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Introdução 

 

Uma das ideias mais poderosas, vinda do Iluminismo, era que as condições 

naturais e sociais poderiam melhorar com a aplicação da razão e da ciência. A ideia 

implica uma ampliação infinita do bem estar e da felicidade – um movimento do mal 

para o bem, como nos recordam Susane Schech e Jane Haggis (2000, p. 4).Assim, o 

Iluminismo pode ser visto como o marco de uma nova era – a da modernidade, que pela 

primeira vez, permitiu aos homens conceber o desenvolvimento como intenção.  

Forma-se, a partir do século XVIII e durante o século XIX, uma visão de mundo 

que fornece os pressupostos dos saberes modernos. Sobre isso Lander (2005, p. 33) 

escreve: 

 

Esta cosmovisão tem como eixo articulador central a ideia de modernidade, 
noção que captura quatro dimensões básicas: 1) a visão universal da história 
associada à ideia de progresso (a partir da qual se constrói a classificação e 
hierarquização de todos os povos, continentes e experiências históricas) ; 2) 
a “naturalização” tanto das relações sociais como da “natureza humana” da 
sociedade liberal – capitalista ; 3) a naturalização ou ontologização das 
múltiplas separações próprias dessa sociedade; e 4) a necessária 
superioridade dos conhecimentos que essa sociedade produz (“ciência”) em 
relação aos outros conhecimentos. 

 

Lembra-nos, Rogério Haesbaert (1997, p. 17) que 

 

Muitos estudiosos preferem distinguir modernidade – basicamente ligada a 
história das ideias, “conjunto de valores”, como defendem Baudrillard e 
Umberto Eco – de modernização – o moderno (o capitalista, 
fundamentalmente) tornado ação e se materializando no espaço social. 

 

Então, pode-se dizer no caminho de João Rua (2007) que modernização, como 

base concreta da modernidade, tem como conceito gêmeo o progresso, e a ambos foi, 

após a Segunda Guerra Mundial acrescentado o conceito síntese de desenvolvimento, 

que passou a expressar aquela base concreta. Pode-se afirmar, também, que o 

instrumento mais evidente da modernização, e, mais, recentemente, do 

desenvolvimento tem sido a técnica, um conjunto de elementos naturais e imateriais que 



marcam a dinâmica da sociedade como elemento fundamental nas relações entre essa 

dinâmica e a da natureza. 

Para Milton Santos (1994, p. 17), a elaboração da realidade espacial tem 

dependência estreita das técnicas, pois se integram ao modo de produção e às relações 

sociais de produção. Para esse autor: 

 

A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva 
entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente 
ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a 
mecanização do Planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar 
dominá-lo. A natureza artificializada marca uma grande mudança na história 
humana da natureza. Hoje, com a tecnociência, alcançamos o estágio 
supremo desta evolução. 

 

O mesmo autor diz, a seguir, que essa evolução culmina na mundialização atual, 

em que todas as sociedades participam de um modelo técnico único que sobrepõe à 

multiplicidade de recursos naturais e humanos. Com essa nova visão, afirma Rua (2007, 

p. 150) é que a natureza mitificada torna-se dessacralizada e passa a ser percebida como 

um mero recurso a ser transformado em riqueza, dentro de uma lógica utilitarista 

desenvolvida com a revolução tecno-científica e, posteriormente, com a revolução 

industrial, ambas integradas à expansão do capitalismo. Este vai transformando-se de 

modo de produção em verdadeiro modelo civilizatório como uma síntese de 

pressupostos e dos valores básicos da sociedade liberal moderna no que diz respeito ao 

ser humano, à riqueza, à natureza, à história, ao progresso, ao conhecimento 

(LANDER, 2005, p. 21). 

