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Introdução 

 

Desde as últimas décadas do século XX, os temas ambientais são presença 

permanente na agenda das preocupações urgentes das sociedades, passando a ser 

incorporado às políticas institucionais e de Estado, em nível mundial.  

O questionamento acerca do modelo de desenvolvimento, vinculado às 

demandas críticas de revisão dos paradigmas da ciência moderna e à procura por uma 

redefinição das relações entre o homem e a natureza estão na ordem do dia.  A 

percepção de que os danos ambientais e os riscos a eles associados tornaram-se 

problemas planetários, é manifesta, hoje, em termos de uma “crise ecológica” global. 

O sentimento cada vez mais consensual de que a propalada crise só poderá ser 

contida através da instauração de uma relação mais sensível e harmoniosa do homem 

com a natureza, relação essa que só emergirá com a consciência de que é preciso 

assumir outras práticas, ecologicamente orientadas, do que dependerá a nossa própria 

sobrevivência, completa a percepção de uma crise inédita na história da humanidade.  

As novas sensibilidades em torno da natureza são açambarcadas pela questão da 

sobrevivência da humanidade, desenhando um pêndulo que vai da sensibilidade à 

regulação e desta novamente à sensibilidade: à medida que se cria uma sensibilidade 

nova em torno da natureza, mecanismos de regulação para a formação de um “eco-

sujeito” são mobilizados; à medida que se lança mão de tais mecanismos, mais se 

aprofunda ao nível da sensibilidade, reforçando-a. 

As últimas décadas têm sido marcadas, ainda, por novas dizibilidades e 

visibilidades que, investindo na relação homem-natureza, investem, também, na 

educação, colocada no centro do processo de subjetivação desse sujeito requerido. A 

multiplicação de pesquisas acadêmicas, fóruns de divulgação científica, programas de 

especilização e cursos de formação atestam a centralidade da educação para a 

“sustentabilidade”, bem como a tendência de formalização da Educação Ambiental.  

A emergência de uma nova dizibilidade marca a emergência de novos conceitos, 

temas, objetos, figuras, imagens que permitem falar de forma diferenciada de como se 
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falava anteriormente e organizar, sob uma nova forma, o objeto de que falam, 

colocando-lhe novos problemas. Este trabalho tematiza, pois, as formas contemporâneas 

de dizer as relações homem e natureza, que abrem caminho para novas formas de pensá-

las, conhecê-las, vê-las, praticá-las. E problematiza, por extensão, o estabelecimento de 

uma nova forma de dizer o sujeito, na forma de um sujeito “eco-pedagogizado” em vista 

da produção de um indivíduo “eco-centrado”. Acreditamos que os meandros 

mobilizados pelo dispositivo da plenitude têm produzido um novo ethos para o sujeito, 

então desorientado pela crise da modernidade, um ethos por assim dizer bio-ecológico, a 

partir do qual o sujeito possa ser presentemente normalizado e – por que não dizê-lo? - 

“refundado”. 

Depois de esvaziado o lugar do sujeito, uma nova noção de subjetividade passa a 

ocupar o centro de novas teorizações educacionais e novas práticas começam a se 

articular em torno dela. Apresentando a perspectiva de formação de um sujeito descrito 

em termos como “integral”, “global”, “multidimensional”, harmoniosamente “racional” 

e “emocional”, “sensível” e “espiritual”, tais discursos parecem acenar, para o campo 

educacional, com a saída para o entrave da subjetividade moderna. 

Tais acontecimentos discursivos, que dão conta de um verdadeiro acontecimento 

nos termos foucaultianos1 e têm hoje descrito uma mutação no solo dos discursos 

educacionais, nós nomeamos, em nossa tese de Doutorado, defendida em 2009, da qual 

este artigo apresenta uma síntese, de discursos da plenitude.  

