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RESUMO

A ciência e a tecnologia nunca foram tão discutidas como no presente momento. As fronteiras do
conhecimento hoje são desvendadas, quase sem limites, não só éticos, como técnicos, na busca incansável
pela ampliação do conhecimento. Muitas questões não têm sido aprofundadas com o devido cuidado, e,
chegamos a um tempo em que, a rapidez inerente ao nosso próprio tempo, na organização dos fatos,
conhecimentos e situações, o homem está perdendo alguns sensos relacionados à própria vida. A ética e  o
conhecimento, como também as suas relações, tornaram-se hoje  questões centrais, exigindo  novas
posturas, na abordagem dos atuais problemas ambientais. Enquanto a “ética é sobre como nós devemos
viver”, conforme relata Peter Singer, (1994), “a arte da escolha moral demanda uma delimitação realista
do domínio do exequível”, na expressão de Giannetti.( 2000). Neste ensaio, faremos uma breve reflexão
sobre as  discussões que envolvem a ética e o meio ambiente, apontando  alguns avanços nas discussões
da ética aplicada.

A ciência e a tecnologia nunca foram tão discutidas como no presente momento.
As fronteiras do conhecimento hoje  são desvendadas, quase sem limites, não só éticos,
como técnicos, na busca incansável pela ampliação do conhecimento. Muitas questões
não têm sido aprofundadas com o devido cuidado, e, chegamos a um tempo em que, a
rapidez inerente ao nosso próprio tempo, na organização dos fatos, conhecimentos e
situações, o homem está perdendo alguns sensos relacionados à própria vida. A ética e
o conhecimento, como também as suas relações, tornaram-se hoje  questões centrais,
exigindo novas posturas, na abordagem dos atuais problemas ambientais.

Enquanto a “ética é sobre como nós devemos viver”, conforme relata Peter Singer,
(1994), “a arte da escolha moral demanda uma delimitação realista do domínio do
exequível”, na expressão de Giannetti.( 2000).
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Neste ensaio, faremos uma breve reflexão sobre as  discussões que envolvem a
ética e o meio ambiente, apontando  alguns avanços nas discussões da ética aplicada.

NOVOS RUMOS DA ÉTICA AMBIENTAL

Para Marcelo Pelizzoli, filósofo especializado em Antropologia Filosófica, a
temática Ética e Ética Aplicada, também à Bioética e a uma filosofia práxica, contém
várias interfaces. Atualmente é vista também como Ecoética, ética da vida, dentro da
tensa, fundamental e ampla relação Sociedade e Natureza. (2002, p.11).

Pelizzoli faz um alerta observando que:

[...] corremos o risco de sermos insuficientemente entendidos, risco que correm
todos os que trabalham com a questão “ética e ambiente”, risco advindo da
visão reducionista e contaminada que logo pensa em questões “verdes”, dos
resíduos, da natureza exterior ou “naturalizada”. (PELIZZOLI, 2002, p.12).

Assim, falar em ambiente é falar em pessoas e suas relações, falar em ética que
não é apenas falar em normas morais e comportamentos, mas em formas de
conhecimento, visões de mundo, visões de sentido do mundo/universo, do ser/essência e
do humano/ético.

Na obra citada, Pelizzoli apresenta questões ético-filosófico e a Ecologia
recuperando saberes antigos e teses contemporâneas.

Do ponto de vista histórico, podemos assinalar que durante os anos 1950, poucos
eram os que previam que o sonho de Bacon e de Descartes enfim realizado depois da
guerra, de conquistar a natureza graças à ciência aplicada, teria alguma conseqüência
indesejável. Mas, quando vieram os anos 1960, sinais do perigo que ameaçava o meio
ambiente começaram a se manifestar: erosão dos solos; poluição atmosférica e aquática;
diminuição do número de aves; invasões de insetos nocivos; praias manchadas por marés
negras. (SCHRADER-FRECHETTE, 1981).