Esse projeto civilizatório levou a todas as partes do mundo não apenas a lógica 

industrial, produtivista, utilitarista e consumista do capitalismo, mas a concepção 

dicotômica da relação homem/natureza, desenvolvida na modernidade ocidental. O que 

tem predominado, nos últimos séculos é, de um lado, a visão de ciência como técnica e, 

de outro, a natureza percebida como realidade na qual o homem pode intervir em seu 

proveito. Em consequência, o homem tem sido visto como produtor, criador, 

transformador; a natureza, como domínio a ser conquistado, explorado, submetido ao 

ritmo da produção econômica, cada vez mais, em escala industrial. 

Assim, o projeto iluminista de ciência e de visão da natureza tem de ser posto 

em causa. Uma das formas desse questionamento é a conscientização de que vivemos 

imersos de tal modo numa tecnosfera (Milton Santos), que a tomamos como uma 



segunda natureza, como algo que desde sempre esteve aí. Estamos, assim, dominados 

por uma ideologia nada abstrata, e talvez, por isso mesmo, ainda mais poderosa, pela 

qual tudo que nos rodeia se deve a revolução científico-tecnológica. 

Milton Santos (1994), afirma que todo objeto técnico é um objeto impregnado 

de intencionalidade, é um objeto per-feito num sentido muito preciso – um objeto 

previamente feito – por meio do qual se busca, sempre, controlar os efeitos da ação no 

espaço e no tempo, seja um arco e flecha, seja o lançamento de um míssil. A revolução 

tecnológica é parte das relações sociais e de poder e, por isso, temos a revolução 

tecnológica que aí está e não outra, entre as muitas revoluções técnicas possíveis como 

escrevem Rogério Haesbaert e Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006, p. 106). É preciso 

desnaturalizar a técnica, enfim libertá-la dessa visão que não pergunta quem a põe em 

curso. Afinal, as técnicas não caminham por si mesmas. 

Da fragmentação cartesiana, que separa, em nosso imaginário, o clima do 

relevo, o homem da natureza, entre outros fatores, e que se associa ao conceito absoluto 

de espaço (Newton) – receptáculo passivo de ações, independente, infinito, 

tridimensional e eternamente fixo e uniforme – é preciso, também, libertação. 

Fragmentando a natureza, o modo de produção dominante tem a possibilidade de 

imobilizar os processos sistêmicos, transformando-os em pedaços da totalidade, e, 

assim, a exploração de um recurso isolado, ou mesmo um problema ambiental 

específico, torna-se apenas um elemento a ser substituído, dominado pelo tecnociência. 

A esse respeito, Ruy Moreira (2004, p. 11) ensina que captamos a natureza por 

meio de nossos sentidos e que a transportamos, sem questionamento, para um cunho 

meramente taxionômico: “Vemos a natureza, vendo coisas: o relevo, as rochas, os 

climas, a vegetação, os rios, etc. Coisas isoladas. E como natureza é um todo 

interligado, damos-lhe unidade interligando esses aspectos através de ligações 

matemáticas”. 

Ampliando, é preciso colocar, como faz Carlos Frederico Loureiro (2007, p. 36) 

que a natureza devindo na história, por meio do ato da produção embutido na 

complexidade da sociedade, é a própria natureza humana, que se constitui na dinâmica 

da natureza enquanto totalidade ontologicamente prioritária e pressuposto da atividade 

humana. Assim, nos Manuscritos de 1844 e mais claramente a partir das Teses sobre 

Feuerbach e a Ideologia Alemã, para Marx não existem duas essências: a humana e a 

natural, mas sim a dialética natureza histórica – história natural, a unidade da natureza 



que está para além de nós e a partir da qual nos realizamos e a significamos por 

mediações várias, em seu/nosso perpétuo movimento de criação (poiesis). 

Neste contexto, ao refletir sobre a educação ambiental, na perspectiva da 

emancipação humana, Victor Novick (2007, p. 144) destaca que: 

 

Os educadores ambientais precisam ter clareza sobre a relação dialética entre 
educação e sociedade [...] pois os processos educacionais e os processos 
sociais mais abrangentes estão intimamente relacionados, sendo 
inconcebível, portanto, uma reformulação significativa da educação sem a 
transformação da sociedade. 