 

A Pesquisa 

 

No nosso trabalho indicamos a configuração de uma nova formação discursiva, 

caracterizada por uma mutação no solo dos discursos educacionais: a passagem dos 

discursos modernos, “racionalizantes”, que privilegiavam os aspectos lógicos, 

puramente cognitivos ou racionais nas suas explicações e assertivas, para perspectivas 

mais “totalizantes”, que buscam dar conta dos aspectos globais que cobrem os 

fenômenos humanos, com acentuado interesse nos aspectos emocionais e espirituais, 

negligenciados pela tradição intelectual ocidental, hoje notadamente rearticulados em 

                                                 
1 Para Foucault (2000), o acontecimento envolve o presente, o domina, o indica em sua alteridade e 
convoca a uma certa forma de atitude em relação ao tempo. A preocupação pelo presente como 
acontecimento nosleva a esse outro tipo de interrogação crítica, que pergunta sobre a atualidade, não no 
sentido de entender o seu “desenvolvimento histórico”, mas, principalmente, no sentido de questionar 
qual o campo atual das experiências possíveis. 
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torno da possibilidade de uma “religação” com a natureza e assumidos pelos discursos 

da plenitude. 

O trabalho buscou, pois, levantar o solo de configuração e circulação dos 

discursos da plenitude, as condições históricas que fizeram funcionar o seu dispositivo, 

o seu modo de funcionamento, o que supõe operar com uma massa dispersa de 

enunciados agenciados aos mecanismos histórico-sociais, político-institucionais, 

teórico-educacionais que os engendraram.  

Desde já é preciso indicar a direção metodológica que nos orienta nesse 

trabalho. Primeiro, quanto à massa de discursos em análise: trata-se de um campo 

discursivo amplo e heterogêneo que vai desde os discursos da complexidade (Morin), 

passando pela autopoeise (Maturana e Varela), pela ecologia profunda (Capra), 

estabelecendo relações entre, por exemplo, Educação Ambiental e Espiritualidade, 

promovendo ainda pontos de articulação entre “novos paradigmas” científicos (da física 

quântica à astrofísica, porém com matriz discursiva radicada na Ecologia e na Biologia 

Sistêmica) e antigas visões de mundo como budismo, hinduísmo e cristianismo. 

Os discursos que, como se vê, têm proveniências diferenciadas, são, conforme 

nossa abordagem aqui denominada de arqueogenealógica, considerados como um 

conjunto de enunciados que se articulam de diversos modos, sendo submetidos a regras 

e contextos diferentes. 

A orientação metodológica indicada supõe, pois, analisar a proveniência dos 

discursos, os seus possíveis cruzamentos e os efeitos de superfície que esses 

cruzamentos produzem, isto é, os “efeitos de verdade”. E isto porque o papel da 

arqueogenealogia não é descobrir o que está escondido, mas sim “tornar visível o que 

precisamente é visível – ou seja, fazer aparecer o que está tão próximo de nós, tão 

imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que, em função disso, não o 

percebemos” (FOUCAULT, 2004: 44). 

Na análise, o que interessa é saber como, historicamente, se produzem “efeitos 

de verdade” no interior dos discursos que não são tomados, em si mesmos, como 

verdadeiros ou falsos. Não procuramos o conjunto das proposições verdadeiras que se 

há de descobrir, mas o que permite dizer, reconhecer e aceitar proposições como 

verdadeiras, às quais efeitos específicos de poder se prendem. Nesse caso, mais 

especificamente, tomamos, para a análise, os discursos cujos interstícios articulados 

produzem efeitos novos ao falar das relações homem-natureza, do sujeito, da educação. 
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A gênese de alguns dos tantos discursos colocados em relação aqui remonta a 

tempos imemoriais, haja vista, por exemplo, as muitas referências a culturas milenares 

que plasmam os discursos da plenitude. O que nos interessa, no entanto, é entender a 

sua atuação no sentido de fundar uma nova formação discursiva que investe em novas 

relações entre o homem e a natureza e na subjetivação do sujeito ecológico. Nesse 

sentido, consideramos, como configuração do solo de recepção e circulação dos 

discursos da plenitude, a emergência de novas sensibilidades em relação à natureza, 

fenômeno que se espraia no ocidente a partir do século XVIII; e tomamos o final dos 

anos sessenta e início dos anos setenta do século XX como ponto de inflexão definitivo 

para a formação discursiva em análise, quando assistimos à explosão de conferências, 

declarações, o surgimento de instituições e associações, que pactuam uma regulação das 

sensibilidades  (que se reforçam por tal regulação) e dão conta de um verdadeiro 

“acontecimento ecológico”.  

Os enunciados, dispersos e heterogêneos, foram, segundo a démarche 

arqueogenealógica, submetidos a um trabalho de ordenação que, identificando 

elementos e definindo conjuntos, estabeleceu séries de relações.  

