com exatidão essa relação. Às 

vistas das possibilidades do fazer humano – que viabiliza a realização (no sentido de tornar 

real) de algumas das utopias mais caras do homem – impõe-se no seio dessa nova ética diante 

do poder uma postura de conformidade. Aquilo que Jonas chama de “contenção responsável”. 

Diante dessa possibilidade, o autor questiona se “é possível ter uma ética que possa controlar 

os poderes extremos que hoje possuímos e que nos vemos obrigados a seguir conquistando e 

exercendo” (Idem, p. 65).  

 O que se defende aqui, é que essa ética, calcada no dever, na obrigatoriedade de 

balizar as ações através da medição de impactos futuros e abrangentes, que ultrapassa os 

limites da simultaneidade e da imediaticidade, só foi possível justamente em função das 

transformações na concepção de espaço e de tempo. Esse sentimento de temor que 

transparece, essa contenção responsável só foi necessária e presumível quando se percebeu de 

fato quais as possibilidades do fazer humano.  O tempo da modernidade tardia é acelerado, o 

espaço é comprimido e o alcance das minhas ações caminha nessa mesma direção de 

celeridade e proximidade. 

 De qualquer forma, como também já se tem assinalado até aqui, esse princípio 

responsabilidade, esse novo imperativo, ultrapassa os limites da imposição ao saber técnico. 
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Alinhando-se à transformação abordada anteriormente, fica evidente a noção de 

“responsabilidade sócio-ambiental” presente no discurso de Fundações e associações. 

Juridicamente as FASFIL têm como requisito tudo aquilo que se refere ao indivíduo e sua 

responsabilidade, como aquele que responde a esse novo imperativo: de iniciativa privada, 

não lucrativa, voluntariada, etc. Contudo, distanciando-se dessa aproximação que confere 

coesão à tese defendida aqui, importa salientar que o princípio responsabilidade está 

intimamente ligado às possibilidades do saber científico, da novidade introduzida na era da 

informação, no que se refere à produção tecnológica, pois foram justamente os estragos 

causados por esse “progresso” que despertou uma revisão da positividade do mesmo. 

 Pretende-se evidenciar que essa nova ética se assenta numa profunda alteração da 

concepção de tempo e de espaço efetuadas na modernidade tardia, o que é fundamental para 

compreender o modo privilegiado pelo qual o movimento ambientalista resolve essas 

alterações e tensões espaciais e temporais, sobretudo na proposição de uma identidade 

biológica. 

 

3. A IDENTIDADE BIOLÓGICA: A SÍNTESE DOS MOVIMENTOS  AMBIENTAIS 

 

 A terceira e última alteração ocorrida no período que nos importa e que se julga 

fundamental para a compreensão e análise do movimento ambiental, é a tese de que deles 

advêm a formulação e a defesa de uma nova identidade e que essa categoria é central para a 

compreensão das ações sociais a partir do final do século XX. A problemática que ora será 

desenvolvida situa-se no campo deste que muitos chamam de novo paradigma de análise 

social, qual seja, as identidades, visto que o movimento ambientalista cada vez mais apela 

para “a criação de uma nova identidade, uma identidade biológica, uma cultura da espécie 

humana como componente da natureza” (CASTELLS, op. cit., p.159, grifo do autor). É lugar 

comum entre todos os autores que tratam sobre o tema a certeza da aparente impossibilidade 

de definir satisfatoriamente o conceito de identidade. Contudo, cabe aqui elencar alguns 

pontos que certamente clarificarão o modo pelo qual a categoria será utilizada. Pode-se 

inicialmente recorrer aos argumentos de Gutiérrez (1989, p. 30) ao anotar que identidade está 

etimologicamente ligada a idem, à noção de ser e permanecer o mesmo, à “precisão 

matemática que a define como ‘igualdade que se realiza sempre, qualquer que seja o valor das 

variáveis contidas em sua expressão’”. Identidade, portanto, seria aquilo que socialmente 

confere o sentido de pertencimento a determinado grupo social, que possui algo de partilha 

comum, que diz respeito a todos. Recorrendo mais uma vez a Manuel Castells, sinteticamente 
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pode-se dizer que identidade é “a fonte de significado e experiência de um povo” 

(CASTELLS, op. cit., p.22). 

Embora pareça ligeiro, cabe-se ressaltar que a identidade é sempre produzida na 

relação dialética entre o Eu e Outro. É somente a partir do reconhecimento e estabelecimento 

das diferenças que o indivíduo consegue imaginar a fronteira do território ao qual pertence e 

que exclui aquele que é diferente de si. Tal processo de diferenciação, no entanto, nunca se dá 

– e mais do que nunca no contexto da pós-modernidade – de uma maneira estanque: há o 

processo de deslize de significado entre essa fronteira. 