 

Neste sentido, corretamente, Novick (p. 145) também afirma: 

 

Cabe à educação ambiental contribuir para o entendimento de que a 
fragmentação do homem (dicotomias, trabalho intelectual-trabalho manual, 
homem-natureza) é produzida/reproduzida constantemente pelo modo de 
produção capitalista, através de diferentes mecanismos (trabalho alienado, 
consenso, ideologia, repressão), como estranhamento, alienação ou “falsa 
consciência”. Em nosso entender, a alienação é o fator explicativo da famosa 
“falta de consciência ambiental” dos brasileiros que, a rigor, é uma “falsa 
consciência ambiental”. 

 

 

A dominação da natureza: a técnica como relação social e de poder 

 

Não existe sociedade sem conhecimento racional, sociedade que não ajuste os 

meios aos fins mediante técnicas. O que existe são diferentes matrizes de racionalidade: 

o que difere de uma sociedade para outra, ou em uma mesma sociedade ao longo do 

tempo, é a relação que cada uma mantém com as suas técnicas. 

Conforme afirma Ruy Moreira (2006) três parâmetros essenciais da organização 

do mundo moderno esgotam suas formas históricas e entram em fase de reestruturação 

a partir dos anos de 1970: a política, a técnica e seu correlato, o meio ambiente, e a 

cultura. 

A reforma neoliberal chega com o objetivo de operar a desconstrução do 

gigantismo estéril do capitalismo Welfare State, acusando-o de descapitalizar e asfixiar 

a empresa privada. A reestruturação da cultura tem como cerne a substituição do 

paradigma da repetição mecânica – movimento cíclico monótono e disciplinar do 

trabalho da fábrica administrado no tempo mecânico do relógio alicerçado no cálculo 

contábil da economia política capitalista – enquanto cotidiano dos eternos ciclos vida da 



vida, ciclos cuja lógica é a regularidade da constância, porque é pela regularidade 

constante que o sistema como um todo pode se organizar e funcionar em caráter 

perpétuo. 

Em outras palavras: o efeito da reforma neoliberal é a introdução de uma nova 

forma de regulação do espaço – o empresariado exigindo a transferência para si das 

funções e do capital acumulado como patrimônio público nas mãos do Estado – o que 

supõe, paralelamente, a reestruturação da técnica e do padrão de relação ambiental. A 

técnica e o formato espacial existentes hoje, são o resultado de duas revoluções 

industriais mecânicas, cuja ultrapassagem está a caminho com a terceira revolução 

industrial – a revolução bioegenharial, as três objeto de tratamento a seguir: 

 

 

As Revoluções Mecânicas 

 

A Primeira Revolução Industrial ocorre na Inglaterra, no século XVIII, entre 

1780 e 1830, migrando para a Bélgica, a França, em seguida, atravessando o Atlântico 

com rumo para os Estados Unidos em 1870, antes de generalizar-se pelo resto do 

continente. 

A tecnologia característica é a máquina de fiar, o tear mecânico, o descaroçador 

do algodão. O ramo básico é o têxtil de algodão. E a classe trabalhadora típica é o 

operariado das fábricas têxteis. O sistema de transporte é a ferrovia, além da navegação 

marítima. A energia do vapor originado da combustão do carvão move máquinas e 

meios de transporte. Industrias instalam-se num aglomerado urbano. 

Fundamental nas metamorfoses que ocorriam é a introdução do relógio como 

controlador do tempo de trabalho dos antigos artesãos, disciplinando o espaço/tempo da 

cadeia de produção e dentro dela as ações individuais dos artesãos, convertidos em 

artesãos-operários (THOMPSON, 1998). As primeiras gerações de artesãos, 

acostumados ao ritmo de espaço/tempo da economia familiar autônoma da qual são 

egressos, reagem a essa rígida regra do tempo disciplinar, em relação à qual as gerações 

seguintes vão, entretanto, acostumando como cultura do tempo de trabalho. Todavia, a 

manufatura não altera o caráter do trabalho por ofício dos artesãos, mantendo-o com os 

operários-artesãos e mesmo passando esse caráter para a fábrica da primeira Revolução 

Industrial. A rigor, foi essa sequência de transformações, que vai do artesanato à fábrica 

mediada pela ação de transição da manufatura, verdadeiramente a Revolução Industrial. 