A análise do material, assim empreendida, gerou a ordenação da massa de 

discursos em três séries discursivas, que assim foram denominadas: a) série “eco-

sistêmica”: de matriz cunhada na Biologia Sistêmica e Ecologia, ambas fundamentadas 

na noção-chave de “sistema”, corroborada por uma série de “princípios científicos” e 

seus virtuais entrecruzamentos: Princípio Holográfico (David Bohm), Princípio da 

Complementaridade (Bohr), Princípio da Incerteza (Heisenberg), Princípio da 

Transdisciplinaridade (Nicolescu), Princípio da Autopoiése (Maturana e Varela), O 

Pensamento da Complexidade (Morin) e Ecologia e Ecologia profunda (Capra); b) série 

“ambientalista-Institucional”: concentramos-nos nos discursos expressos por 

organismos nacionais e internacionais e em documentos tais como declarações, cartas e 

programas que demonstram a institucionalização da sensibilidade ecológica e dos temas 

ecologistas: São exemplos dessa série: A Carta da Terra, a Agenda 21, Relatório 

Brutland, etc; e c) série “teórico-educativa”: conferida pela preocupação com uma 

educação holística, a integralidade humana e as relações entre educação, natureza e 

espiritualidade (e as abordagens da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade que lhe 

são consubstanciais), emblematicamente encarnada pelas chamadas Ecopedagogia ou 

Educação Bieocêntrica  e pela Alfabetização Ecológica (Gaddotti, Gutierrez, Boff, 

Brandão, Morin e Capra). 
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 Desde este arranjo discursivo, investe-se, ao nível do discurso teórico, político e 

institucional na idéia da promoção de uma “consciência planetária” como estratégia 

para fazer frente à “crise ecológica”, emergindo daí uma nova forma de dizer o sujeito, 

um sujeito “eco-pedagogizado” em vista da produção de um indivíduo “eco-centrado”.  

 Assentados em um estranho “neohumanismo”, um neo-humanismo bio-cêntrico 

epiritualizado, que coloca, lado a lado, o homem, os seres vivos e animais de toda 

espécie, os discursos da plenitude engendram a injunção de um novo ethos e um novo 

governo do eu. Para nós, essa tal rede discursiva que se engendra advém e estende a 

crise do humanismo, base de toda pedagogia, daí a necessidade de pensá-la sob o ponto 

de vista de uma reflexão educacional. 

Para a análise, tornamos produtiva a regularidade dos discursos, para 

caracterizar o formato mais ou menos comum a que obedecem, as alusões que fazem, o 

vocabulário que compõe um mesmo grupo de enunciados, registrando os diferentes 

lugares de enunciação. 

Do ponto de vista da sua estruturação, os discursos em análise apresentam 

alguns registros fundamentais, constituindo sua regularidade, dos quais seu caráter 

escatológico-normalizador  e sua auto-referencialidade são os mais visíveis. 

Com a expressão caráter escatológico-normativo do discurso assinalamos a 

dinâmica segundo a qual os discursos da plenitude muitas vezes apresentam idéias ou 

dados que descrevem uma situação drástica (com relação à “saúde do planeta”, à 

“destruição do meio ambiente” ou ao nosso próprio “equilíbrio sócio-emocional”), 

mobilizando uma série de imagens e metáforas escatológicas. Tais dados ou conceitos – 

e as metáforas que a eles se colam – logo são seguidos das possibilidades de solução: as 

idéias, posturas e práticas que os discursos apresentam quase como normas. 

A auto-referencialidade dos discursos se encontra no fato de os enunciados 

serem imunes à crítica devido à atuação de significados transcendentais, contra os quais 

ninguém pode se voltar. Ao falar “em nome de” (da “humanidade”, da “dignidade 

humana”, do “respeito pela vida”, da “vida do planeta”, da “paz na Terra”, da 

“harmonia”, etc.), os discursos tornam-se impassíveis à crítica, bastando recorrer ao seu 

próprio referencial para se legitimarem. 

 Através da combinação do caráter escatológico-normalizador e da 

autoreferencialidade dos discursos, estratégias de produção de sentido sobre a “crise 

ecológica”, crise essa “planetária” e sobre a necessidade de nos conscientizarmos para 

assumir uma conduta ecologicamente orientada e reverente para com a Terra, as novas 
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sensibilidades ecológicas tornam-se, elas próprias, sensibilidades “eco-pedagógicas”: 

elas “ensinam” acerca da verdade da natureza que é preciso se descobrir ou redescobrir 

e acerca do modo de ser que é preciso majorar para viver de modo coerente com essa 

verdade.  