Em suma, partindo do pressuposto de que identificar-se com algo é um processo 

possível somente no âmbito da atribuição de sentido, isto é, da significação, e de que o 

movimento de significação só se dá plenamente quando se relaciona com algo que não seja 

ele próprio, não é possível que haja significação e produção de identidade sem que haja 

também, o Outro. De fato 

 

Não temos conhecimento de um povo que não tenha nomes, idiomas 
ou culturas em que alguma forma de distinção entre o eu e o outro, 
nós e eles, não seja estabelecida... O autoconhecimento – 
invariavelmente uma construção, não importa o quanto possa parecer 
uma descoberta – nunca está totalmente dissociado da necessidade de 
ser conhecido, de modos específicos, pelos outros (CALHOUN apud 
CASTELLS, op. cit., p. 22). 

 

Quando exagerado, tal processo apresenta-se como um dos riscos oferecidos pela 

intensa aceleração da produção de identidades. Se por um lado, em um mundo que a todo 

momento solapa as referências tradicionais do sujeito histórico, a identidade é um refúgio e 

uma segurança, por outro, essa exacerbada fragmentação tem manifestado alguns sintomas 

problemáticos. Parga é um dos autores que denuncia a incapacidade atual de se construir uma 

imagem coerente de si mesmo em função do excesso de referenciais, que culmina em um 

sentimento de estranhamento diante do mundo e, principalmente, na fobia à alteridade tão 

presente em fundamentalismos e novos nacionalismos (Cf. PARGA, 1992). O próprio 

movimento ambientalista, em diversos momentos, flerta com tais posturas radicais e 

excludentes. 

Hall (2001) acrescenta pontos novos nessa reflexão. De modo bastante didático – o 

que absolutamente não significa superficial – o autor debate e analisa a situação da identidade 

cultural na modernidade tardia, ou pós-modernidade. Partindo do instante em que a noção de 

sujeito passa a ser mais refletida, no Iluminismo, Hall lembra como, de início, o sujeito 
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humano era tido como indivíduo totalmente centrado em si mesmo e unificado. Tal concepção 

altera-se substancialmente no século XIX, quando o “sujeito social” reflete a crescente 

complexificação da sociedade e acompanha o desenvolvimento das ciências sociais. Interessa, 

porém, o momento fundamental de virada para o século XX e todo o seu decurso, que retira 

do sujeito uma identidade fixa e essencial, tornando-o, nas palavras do autor, “uma celebração 

móvel”. 

 Perpassando o breve século que se findou, Hall demonstra as novas reflexões teóricas 

que contribuíram para o descentramento do sujeito, isto é, a retirada da identificação social de 

um centro unívoco que emane significado e sentido. O sujeito pós-moderno apresenta-se, 

portanto, totalmente descentrado, com uma identidade aberta, fragmentada e inacabada. 

Identidade que é também, acima de tudo, produzida. Tal é o aspecto que mais uma vez Parga 

evidencia. Partindo do contexto de transformações e mesmo das teses que ressaltam o papel 

do inconsciente e do involuntário na constituição das identidades coletivas, o autor enuncia:  

 

Todo ello nos obriga a preguntarmos que há ocurrido en el 
mundo y en nuestras sociedades, o cuáles son los processos que 
han dado lugar a esta inédita y estruendosa producción de 
identidades coletivas, haciendo de la “identidad” una categoría 
de original importância para interpretar nuevas actuaciones y 
relaciones sociales, entre pueblos y grupos al interior de una 
misma sociedad (PARGA, op. cit., p.11). 

 

 Às questões suscitadas por Parga, propõem-se as respostas e análises de Manuel 

Castells. Em destaque, surge o paradoxo fundamental que se desenrola na pós-modernidade, 

que, até aqui, procurou-se demonstrar. Na medida em que as tendências globalizantes e 

homogeneizadoras da sociedade em rede se tornam cada vez mais potencialmente supressoras 

das diferenças, minorias identitárias levantam suas bandeiras, como reflexo da crise de 

sentido característica do final do XX, evidenciando o poder da identidade como fonte de 

significado e discursos legitimadores de ação e mobilização. É aqui que se entende porque 

esta crise de sentido da modernidade tardia é qualificada, segundo Parga, não pela ausência de 

referenciais, mas pelo excesso deles. Logo, a identidade como categoria de fundamental 

importância sucederia os paradigmas de análise sociológica das classes na década de 1970 e 

de atores sociais na década de 1980. De fato, é exatamente a era do informacionalismo e o 

surgimento da sociedade em rede que propulsionam a pluralização das identidades. 