A jornada do trabalho se alonga por mais de 12 horas de um trabalho pesado e 

estafante, realizado num ambiente extremamente insalubre, em prédios adaptados e em 

regra sem luminosidade e ventilação. As máquinas se amontoavam uma ao lado das 

outras, frequentemente ocorrendo acidentes fatais para os operários. Entre os 

trabalhadores, predominavam mulheres e crianças completamente desamparadas de 

qualquer meio de proteção e assistência. 

Por meio da divisão territorial de trabalho que impulsiona, a relação do mercado 

divide e ao mesmo tempo integra o espaço nacional em regiões homogêneas. O que fez 

no nível nacional, a relação mercantil repete no internacional, mas aqui a partir de uma 

divisão internacional de trabalho e de trocas na qual, a Inglaterra à frente, os países 

industrializados se colocam como fornecedores de bem manufaturados e o mundo como 

sua periferia supridora de bens primários. 

Para Ernest Mandel (1972), se a Primeira Revolução Industrial inaugura a fase 

do capitalismo atrasado, a Segunda Revolução Industrial inaugura a fase do capitalismo 

avançado. Começa nos Estados Unidos, por volta de 1870, de onde, numa forma ainda 

mesclada com a primeira, migra em retorno à Europa, para espalhar-se pelo continente. 

Na virada do século, impulsiona a industrialização tardia da Alemanha, da Itália e do 

Japão. No século XX espraia-se pela América Latina, Ásia e países da África. 

Combinam-se na tecnologia do período a metalurgia, a eletromecânica e a 

petroquímica, como ramos da indústria, e a eletricidade e o petróleo, como formas de 

energia. 

 Moreira (2006, p. 139) chama atenção para o fato de já estarmos diante de outra 

civilização material. Os metais (o aço, a base de tudo) levam a humanidade a um estado 

de civilização geológica. E a eletricidade e o petróleo a uma civilização de energia. A 

eletricidade dá origem ao motor elétrico e cria a indústria eletromecânica, em particular 

a indústria do alumínio, concorrente do aço. O petróleo dá origem ao motor de explosão 

e finca o ramo da petroquímica ao lado das indústrias metalúrgicas como base 

essencial. A siderurgia alcança grande expressão, falando-se de uma era do aço, assim 

como a Primeira Revolução Industrial foi a era do carvão. O motor elétrico e o motor a 

explosão movimentaram, além das máquinas, um sistema de transportes no qual a 

rodovia e a navegação aérea vêm se somar à ferrovia e à navegação marítima, de forte 

integração em rede e grande rapidez e capacidade de deslocamento. 

 A indústria automobilística é a imagem simbólica dessa segunda revolução, do mesmo 

modo como a imagem da primeira é ligada a indústria têxtil. O operário metalúrgico é o 



trabalhador típico, enquanto na primeira foi o operário das indústrias têxteis e 

alimentícias. 

 As indústrias dessa era técnica são ávidas consumidoras de recursos minerais e 

energéticos fósseis, mudando, em relação à primeira era técnica, o paradigma das 

matérias-primas, dos materiais e da relação homem-meio e trazendo consigo uma forma 

essencialmente inorgânica de percepção do conceito de trabalho e de natureza. 

Diferentemente da fase da primeira Revolução Industrial, em que as matérias-primas, o 

material e a percepção relacionam-se ao mundo agroanimal, originando nos homens 

uma forma de concepção da natureza como coisa viva, típica das culturas pré-

industriais. 

 Entretanto, se a Primeira Revolução Industrial cientificamente baseia-se na física, a 

segunda apoiar-se-á na química. Em outras palavras: o capitalismo deve muito do seu 

desenvolvimento aos combustíveis fósseis – carvão e, depois, petróleo e gás. A 

sociedade industrial, tal como se constitui até aqui, sob relações sociais e de poder 

capitalista é, nos termos de Altvater (1995, p. 59), fossilista. É que a energia contida 

numa molécula de carbono, fotossíntese mineralizada durante milhões de anos de 

transformação da matéria, proporciona vários equivalentes de cavalos, daí o termo 

cavalo-vapor ou HP (horse power). 