 

 Sensibilidades Ecopedagógicas, Humanismo Biocêntrico e Biopolíca 

 

 Hoje, pulverizam-se enunciados que multiplicam a idéia de que precisamos 

restabelecer a relação com o nosso mundo natural. Mais que isso. “Recuperar com 

urgência” o “equilíbrio natural” e restituí-lo à sua unidade – ambiental, social, física e 

espiritual – supõe agora restabelecer a nossa própria unidade e garantir a nossa 

“sobrevivência como espécie”.  

 É preciso alertar para os perigos inscritos no clamor por reconhecer “o valor 

intrínseco de todos os seres vivos” (CAPRA, 1996, p. 26) e na idéia de conceber os 

seres humanos “apenas como um fio particular na teia da vida” (idem, ibid), tal como 

propõem hoje os discursos da plenitude.   

 Nestes casos, nos parece, como alerta Carvalho (2006), o que está em risco de 

extinção, concomitantemente às bases de sustentação material do planeta, são as bases 

mesmas da vida política contemporânea. 

 Se, ainda segundo a autora, podemos afirmar uma politização da natureza pelos 

movimentos sociais e pelas lutas ecológicas, também podemos observar a delicada 

fronteira que, no limite, aponta para uma biologização da política, ou seja, a afirmação 

de uma suposta ordem natural sobre a polis. 

 Segundo Agamben (1998), se há algo que distingue a democracia moderna da 

antiga é o fato de aquela se apresentar desde o início como uma reivindicação e uma 

libertação do humano em relação à zôê (a vida animal), de buscar transformar a própria 

vida nua em forma de vida politicamente qualificada e encontrar, por assim dizer, o bios 

da zôê, a forma de vida propriamente humana, isto é, a vida política.  

 Se outrora a felicidade já implicou uma libertação da zôê, hoje as promessas de 

felicidade reenviam para uma afirmação da zoe como condição de sua efetivação plena.  

 No núcleo do humanismo – movimento que nos ensinou a ver o nosso lugar no 

mundo a partir da demarcação de fronteiras e da fixação de alteridades entre o humano e 

não-humano -, sempre atuou a idéia de que existe entre o homem e os demais seres uma 

diferença não apenas de gênero ou espécie, mas uma diferença ontológica. O próprio 
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modo de ser dos humanos distingue-se de todos os outros seres vegetais e animais, pois 

o humano tem um mundo e está no mundo, enquanto plantas e animais estão atrelados 

apenas a seus respectivos ambientes. 

 Hoje, a questão de como o ser humano poderia se tornar um verdadeiro ser 

humano – questão de fundo de todo humanismo -, está colocada em termos não só do 

reconhecimento, como também da aceitação e do elogio a uma espécie de sagrada 

condição biológica do homem, e sua identidade, hoje, passa por uma reivindicação do 

estatuto ontológico que ele compartilha com o mundo natural, de algum modo 

mitificado, sacralizado, animado, por assim dizer. É nesse lugar – do qual o homem 

ocidental parece sempre ter querido escapar para assegurar a sua humanidade, o reino 

da natureza -, que ele reencontrará a sua inteireza, resgatará a unidade perdida e religará 

a sua relação com a essência do divino, que se manifesta, como em nem um outro lugar, 

na Natureza. 

Os discursos da plenitude parecem entabular a emergência de um “novo 

humanismo”, um estranho humanismo “bio-cêntrico”, que propõe desfazer as barreiras 

existentes entre o natural e o cultural – entre a natureza e o homem, postulando uma 

relação de indistinção entre os dois pólos que tradicionalmente estruturaram os 

humanismos anteriores. Porém, ao fazerem tal indistinção, parecem ainda promover a 

ênfase em um dos lados do par natureza-cultura, sendo agora o pólo da natureza o 

privilegiado, que anexa o humano e a cultura numa grande categoria absorvente. Tal 

proposição, no entanto, parece esbarrar nos limiares de uma biopolítica acerca da qual 

hoje convém pensar.  