 E são exatamente esses os pontos necessários a compreensão do sucesso da identidade 

biológica, isto é, quanto mais consolidada a sociedade em rede, mais êxito ela possui, o que se 
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entende justamente pelas alterações nas relações espaço-tempo estabelecidas, como 

demonstram Manuel Castells (1999) e Stuart Hall (2001). O primeiro evidencia a 

transformação corrente na era da sociedade em rede dessas bases materiais da vida: o espaço e 

o tempo. Segundo o autor, o espaço é cada vez mais um âmbito de fluxos e de trânsito e o 

tempo cada vez mais intemporal. O segundo, por sua vez, atesta que toda identidade se 

localiza no espaço e no tempo simbólicos. Cada época tem sua própria maneira de combinar 

espaço e tempo. Portanto, qualquer alteração substancial na dinâmica entre as duas bases 

altera profundamente a maneira como as identidades são representadas ou localizadas. Assim 

sendo, a identidade cultural na pós-modernidade é caracterizada pelo rompimento e pela 

fragmentação, exatamente em razão do fenômeno semelhante ocorrido através da compressão 

espaço-tempo. Ao fim e de acordo com este mesmo autor, a modernidade tem destruído o 

espaço através do tempo. 

 Segundo a análise de Castells, aí está uma das mudanças que o movimento ambiental 

introduz no que se refere ao controle do espaço e do tempo. Com relação ao espaço, o autor 

julga surgir na sociedade em rede uma oposição fundamental entre duas lógicas espaciais. A 

primeira delas, o espaço de fluxos, é a novidade introduzida pela simultaneidade dos 

processos sociais por meio das tecnologias de informação e telecomunicações que aproximam 

regiões distantes. Já a segunda, seria a tradicional lógica do espaço de lugares que tem por 

base a mediação física. É na disjunção dessas duas lógicas que se dá o exercício básico dos 

mecanismos de poder e dominação atualmente. De fato, entende-se que um ponto chave para 

a definição de uma identidade estaria na ênfase que ela dá a um desses pontos: o local ou o 

global – caracterizando geral e respectivamente, identidades reacionárias e de resistência ou 

identidades de projeto, mais afeitas à hibridização. Aqui estaria um diferencial da identidade 

biológica. Primeiramente porque ambientalistas e ecologistas dão ênfase à localidade, às 

ações que são possíveis ao indivíduo e que para além dos efeitos mais abrangentes ou 

posteriores, poderão ter resultados percebidos imediatamente – como a economia doméstica 

de água e energia, ou a luta pela despoluição e limpeza de parques em cidades.  

 Essa ênfase na localidade não descarta as tradicionais identidades que se ligam ao 

reconhecimento de aspectos geográficos e à representação geográfica que sociedades efetuam 

na construção de suas identidades – por exemplo, o apelo à identificação do goiano com o 

cerrado, ou do gaúcho com os pampas, ou mesmo de todos os brasileiros com a Amazônia. 

Tratando-se de natureza, trata-se com representações do espaço, da geografia. Lucia Lippi 

Oliveira (2000) lança alguns pontos no debate a respeito da importância do espaço geográfico 

na constituição da identidade. Assim como se fala em nação como uma comunidade 
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imaginada, a autora atesta que é possível assegurarmos a existência de lugares imaginados, 

na produção de uma identidade. Aqui, coloca-se a importância do espaço nesse processo. Hall 

(2001) evidencia a separação entre espaço e lugar; lugar seria o espaço com significado, o 

ponto de práticas sociais específicas que contribuem para moldar e formar o indivíduo. 

Oliveira retoma esse aspecto e reflete o atual quadro de referências acerca do espaço como 

base material para a construção de identidade, reiterando mais uma vez o quanto o período da 

modernidade tardia altera essa relação antes tão estável. 

 

Diversos fatores estão trazendo a questão do espaço à ordem do dia. 
As rupturas em nações pós-coloniais, o desmantelamento de Estados 
Nacionais com diferentes culturas autônomas, algumas em territórios 
não contíguos, por um lado, e, por outro, a hipermobilidade, o 
deslocamento, a falta de moradia presentes no capitalismo avançado 
apresentam desafios à identidade nacional, anteriormente baseada no 
espaço territorial. As leis de mercado estimulam o fluxo de capital 
sem barreiras, entretanto, os serviços (nacionais) de imigração tomam 
conta do fluxo de pessoas (OLIVEIRA, 2001, p. 126). 
 