 Outro aspecto de enorme importância neste novo contexto de relações sociais e de 

poder é que rigorosamente falando, nenhuma sociedade e nenhum país do mundo 

produzem carvão, petróleo, gás ou qualquer outro minério, inclusive, água, mas 

simplesmente os extrai. A ideologia produtivista do antropocentrismo europeu, com seu 

mito de dominação da natureza, acreditou que produziu minérios, como se pudesse 

fazê-lo ao seu bel prazer. Na verdade somos, como afirma Porto-Gonçalves (2004, p. 

61): 

 

Extratores de petróleo, carvão, ferro, manganês, água e outros minerais, e 
não seus produtores. Observemos que dizer que somos produtores significa 
que depende de nossa capacidade criativa a existência do que é produzido. 
Dizer que somos extratores sinaliza que extraímos algo que não fizemos, o 
que significa manter prudência em seu uso. 
 

 Esse modelo, altamente centrado na metalurgia, na petroquímica e nas energias 

fósseis, leva a um esgotamento rápido de alguns recursos esgotáveis e não-renováveis. 

Por outro lado, estruturadas em forças mecânicas, mas consumindo recursos por suas 



características químicas, essas industrias consolidaram um paradigma de relação técnica 

com os espaços que traz um forte efeito desestruturador ao meio ambiente. 

 Reinventar a cultura técnico-científica vai substituir este paradigma destrutivo e não 

auto-regenerador (porque moldado num princípio físico-mecânico) por outro que seja 

compatível com o padrão heterogêneo e auto-regenerativo da natureza (porque moldado 

num princípio biogeoquímico). Daí a importância que irá adquirir a engenharia genética 

e seu papel na reestruturação ambiental. 

 

 

A Revolução Bioengenharial 

 

A Terceira Revolução Industrial é a fase do capitalismo globalizado. Inicia-se na 

segunda metade do século XX, sendo indicado o Japão como seu ponto de partida e 

difusão. Sua base é a microeletrônica, desdobrando-se na informática, na robótica e na 

engenharia genética (biotecnologia moderna), atividades que fogem às características 

dos ramos industriais habituais e que traçam sua diferença em relação às duas 

anteriores, essencialmente mecânicas. Moreira (2006, p. 141), conforme o pensamento 

de Rifkin (1998), considera: 

 

É, antes, uma revolução que se passa na esfera da circulação, deslocando a 
economia da esfera da produção para a da pesquisa e a tecnologia gerada 
num setor quaternário, então criado. Ademais, a terceira é uma revolução 
técnica calcada numa mistura física, química e lingüística centrada na 
biologia molecular e numa tecnologia bioengenharial, com uma forma de 
percepção da natureza cada vez mais voltada para a natureza vida e com 
reflexos biogenéticos sobre o arranjo dos espaços.  

 

 O computador ocupa lugar central nessa nova economia. Máquina de novo tipo, o 

computador difere da máquina das revoluções industriais anteriores. É flexível e não 

tem a ridigez e a incapacidade de reciclagem daquela. Composto de duas partes, o 

hardware (a máquina propriamente dita) e o software (o programa), integrados sob o 

comando de chips, o computador é uma máquina reprogramável e mesmo 

autoprogramável. A cadeia de processamento produtivo pode com ela ser trocada e 

mesmo reorientada em pleno andamento, conforme a necessidade. É a flexibilização do 

trabalho e da produção. A fusão da informática com as telecomunicações, um novo 



efeito do uso do computador, criam vetores novos – espaços fluídos, se estruturando em 

redes. 