Fundidas, as várias séries enunciativas que conformam os discursos da plenitude 

produzem o ponto de articulação entre uma espécie de “eco-bio-religião” (Cf. SFEZ, 

1998) – a sacralização da vida nua do humanismo biocêntrico - e a normalização do 

“eco-sujeito”, na injunção de um novo ethos e um novo governo do eu – marcados pela 

exigência de uma relação direta, sensível e sustentável com a natureza, caracterizada por 

uma auto-limitação das necessidades com relação aos recursos naturais e por uma 

percepção de si como plenamente integrado ao todo natural. É preciso pensar no ponto 

em que esse apelo ao eco-sujeito ecológico se comunica com a biopolítica, quando 

percebemos, por exemplo, que a necessária contenção do consumo predatório, coincide 

com a produção de produtos à base de tecnologias soft, mais caras, mas de menor 

impacto sobre o ecossistema, os cuidados com o consumo de alimentos que agridem à 

saúde coincidem com a multiplicação de produtos diet, light e orgânicos, etc. Afinal, a 
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resposta colocada em curso pelos discursos da plenitude à crise da modernidade e do 

sujeito moderno  – a religação homem-natureza e a produção de um sujeito 

ecologicamente orientado como saídas para a “crise ecológica”, seus principais “efeitos 

de verdade” - coloca, na verdade, novas questões que precisam ser pensadas. 

 

A análise: desmontando efeitos de verdade 

 

 A produção discursiva que investe na redefinição das relações homem-natureza 

é polimórfica, diversificada e muito abrangente. Mas, como demonstra Grün (1995),  

existem características comuns a todos esses estratos discursivos. Uma delas é a forte 

autoridade com que são revestidos esses discursos. Eles mantêm sua respeitabilidade e 

legitimidade, mesmo atravessando registros ideológicos, políticos e culturais muito 

distintos.  

Ao falar em nome da “paz”, do “equilíbrio”, da “harmonia”, da “felicidade”, do 

“amor”, a produção discursiva que compõe o repertório da formação discursiva da 

plenitude claramente expressa uma ação de “transcendetalização” da natureza (Cf. 

GRÜN, Op. Cit), que torna transcendental o próprio discurso que fala em nome dos 

“significados universais”. Ainda que essas noções possam ser definidas de variadas e 

até de conflitantes maneiras, elas atuam como princípios primeiros contra os quais 

ninguém pode se voltar, pois seus significados, ainda que imprecisos, são “positivos” 

em si mesmos (aí repousa sua “universalidade”), assumindo valor explicativo per si. 

O aspecto mítico do discurso se encontra precisamente na sua auto-

referencialidade, que o torna inimputável à crítica. Basta se referir ao seu repertório 

interno de universais para se justificar e legitimar. Aspecto correlato à mitificação dos 

discursos, os “universais” com os quais opera a formação discursiva da plenitude a 

investem de força “transcendental”.  

 Hoje parece consenso que encontramos um novo fundamento de sentido, que 

repousa não mais para além deste mundo. É justamente este mundo o lugar mesmo em 

que buscamos reposicionar o fundamento, respondendo, com isso, à exigência de dar 

sentido à existência. 

Através da combinação do caráter escatológico-normalizador e da 

autoreferencialidade dos discursos, estratégias de produção de sentido sobre a “crise 

ecológica”, crise essa “planetária”, bem como sobre a necessidade de nos 

conscientizarmos para assumir uma conduta ecologicamente orientada e reverente para 
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com a Terra, as novas sensibilidades ecológicas tornam-se, elas próprias, sensibilidades 

“eco-pedagógicas”: “ensinam” acerca da verdade da natureza que é preciso descobrir ou 

redescobrir, e acerca do modo de ser que é preciso majorar para viver de modo coerente 

com essa verdade. Porém, é nessa mesma verdade que encontramos o pensamento 

metafísico em plena operação na medida em que atua com uma oposição binária básica: 

falar e agir em nome da natureza, ser “ecologicamente correto” é bom, valoroso, ético, 

enfim, “positivo”, em oposição a uma postura “anti-ecológica”, desligada do dever para 

com a sustentabilidade, rapidamente qualificada como incorreta, perversa, imoral, 

“negativa”. 

 Foi possível perceber também que, apelando ao sagrado e ao sensível, é o 

próprio discurso que é investido de sacralização. Através da atuação dos significados 

transcendentais – “vida”, “Terra”, “paz” etc. –, os discursos da plenitude inventam uma 

linguagem nova (ainda que em termos antigos) para descrever a nós e ao mundo, pelo 

expediente do repertório ao mesmo tempo “científico” e místico com o qual trabalham. 