 

 Nesta obra, a autora procura efetuar uma comparação acerca da formação identitária 

nacional do Brasil e dos EUA, demonstrando a importância da relação entre geografia – e 

principalmente, as representações da natureza – e identidade nacional. Também sob essa 

perspectiva, Maria Ligia Prado afirma que “a Natureza não é, portanto, um objeto neutro, 

perscrutada pelo olhar supostamente imparcial do cientista ou pelo artista em busca da ‘beleza 

pura’. Suas representações são carregadas de idéias que produzem imagens e símbolos, 

contribuindo para compor o imaginário de uma sociedade” (PRADO, 1999, p. 197). Essa 

idéia está presente exatamente na obra do precursor em solo norte-americano da história 

ambiental, Roderick Nash. Analisar essas representações elucida em muito a composição de 

“repertórios diversos, entre eles, os constitutivos da identidade, do território e da nação” 

(Idem, p. 180).   

 No caso norte-americano, o que evidencia a influência que o lugar ocupa como 

atribuidor de significado para a construção identitária é a clássica obra de Frederick Jackson 

Turner, que escreveu, em 1893, um ensaio intitulado: The Significance of the Frontier in 

American History. Insiste-se na centralidade de tal autor por dois motivos: a) pelo fato de ser 

ele o primeiro a evidenciar, ainda que de um modo já contestado e debatido, a importância do 

tema-mito “fronteira” na história norte-americana, evidenciando a ligação entre identidade e 

lugar; e b) por sua importância no fato de que, como afirma Lucia Lippi, é a obra de Turner 

que tem sido recuperada por muitos historiadores preocupados com a questão ecológica, 
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ligados à história ambiental, quando se trata do tema da wilderness. A idéia da natureza 

selvagem, o misto de selva e deserto, a wilderness, entra como componente que exalta o 

pioneirismo norte-americano sobre a fronteira, a natureza intocada.   

 Assim, todas essas representações de natureza que se efetivam em nível local, 

regional, tendem a ser estimuladas pelos ambientalistas, numa clara oposição à lógica espacial 

dos fluxos. O indivíduo tem responsabilidade e condições de agir diretamente sobre o seu 

espaço, o lugar que ocupa. Entretanto e ao mesmo tempo, o apelo a uma identificação com 

toda a raça humana em torno de um único signo identitário, assim como a noção do 

imperativo que surge mediante o princípio responsabilidade, em que o espaço é cada vez mais 

ampliado para além da imediaticidade, evoca uma identificação global, na perspectiva do 

cidadão do mundo, da cidadania global tratada anteriormente.  

Contudo, partindo de qualquer um dos pontos – da ênfase na ação local ou da 

identificação com os problemas que ocorrem em escala global – o mesmo inimigo comum 

surge para os ambientalistas: o Estado Nação. Como todo movimento social aparentemente 

possui um adversário comum, para o ambientalismo  

 

seu inimigo declarado é o nacionalismo de Estado. Isso porque o Estado-
Nação, por definição, tende a exercer poder sobre um determinado 
território. Desse modo, rompe a unidade da espécie humana, bem como a 
inter-relação entre os territórios, comprometendo a noção de um 
ecossistema compartilhado (CASTELLS, op. cit., p. 159) 

 

Nesse sentido, a identidade nacional acaba se mostrando como um entrave, na medida 

em que a defesa dos interesses nacionais não raro choca-se com o interesse e a concepção de 

preservação ou recuperação ambiental5. É, portanto, nessa tensão entre a ênfase às ações 

locais e a necessária identificação com a humanidade como um todo que se assenta a 

novidade da identidade biológica, contornando a seu modo as contradições introduzidas e 

impostas com a lógica dos sistemas de fluxos, e se apropriando dela em muitos casos, 

principalmente no que tange à organização de mobilizações coletivas em diversas parte do 

globo. 

 No que se refere ao tempo, a mudança em seu controle também é assimilada e revista 

pelo movimento ambiental em relação a sua proposição identitária. Castells afirma a 

existência de três concepções de tempo: o cronológico, o intemporal e o glacial. O 

                                                 
5 Tal fato ficou particularmente evidenciado na recente troca de Ministro do Meio Ambiente ocorrida no governo 
Lula, já que os argumentos da ex-ministra Marina Silva constantemente opunham-se às ações propostas no Plano 
de Aceleração do Crescimento (PAC).  
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cronológico é o tempo tradicional, do cotidiano social, que regula e disciplina as ações 

humanas. O intemporal é o tempo introduzido pela sociedade em rede, perturbando a ordem 

seqüencial tradicional através da simultaneidade e instantaneidade de processos, onde muitas 

vezes o próprio conceito de tempo é destruído. A temporalidade glacial seria uma alternativa a 

estas duas temporalidades, principalmente em relação à intemporalidade e seus efeitos 

imediatistas e presentistas, que ignoram a perspectiva do impacto de ações através de 

projeções futuras. 