 Como não se cria uma nova cultura técnico-científica com rapidez, o tempo passa a ser 

uma variável estratégica. É preciso tempo para fazê-la surgir, mas não se dispõe de 

muito tempo num sistema que se arrasta numa crise que de tão prolongada tornou-se 

sincrônica em escala mundial. Isto é, tempo para que as novas pesquisas químicas e 

biológicas se expandam e já se convertam em novos artefatos tecnológicos, e tempo 

para que o capital fixo hoje materializado nos artefatos mecânicos do velho paradigma 

se liquefaça e de imediato se rematerialize nos artefatos do novo. 

 Mas, tempo numa conjuntura de economia mundializada significa acerto de estratégias 

entre os Estados, como eventos mundiais realizados sob os auspícios da ONU – a 

Conferência de Estocolmo de 1972, a ECO92, a Conferência Rio + 10, realizada em 

Johannesburgo, em 2002 e os vários tratados de controle do meio ambiente (RIBEIRO, 

2001). Essas conferências e tratados globais visam acelerar a reversão paradigmática 

para despir o processo produtivo da roupagem velha e vestí-lo com a nova, porque o 

novo já existe minimamente desenvolvido, na forma da microeletrônica, da química 

fina, da biotecnologia de novos materiais. A engenharia genética é, assim, o cerne da 

nova base material. A bioengenharia se enraíza no conhecimento do código genético, 

cuja riqueza é tão mais ampla quanto maior é a diversidade dos seres vivos. É o 

acúmulo de pesquisa laboratorial que converterá em tecnologia com escala de produção 

industrial. Aqui entra o tema dos biomas, biodiversidade e bioengenharia como as 

pontas de uma nova ordem paradigmática de produção e relação ambiental 

(MOREIRA, 2006). 

 

 

A nova relação técnica com a natureza e a Educação Ambiental 

 

 Ao estarmos vivendo uma nova fase de reformas históricas do capitalismo, a nova 

peculiaridade é a de criar uma cultura técnico-científica que seja nova o suficiente para 

revigorar o sistema do capitalismo e restabelecer-lhe a maleabilidade de administrar 

suas contradições de classe, modificada pelo esgotamento do velho paradigma. A 

substituição do paradigma da repetição mecânica – paradigma mecânico-matemático, 

pelo da engenharia genética faz vir à transparência o que antes só percebiam seus 



críticos: que a cultura técnico-científica histórica tem a característica de consumir a 

natureza sem ter a capacidade congênita de reconstruí-la. 

 É a Biologia que introduz uma nova forma de compreender a natureza. Pela primeira 

vez, prova-se empiricamente que a Lei da Gravidade não é a única nem mesmo a forma 

fundamental do movimento dos fenômenos naturais. Ao lado do movimento cíclico do 

movimento mecânico encontra-se o movimento da conservação da energia próprio da 

Química e da transformação dos seres em seres novos e diferenciados próprio da 

Biologia. Por isso, uma coisa é a semelhança e outra a diferença, estabelecendo-se 

nessa distinção a reconceituação da repetição e da sua relação recíproca com a 

diversidade. Por mais semelhança que haja entre dois objetos ou dois seres,não são eles 

a mesma coisa. O padrão tem a ver com a semelhança e não com a diferença. Tais são 

as novas noções que a Biologia introduz no plano das ideias científicas. Dessa forma, a 

ideia do ciclo vai cedendo lugar à ideia da espiral como ideia geral do movimento 

(MOREIRA, 2004). 

 Ao invés de uma natureza dividida em inorgânica, orgânica e viva, temos um 

movimento em que ora o que temos é a natureza em forma inorgânica e mais adiante 

esta mesma transfigurada em forma orgânica, por meio da fotossíntese, para mais além, 

pela respiração, remineralizar-se e voltar à forma inorgânica, recompondo a base para 

novo ciclo de síntese da matéria viva, numa recíproca transformação abiótico-biótico 

sem fim. Assim, o que era há pouco mineral, agora são os sais do nosso organismo que, 

daqui para mais adiante, readquirão a forma mineral, num movimento tão diferente do 

físico-mecânico que as máquinas nele inspiradas seriam incapazes de reproduzir. 