Inventar uma linguagem é uma operação de poder. E, mais, sacralizar um discurso é 

investi-lo de um poder transcendental, inquestionável porque situado em um lugar para 

além do humano, inalcançável, por isso mesmo, perigoso. É preciso restituí-lo ao seu 

caráter “mundano”, isto é, torná-lo também objeto de crítica, como garantia da liberdade 

do pensar e do agir. 

 A partir da análise arqueogenealógica, foi possível perceber, ainda, como 

discursos carregados de boas intenções, como os discursos da plenitude, aparentemente 

inatacáveis e tomados como “naturalmente bons”, são atravessados de relações de 

saber-poder . A partir da sensibilidade em torno da natureza, tais discursos regulam uma 

subjetivação do sujeito ecológico, revelando a zona de intersecção onde as técnicas de 

individuação e os processos totalizantes se tocam na figura do “eco-sujeito”, processo 

que não ocorreria sem um saber da natureza, uma verdade da natureza (a ser 

reencontrada), que levaria a uma mudança de conduta. Capra (2008) e, na sua esteira, 

muitos outros, tem defendido que qualquer mudança nas atitudes dos estudantes em 

relação ao meio ambiente estaria primeiramente condicionada ao conhecimento das 

ciências do meio ambiente, que é preciso generalizar por toda a sociedade através de 

“informações corretas”. Nesse sentido, a educação para uma vida sustentável emerge 

investida de poder.  

A nosso ver, o acontecimento eco-pedagógico que os discursos da plenitude 

representam, essa nova forma de nos ensinar a ver, pensar e praticar as relações entre o 
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humano e a natureza, exerce um papel central no processo de configuração de campos 

de saber, de legitimação de posições de poder e na instauração de regimes de verdade 

sobre o humano, a natureza, a vida e a educação, hoje.  

A crescente interação entre o humano e o não humano, a intensa integração entre 

processos biológicos e sociais, tal como propostas nos discursos da plenitude, dão 

mostras de que as fronteiras fixadas pelo humanismo, que até então demarcavam os 

limites a partir dos quais nos reconhecíamos e fixávamos alteridades como natureza e 

cultura, estão se apresentando cada vez mais porosas. Tamanha é a confusão de 

fronteiras, hoje, que a capacidade de agir, de atuar, deixa de ser um atributo exclusivo 

do sujeito - autônomo, livre e consciente (o sujeito do humanismo), e passa a ser uma 

qualidade também de ecossistemas, por exemplo, de uma colônia de abelhas, que 

“decidem democraticamente acerca da sua organização”. A questão ontológica 

fundamental é que estamos diante de situações ambivalentes que revelam que não 

estamos mais seguros com relação ao “sujeito da ação”.  

Se, por um lado, as práticas discursivas articuladas aos discursos da plenitude 

operam importantes desconstruções do humano e acena para uma nova formação 

discursiva, por outro, elas operam certas continuidades que demonstram quão  

problemáticas são as ultrapassagens que propugnam. Ainda que o deslocamento do 

humano em favor da natureza seja perceptível, percebe-se que, em última instância, esse 

deslocamento reenvia novamente para a afirmação do humano. Enunciados do tipo “a 

Terra está ameaçada e sem a Terra não há humanidade” ou “é preciso estabelecer outra 

relação com a natureza se quisermos sobreviver” são reveladores dessa estratégia 

paradoxal, paradoxo revelador, ele mesmo, da dificuldade de superação do 

antropocentrismo: afirmando a natureza, a Terra, o planeta, o equilíbrio do ecossistema, 

afirmamos o homem. 

Devido ao efeito da tomada de consciência ecológica, da assunção de uma 

consciência planetária, desenvolveu-se o que parece uma descentração radical. A 

própria noção de “planetarização” impele a um ponto de vista sistêmico e total cujo 

centro é a biosferra a “Terra”, e não mais o homem. Essa tomada de consciência, assim 

enunciada, implica a preocupação acerca da preservação do “equilíbrio natural” e da 

diversidade biológica. Contudo, tal arranjo discursivo nem sempre consegue constituir 

um abandono real do ponto de vista antropocêntrico do humanismo. A preocupação 

ecológica é determinada pela urgência da ameaça à sobrevivência da espécie humana. 