  Partindo de uma formulação original, o autor afirma que a concepção de tempo 

glacial pensa que “a relação entre homem e a natureza é um processo evolucionário e de 

longo prazo. Tal relação se projeta para trás na história imediata e para frente em direção a um 

futuro totalmente não especificado” (LASH e URRY apud CASTELLS, op. cit., p. 158). Para 

ele, essa seria exatamente a concepção temporal que emana dos movimentos ambientais e 

servem de base para sua construção identitária.  

 

O pensamento ecológico observa a interação entre todas as formas de 
matéria em uma perspectiva evolucionária. A idéia de utilizar única e 
exclusivamente recursos renováveis, crucial para o ambientalismo, está 
justificada precisamente pela noção de que qualquer alteração nos 
mecanismos básicos do planeta, e do universo, poderá, ao longo do tempo, 
desfazer um complicado equilíbrio ecológico, trazendo conseqüências 
desastrosas [...] Em termos bem objetivos e pessoais, viver no tempo glacial 
significa estabelecer os parâmetros de nossas vidas a partir da vida de 
nossos filhos, e dos filhos dos filhos dos nossos filhos (CASTELLS, op. cit., 
p. 158, grifo do autor) 

 

 Ora, a noção de desenvolvimento sustentável seria exatamente uma manifestação 

dessa solidariedade de gerações, o que se alinha perfeitamente às idéias do princípio 

responsabilidade. A temporalidade glacial está, portanto, intimamente ligada aos argumentos 

de Hans Jonas e atestam a unidade que se estabelece entre as mudanças do final do século XX 

aqui assinaladas: a reemergência da sociedade civil como sintoma do apelo à responsabilidade 

do indivíduo, que por sua vez, advém dos questionamentos que se impõem à ciência e à 

produção de tecnologia e conhecimento, e que são absorvidos e amalgamados pelo 

ambientalismo na formulação de sua fonte de significado: a identidade biológica. 

 

Considerações Finais 

 

 Como afirmou Castells, se medirmos a importância de um movimento social por sua 

capacidade de impactar valores e instituições, certamente o ambientalismo encabeça a lista 
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como grande líder do processo recente. O que se procurou defender como tese nesse breve 

artigo é que a razão desse sucesso está no modo pelo qual o movimento ambiental lida com 

alterações profundas no cenário da consolidação da sociedade em rede. Ao fim, pode-se 

observar em retrospecto que as mudanças que se colocam oferecem basicamente as bases 

sobre as quais se guiam as ações e os processos sociais. O significado advém da construção de 

uma nova identidade, que parte da espécie, da identificação muitas vezes holística do homem 

com o ambiente e por vezes até com o universo. Essa inédita possibilidade de interferência e 

destruição da essência do ser humano na medida em que se transforma e destrói o ambiente 

está na sua legitimação teórico-filosófica, que repousa na assimilação de um novo imperativo 

calcado na noção de responsabilidade, vinculado, por sua vez, ao reposicionamento exigido da 

ciência, mas que ao mesmo tempo se apropria dela para a efetivação de ações. E por fim, a 

mobilização se dá através das novas formas de associativismo civil que só foram possíveis no 

contexto da sociedade em rede neoliberal, e da própria construção de redes como forma 

privilegiada de formulação e execução de ações.  

 Salienta-se que o objetivo não foi o de avaliar a validade dessas idealizações. Não se 

ocupou este texto de questões como: É possível o conceito de Terceiro Setor? Seria 

ontologicamente correto avaliar a possibilidade de uma essência do ser humano? Há alguma 

funcionalidade nesses conceitos? A “solução” da identidade biológica é plausível? Por se 

tratar de temas absolutamente novos, acredita-se que somente a posteriori se mostraria viável 

uma análise nestes termos, e que por ora, a tarefa de expô-los em busca do estabelecimento de 

parâmetros para a análise do fenômeno do ambientalismo já é suficiente. A aparente difusão 

de problematizações pode ser sanada simplesmente a partir da proposição de uma identidade 

biológica, pois é a partir de seu prisma que se torna possível entender o deslocamento que se 

deu do discurso ambiental da periferia para o centro do cotidiano do cidadão do mundo, e da 

sociedade civil planetária. 
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