 A cultura técnico-científica estreita-se agora diante dos próprios novos conhecimentos 

científicos trazidos pela evolução da Física, com o surgimento primeiro da Física 

Relativista e da Física Quântica a seguir, da Química e da Biologia casada com a Física 

e a Biologia Molecular, bem como da Engenharia Genética das últimas décadas. 

Remetendo em linha direta à problemática da pesquisa e da industrialização dos 

códigos genéticos, o discurso florestal abre a era da nova busca à natureza, na passagem 

do século XX para o século XXI, com a apropriação das denúncias dos seringueiros ao 

avanço do latifúndio moderno na Amazônia. Diante de um quadro ainda pouco 

arrumado no campo epistêmico – um novo discurso filosófico de natureza, como no 

campo técnico – novas tecnologias com novas bases científicas, desloca-se o problema 

do limite da natureza secularmente concebida no campo físico-mecânico para o novo 

campo aberto pela biologia molecular. No dizer de Moreira (2004, p. 158): 



 

O limite deixou de ser assim natural, para ser cultural. O planeta não tem 
limite, por quanto a limitação está no âmago do conceito paradigmático da 
natureza. O limite não está nos recursos do planeta e sim na estreiteza do 
conceito de natureza e de recurso natural da nossa cultura técnico-científica 
mecânica, no caráter cartesiano – newtoniano que o capitalismo criou a 
partir do Renascimento de combinação entre a repetição e a diversidade. O 
paradigma é o limite. 

 

 Já sabemos que a bio-revolução é a pesquisa exaustiva do segredo dos códigos 

genéticos. Por essa via estaríamos diante de um paradigma não padronizante e auto-

regenerativo, compatibilizando com a diversidade real da vida do planeta. Entretanto, 

construídas para ser a nova base científica e técnica de uma economia centrada na 

reprodução ampliada do capital, devemos indagar, num primeiro aspecto, até onde pode 

ir essa redescoberta da diversidade diante da regularidade que a reprodução capitalista 

pressupõe. 

 Num segundo aspecto, se a educação é mediadora na atividade humana, articulando 

teoria e prática, e a educação ambiental é a mediadora da apropriação, pelos sujeitos, 

das qualidades e capacidades necessárias à ação transformadora responsável diante do 

ambiente em que vivem, indagar como o conceito de recursos de feição basicamente 

mineral – Segunda Revolução Industrial, deve dar lugar ao conceito de recursos de 

feição genética – Terceira Revolução Industrial, cuja criação é laboratorial. Mais ainda, 

visto a noção da diversidade da natureza ser o conceito que vem substituir o velho e o 

monolítico conceito de uma natureza monista é necessário alterar todo o conjunto dos 

conceitos herdados do paradigma físico, levando a refazer a noção vigente de estrutura 

e movimento da natureza e ainda de recursos naturais a partir de uma nova forma de 

percepção e atitude temporal e espacial. 

 Há, aqui tensão entre tempos distintos, o da espécie humana como ser biológico, 

processo de hominização, e ser histórico num tempo acelerado impulsionado pela 

tecnologia e lógica do time is money que se acredita sem limites. Estamos, pois, diante 

de uma revolução nas relações de poder por meio da nova tecnologia e não, 

simplesmente, diante de uma revolução tecnológica, como se apregoa, olvidando-se das 

implicações políticas nela embutida. A biodiversidade torna-se assim uma questão 

político-estratégica tanto quanto a tecnologia. 

 

 



Como conclusão 

 

 A educação ambiental está desafiada a mudar a lógica de sua construção do 

conhecimento, para que seu ensino possa voltar-se para a compreensão e o desempenho 

num mundo em transformação, estimular a criatividade e a inventabilidade, desenvolver 

a capacidade de desencadear as transformações e enfrentá-las. 