Deste modo, o respeito à natureza é um imperativo relativo às necessidades humanas, e 
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não um respeito absoluto à natureza como ente (como outrora exprimia o conceito 

antigo de physis), tal como faz parecer o culto à “Mãe Terra”, tantas vezes repetido.  

 

 

Considerações Finais 

 

Se há um sentimento compartilhado atualmente como signo do presente, este 

parece ser o de uma crise do nosso tempo, que, mais e mais, assume a forma de uma 

“crise ecológica”, da qual só sairemos com a intauração de uma “consciência 

ecológica”, que nos assegure uma relação “sustentável” com a natureza. 

 É justamente tendo em vista essa posição privilegiada que as questões 

ambientais ocupam no discurso educacional, que se faz necessário desenvolver análises 

de sua produção discursiva. Assim, “desnaturalizar” esse consenso é, em grande 

medida, o que motivou esse trabalho, tarefa que nós empreendemos com a dupla 

preocupação, teórica e política, de colaborar para um “diagnóstico do presente”. O 

ímpeto que guia esse trabalho é fazer problema a uma aparelhagem discursiva que, 

outrora restrita a poucas instituições e centros de pesquisa, adquire hoje uma elevada 

notoriedade, ao difundir-se em grande parte do campo educacional e ao disseminar-se 

no campo mais amplo das práticas culturais. 

Como vimos, o discurso que organiza a formação discursiva da plenitude está 

investido de relações saber-poder, providenciando, por muitas vias, modos específicos 

de regulação moral, injunções de produção de identidades sociais e de subjetivação 

contemporânea. O uso inflacionado do argumento da crise não consegue disfarçar a 

“vontade de poder”, comum aos muitos discursos ecológicos, mas que adquire ainda 

mais intensificação no campo educativo, uma vez que na educação o caráter 

subjetivante e prescritivo é flagrante, pois lhe é constitutivo.  

  Não deveríamos ignorar os perigos políticos investidos nos desejos de 

“restaurar”, “retornar”, “reatar” os elos com o “natural” e as conseqüências que a 

produção de uma imagem ressacralizada da natureza, da Terra e do homem pode trazer. 

Antes de aderir às soluções que uma gestão bio-ecológica espiritualizada de nossas 

vidas pode favorecer, é bom lembrar que o dado biológico é, ele mesmo, imediatamente 

político em tempos de biopolítica.  

Como mostrou Arendt (1995), a compreensão biológica da vida humana corre ao 

lado daquilo que a autora chamou de vitória do “animal laborans”: a redução da vida 
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humana a uma “laborização”, a um metabolismo de produção e consumo, cujo sentido 

se esgota na repetição do metabolismo.  No limite, como também demonstraram as 

reflexões da filósofa, a compreensão biológica da vida humana, na sua versão mais 

redutível, foi condição para legitimação e justificação dos crimes perpetrados pelo 

nazismo contra os judeus. Como também demonstrou Agambem (1998), a vida, 

reduzida à vida nua, é o que torna o homem, por assim dizer, facilmente “matável”. 

 Não pretendemos colocar no lugar dos problemas levantados aos arranjos 

discursivos aqui analisados novas soluções, porque buscar desmontar uma lógica 

discursiva não consiste em propor uma ordem conceitual que a substitua. É preciso 

resistir à tendência, tão típica do pensamento dualista, mas, também, tão cara aos 

discursos que se querem críticos, de, tão logo desarranjado o repertório transcendental, 

colocar em seu lugar outro fundamento que passe a organizar o discurso e a ação. 

Pensar é resistir. Neste sentido, é preciso ver na teoria uma prática política baseada na 

tentativa de desembotar a lógica através da qual um sistema de pensamento - e todo um 

conjunto de estruturas sócio-políticas a ele articulado - conservam e ampliam sua força, 

desmantelando, por dentro, suas regras discursivas, invertendo seus sinais, confundindo 

seus efeitos de verdade.  

É possível que cada época veja a si mesma como singularidade e crise. A 

distância entre presente e futuro marca o presente como uma diferença entre o que ainda 

somos e o que podemos nos tornar. Estabelecer esta diferença implica interrogar sobre 

como chegamos a ser o que somos e tomar o que acontece como condição de 

inteligibilidade do que podemos vir a ser. O modo de contornar o paradoxo inscrito na 

nossa condição contemporânea passa pelo diagnóstico de estarmos adquirindo uma 

outra historicidade e pela coragem de buscar criar condições de pensar à sombra da 

ruptura.  
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