Nesse momento preciso, criou-se entre os ecologistas um consenso para pensar a
natureza como um sistema integrado, de equilíbrio delicado: um ecossistema. No final da
década era todo um coro de Cassandras que anunciava a iminência de uma crise
ambiental. (LOMBARDI, 1983)

O “desencantamento do mundo”, ocorrido ao longo da expansão planetária do
capitalismo, assim como o divórcio entre ética e ciência (...) colocaram a ética na
necessidade urgente de se reerguer sobre novos alicerces argumentativos, na concepção
que o filósofo Sírio Lopez Velasco aborda na sua obra Ética para o século XXI - rumo ao
ecomunitarismo (VELASCO, 2003, p.9).
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Uma leitura atenta da obra fornece um contexto ilustrativo e explicativo da ética
argumentativa no mundo contemporâneo com o Ecomunitarismo* e Eco-libertação, sendo
a co-pedagogia da libertação um dos caminhos rumo ao Ecomunitarismo

PERSPECTIVAS ANTROPOCENTRADAS E NÃO ANTROPOCENTRADAS

A perspectiva antropocentrada constituiu-se durante os anos 1970, na Europa, na
América do Norte e na Austrália. Segundo os defensores de uma perspectiva
antropocentrada, as técnicas do pós-guerra haviam aumentado o poder da humanidade
do prejudicar-se a si mesma, por intermédio do meio ambiental, de uma maneira que
nem Kant, nem Mill, nem qualquer outro criador moderno de paradigma em ética
podiam ter previsto. (PELIZZOLI, 1999)

Os que abordavam a ética do meio ambiente a partir de uma perspectiva
antropocentrada, como John Passmore (1974) e Kristin Shrader-Frechette (1981),
estabeleceram o seguinte programa: aplicar as teorias éticas inéditos suscitados pelas
tecnologias dessa metade do século XX. Onde implantar uma central nuclear? Em que
nível fixar normas de qualidade para o ar e para a água? Mas os defensores de uma
perspectiva antropocentrada logo se viram na defensiva: eles precisavam mostrar que a
teoria moral moderna, em sua forma clássica, era capaz de fornecer uma resposta ética à
altura da crise ambiental. É que, simultaneamente, começavam a emergir perspectivas
não antropocentradas em matéria de ética do meio ambiente. (PASSAMORE, 1980)

Arne Naess (1973, p. 96) sugeria que todo ser vivo tem “um igual direito a viver e
a se desenvolver”; Richard Rountley (1973) sustentava ser preciso nada menos que uma
ética totalmente nova, para barrar o “chauvinismo humano”, desastroso do ponto de vista
ecológico. Holmes Rolston (1975, p. 109), observando que havia se tornado quase banal
deparar com uma indignação moral nitidamente separada de todo antropocentrismo
frente aos maus tratamentos infligidos aos animais, perguntava: “Depois da fauna, não
podemos incluir a flora, as paisagens terrestres e marinhas, o ecossistema” no domínio
da ética? E ele acrescentava então: “Seria magnífico se a consciência evoluísse até
englobar o todo.” (ROLSTON, 1975 : 93-109)

ANTROPOCENTRISMO

Neste final de século, o defensor mais marcante de uma concepção
antropocentrada em matéria de ética do meio ambiente é Bryan Norton (1991). Segundo
ele, ainda não se reconheceu e apreciou adequadamente toda a gama de interesses que
os seres humanos têm em conservar ecossistemas intactos e em bom estado: interesses
ligados ao lazer, mas também interesses estéticos e mesmo espirituais. (NORTON., 1991)

                                                
* Regime comunitário pós-capitalista capaz de organizar as relações produtivas inter-humanas, entre os seres
humanos em geral e entre estes a natureza, conforme as normas éticas deduzidas transcendentalmente a
partir da pergunta “O que devo/devemos fazer?”



-4-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

De resto, nesse domínio, tampouco se reconhecemos interesses de todos os seres
humanos concernidos: os dos membros das gerações futuras particularmente
negligenciados. Quando tais interesses humanos forem realmente levados em conta, as
concepções antropocentrada e não antropocentrada da ética do meio ambiente irão se
aproximar até admitirem, na prática, as mesmas prescrições e as mesmas interdições.
Segundo B. Norton:

A preservação das espécies não humanas seria igualmente prescrita e a poluição
do meio ambiente igualmente interdita pelos defensores das duas perspectivas.
(NORTON, 1991:75)

No entanto, Walwick Fox (1991) observa:

Ainda assim uma diferença subsistiria na prática: os partidários de uma ética
ambiental não antropocentrada têm o direito de exigir, aos que se preparam,
pela industrialização, para exterminar outras formas de vida ou poluir o meio
ambiente, que provem a legitimidade de seus atos. É aos que fazem, não aos
que impedem de fazer, que compete o encargo da prova. (FOX, 1991:122)