 O período atual, de globalização neoliberal, difere dos outros períodos que o 

antecederam pela especificidade do desafio ambiental que o acompanha e que, também, 

o constitui. Já não é mais contra a natureza que devemos lutar, mas, sim contra os 

efeitos da própria intervenção da sociedade humana no planeta, particularmente das 

intervenções do novo sistema técnico-científico, onde a noção de diversidade da 

natureza, a biodiversidade e a biotecnologia são as pontas de uma nova ordem 

paradigmática. 

 Nessa sentido, a educação ambiental deve ser concebida como educação crítica, logo 

transformadora, envolvendo uma visão ampla do mundo, a clareza do ato educativo, 

uma posição política e uma competência técnica porque se refere à vida, à história do 

homem e da natureza, bem como a si mesmo. A atividade docente, numa visão 

emancipadora, deve construir comunidades de aprendizagem, desenvolver capacidade 

para reflexibilidade, inovação, flexibilização e combater problemas criados pela 

sociedade capitalista, tais como o consumo excessivo, a perda da noção de comunidade 

e o distanciamento crescente entre as classes sociais, superando a distância entre teorias 

ideais e práticas cotidianas. Deve, também, formar pessoas cidadãs, sendo que formar 

pessoas é formar sujeitos ecológicos, indivíduos conscientes, autônomos, retirados da 

condição de recurso, coisa ou mercadoria, força de trabalho para o capital. Com a 

ênfase em Novick (2007, p. 145): de “homem em si” transformado em “homem para 

si”. 

 Todo o dito implica, em educação ambiental, na abordagem de que a natureza evolui 

em espiral numa face múltipla na qual participam tanto o movimento físico (como um 

todo inorgânico, fragmentado, mecânico), quanto o biológico (como um todo orgânico, 

unitário e vivo), e o humano (como um todo centrado no metabolismo homem-

natureza), porque é antes de tudo história (MOREIRA, 2006). 

 Logo, a natureza é ao mesmo tempo o orgânico e o inorgânico, o fragmentário e o 

unitário, o mecânico e o vivo. É uma unidade da diversidade e a diversidade da unidade 

numa relação cíclica da reprodução em espiral. Implica numa síntese que não é “soma 



de todas as partes”, mas reprodução, transfiguração, ressentetização, recambiação, 

categorias do movimento que levam a natureza a unificar-se e diversificar-se, 

reiteradamente. O geógrafo Rui Moreira (2006) afirma que a natureza é rocha e chuva, 

chuva e planta, planta e animal, animal e homem, transmutação de formas. Rocha que 

se transforma em sais minerais, sais que se transformam em matéria orgânica vegetal, 

matéria orgânica vegetal que se transforma em matéria orgânica animal, matéria 

orgânica animal que se transforma em vida, que o homem transforma em história social. 

História social que se transforma em nossa qualidade de natureza, numa sucessão de 

ressintetizações para produzir a vida, para que a vida produza a morte, e com esta se 

reinicie o ciclo da vida. 

 Referenciado nesse entendimento, aí está a provocação da Educação Ambiental para a 

Educação Ambiental quando a reflexibilidade crítica é colocada no núcleo da produção 

social. Apanhando Marx (2004, p. 127), quando afirma que o homem é imediatamente 

ser natural; apanhando Pedrosa (2007, p. 95), ao enfatizar que “alienação é alienação da 

natureza e quando a vida é alienada, o homem torna-se estranho a si mesmo”; bem 

como Novick (2007, p. 145), ao entender a alienação como fator explicativo da “falta 

de consciência ambiental” dos brasileiros que, a rigor, é uma “falsa consciência 

ambiental”, resta ser dito que na escola, como uma instituição dinâmica com a 

capacidade de compreender e articular os processos cognitivos com os contextos da 

vida (TRISTÃO, 2002), a educação ambiental continuará a ser uma concepção radical 

de educação, não porque prefere ser a tendência rebelde do pensamento educacional 

contemporâneo, mas sim porque nossa época e nossa herança histórica e ecológica 

exigem alternativas radicais, justas e pacíficas (REIGOTA, 1998, p. 43), ouvindo a 

natureza, porque a natureza nos aborda sempre, cotidianamente. (GRUN, 2007). 
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