Se forem respeitados apenas os interesses humanos, os que querem impedir, por
exemplo, o desmatamento de uma floresta tropical por uma empresa de exploração
florestal devem demonstrar que é mais benéfico para a humanidade, presente e futura,
assegurar a preservação de espécies do que obter recursos em madeira, ganhos salariais
e lucros. (CALLICOTT, 1989)

Mas suponhamos que se reconheça para todas as espécies um direito igual a viver
e a desenvolver-se; então, são os que querem desmatar a floresta que precisarão
defender seu projeto produzindo uma justificação inquestionável, como o fariam se sua
atividade econômica avançasse sobre os direitos humanos à vida, à liberdade e à
propriedade, hoje amplamente reconhecidos. (GOFFI, 1994)

A ética do bem-estar animal não é, propriamente falando, uma ética do meio
ambiente. No entanto, ela é uma etapa essencial na constituição de uma perspectiva não
antropocentrada nesse domínio. Um problema central das teorias morais modernas, em
sua forma clássica, consiste em explicar por que a humanidade, única entre todas as
outras espécies naturais é digna de contar do ponto de vista moral. (GOFFI, 1994)

Segundo. Kant, é a racionalidade que justifica que os seres humanos merecem ser
dotados de um valor moral. Assim, temos o direito de tratar os animais, que não têm
acesso à racionalidade, como simples meios para fins determinados pelos seres
humanos. Mas os defensores de uma ética do bem-estar animal irão opor o seguinte
raciocínio: se a racionalidade é realmente o critério que determina o estatuto moral,
então temos o direito de tratar os seres humanos que não a possuem (crianças em tenra
idade retardados mentais) como tratamos os animais desprovidos de razão: é lícito
reduzi-los à escravidão, expulsá-los, comê-los. (SINGER, 2004)

Se quisermos que tais seres humanos sejam incluídos no campo da moralidade –
como todos desejam – devemos reexaminar as aptidões que justificam a atribuição de um
valor moral. Na esteira de Bentham, Peter Singer (1975) afirmou que é a “sensibilidade”,
definida como a capacidade de sentir prazer e dor, que constitui o critério apropriado.
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Desse modo, os seres humanos desprovidos de razão podem contar do ponto de
todos os animais dotados de sensibilidade (essa, evidentemente, é a conclusão a que
Singer queria chegar). Mas nem todos os animais dotados de sensibilidade são animais
domésticos dotados de sensibilidade (o gado, por exemplo) entra muitas vezes em conflito
com a integridade das comunidades biológicas e a boa saúde dos ecossistemas,
conforme Singer analisou. (SINGER, 2004)

Por outro lado, os animais selvagens dotados de sensibilidade formam apenas
uma pequena fração da totalidade do meio ambiente natural. Mesmo assim, os
defensores da liberação animal conseguiram ultrapassar o antropocentrismo das teorias
éticas modernas em sua forma clássica. Poder-se-ia talvez ir ainda mais longe, a fim de
ampliar o alcance da ética, argumenta o autor.

Diz-se, de tal teoria em ética do meio ambiente, que ela é extensionista; a forma
mais geral de sua argumentação consiste em tomar como ponto de partida uma teoria
moderna em sua forma clássica para depois estender seu alcance até englobar um
conjunto de entidades naturais não humanas. (GOFFI, 1994)

O modelo inspirado em Bentham, como P. Singer mostrou bem, inclui os animais
dotados de sensibilidade sem precisar proceder a nenhuma extensão.

Todavia, Robin Attfield pensa:

Que a sensibilidade não é um critério mais adequado que a razão para
determinar se lidamos com um ser que conta moralmente. Todos os organismos
vivos têm a capacidade de desenvolver-se. Pode-se obstruir seu crescimento, seu
desenvolvimento, sua maturação ou sua reprodução. Em conseqüência, há atos
que lhe são benéficos (por exemplo, regar uma planta) ou prejudicais (por
exemplo, esmagar um inseto). (ATTFIELD, 1981:215)

O mesmo não ocorre com as pedras e outras entidades naturais sem vida. As que
fazer um benefício, aqui está além da obrigação, mas reconhecem universalmente a
validade do principio do não-maléfico. Portanto, os agentes morais devem, no mínimo,
não causar danos a nenhum ser vivo, qualquer que seja, se puderem evitar isso, na
concepção de Attfield.

Para os utilitaristas, os seres humanos e as outras criaturas sensíveis são
receptáculos para o prazer (que tem um valor intrinsecamente positivo) e para a dor (que
tem um valor intrinsecamente negativo). Fiel à sua inspiração utilitarista, R. Attfield afirma:

Os organismos vivos não têm valor como tais; mas o que tem valor é o fato de
eles se desenvolverem, ou de serem capazes de se desenvolver à maneira de sua
espécie. (ATTFIELD, 1981:180)

O paradigma kantiano é, mesmo, estritamente antropocêntrico (se deixarmos de
lado a possibilidade, considerada pelo próprio Kant, de que existem seres racionais
imateriais superiores ao homem). No entanto, procedendo à maneira de Kant, é possível
estender a ética a todos os organismos vivos: basta encontrar um critério, que não a
racionalidade, capaz de conferir a um ser um valor intrínseco (seu estatuto de fim em si
mesmo). Assim Kanneth Goodpaster (1978) pensa que as plantas têm interesses da
mesma forma que os animais e que todos os seres com interesses têm direito a “serem
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levados em conta do ponto de vista moral”. Goodpaster, porém, deixa aberta a questão
de saber como avaliar o grau de “significação moral” que cabe às plantas e aos outros
organismos desprovidos de consciência. (GOODPASTER, 1978)

Ele parece sugerir com isso que tal significação moral talvez seja muito limitada
em comparação com a dos animais dotados de sensibilidade e, particularmente com a
dos seres humanos, racionais e dotados de consciência de si. (GOODPASTER, 1978)

Como pode ser visto, as idéias e os pensamentos expressados acima, ainda não
estão  consolidados.

BIOCENTRISMO

A ética do meio ambiente de K. Goodpaster (biocentrada, ou centrada na vida) é
fácil assim de pôr em prática, por ser muito pouco exigente. Não é preciso considerar os
efeitos de nossas ações sobre os outros organismos vivos não humanos, a não ser
quando nossos interesses principais entram em conflito com os deles. (GOODPASTER,
1978)

Assim, no quadro dessa ética ambiental biocentrada minimalista, os seres
humanos têm o direito de cultivar plantas, de matar animais a fim de se alimentar, de
derrubar árvores para construir casas ou fabricar papel; de um modo geral, têm o direito
de tratar os outros seres vivos como meios para fins humanos. (FOX, 1991)

Deve-se apenas ter certeza de que agir assim é necessário, isto é, que não se
causam, de maneira gratuita ou frívola, danos a outros seres vivos. Paul Taylor, em
contrapartida defende um biocentrismo bem mais exigente. Todos os seres vivos se
esforçam por alcançar fins que lhes são iminentes. Todo organismo tem um “valor
inerente” na medida em que é um “centro de vida teológica”. (TAYLOR, 1986)

Fiel à sua inspiração deontológica, P. Taylor sublinha que todo organismo vivo
possui tal valor de maneira igual. Segue-se que um mosquito, por exemplo, tem o mesmo
direito ao respeito que um homem. Taylor procura evitar as conseqüências práticas
manifestamente absurdas de sua própria teoria: ele afirma que temos o direito de matar
outros organismos, como os mosquitos numa situação de legítima defesa; diz também
que podemos destruir milhares de plantas ao construir um edifício, contanto o façamos
com um objetivo louvável. Mas é uma tentativa pouco compatível com o resto de sua
teoria: ele afirma que temos o direito de matar outros organismos, como os mosquitos
numa situação de legítima defesa; diz também que podemos destruir milhares de plantas
ao construir um edifício contanto o façamos com um objetivo louvável. (TAYLOR, 1986)

Mas é uma tentativa pouco compatível com o resto de sua teoria e destinada ao
fracasso.Louis Lombardi esboçou uma posição intermediária entre as duas versões
extremas do biocentrismo: a minimalista de K. Goodpaster e a igualitarista de P. Taylor.
Lombardi está convencido de que todos os seres vivos possuem um valor inerente e
devem ser respeitados. Mas nem todos o possuem de maneira igual. A sensibilidade
confere um suplemento de valor inerente a alguns animais; a consciência de si, a
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racionalidade e a autonomia conferem um valor ainda maior aos seres humanos.
(LOMBARDI, 1983)

Para Louis Lombardi:

Se os interesses dos seres que figuram nessa hierarquia podem também ser
ordenadas, pode-se então construir um algoritmo razoável e realizável para
arbitrar os conflitos de interesses que põem em jogo membros de espécies
diferentes. Alguns interesses são vitais (alimentar-se, respirar), outros são
elementares (ser livre, acasalar-se e reproduzir-se), outros são fortes (viver
comodamente), outrosenfim são triviais (viver na opulência e no consumo
ostentatório). É claro, portanto, que os interesses superiores dos seres superiores
têm prioridade sobre os dos seres situada mais abaixo nessa hierarquia
ontoaxiológica. (LOMBARDI, 1983 : 257-270)

Mas não há razão de satisfazer os interesses triviais dos seres superiores se eles
entram em conflito com os interesses vitais e elementares dos seres inferiores. Assim, um
ser humano (situado no topo dessa hierarquia) tem perfeitamente o direito de esmagar
um mosquito (situado mais abaixo): ele realiza com isso um interesse forte no que
concerte a seu bem-estar. (LOMBARDI, 1983)

Continua Lombardi:

...ele não tem o direito de derrubar árvores para praticar exercício ou disparar
contra aves para se divertir, pois é possível exercitar-se por uma atividade menos
destrutiva para os seres vivos; e divertir-se representa um interesse trivial. É
menos fácil de terminar de que maneira devemos arbitrar os conflitos que põem
em jogo interesses fortes ou elementares quando eles pertencem a entidades
próximas do topo dessa hierarquia. (LOMBARDI, 1983 : 257-270)

Tem os seres humanos, de um ponto de vista moral, o direito de passar por cima,
por exemplo, dos interesses elementares dos chimpanzés, engaiolando-os ou realizando
com eles experimentos que não ocasionam a morte, em benefício do conhecimento
científico que representa, no entanto, um interesse humano forte? (LARRÈRE, 1997)

Quer se resolvam esses pontos de casuísticas num sentido ou noutro, o
biocentrismo dificilmente parece ter relações com os problemas que estão no centro da
crise ambiental: erosão dos solos, poluição aquática e atmosférica, espécies ameaçadas
de extinção, degradação ecológica. (LARRÈRE & LARRÈRE, 1997)

No entanto, esses problemas estão claramente na origem do desenvolvimento da
ética do meio ambiente. As pessoas interessadas na proteção no meio ambiente
simplesmente não dão importância ao bem estar das larvas, dos percevejos e dos
arbustos. Estão antes preocupadas com a preservação das espécies, a integridade das
comunidades bióticas e o bom estado dos ecossistemas. (NAESS, 1989)

Contudo, na medida em que tem seus fundamentos na teoria ética moderna em
sua forma clássica, a perspectiva extensionista conta com o favor da maior parte dos que
se dedicam à ética do meio ambiente. Lawrence Johnson (1991) reconhece apenas uma
única propriedade que confere apenas uma única propriedade que confere um valor e
um estatuto moral: a posse de interesses. (JOHNSON, 1991)
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Um ser possui tanto mais valor intrínseco quanto mais numerosos forem os
interesses que experimenta intensamente: ele merece então que se tenha, do ponto de
vista moral, consideração a seu respeito, bem mais do que por um ser que possui menos
interesses e os experimenta menos intensamente. L. Johnson procura estender a
preocupação ética às espécies enquanto tais e às totalidades biológicas cuja escala
excede a dos organismos: comunidades bióticas, ecossistemas. (JOHNSON, 1991)

Ele afirma assim que essas entidades têm interesses. Mas a biologia
contemporânea não classifica as espécies, as comunidades bióticas e os ecossistemas
entre os seres suficientemente organizados para que se possa, de maneira significativa,
atribuir-lhes interesses. (JOHNSON, 1991)

É a razão pela qual, a fim de outorgar um valor intrínseco às espécies e aos
ecossistemas, H. Rolston distancia-se dessa estratégia. Ele afirma:

...que o télos, no sentido darwiano do termo de cada centro de vida organizado
de forma teológica consiste em reproduzir seu gênero, sua espécie: o bem que
cada organismo tenta exprimir e reproduzir não é senão seu gênero, sua
espécie. Isso permite a Rolston sustentar que as espécies têm um valor intrínseco
e que, correlativamente, os seres humanos têm a obrigação de preservá-las.
Mas os ecossistemas constituem a matriz no seio da qual as espécies evoluíram.
(ROLSTON, 1988: 89)

Segue-se que os ecossistemas têm igualmente um valor intrínseco e que os seres
humanos têm a obrigação correlativa de preservá-los.

A ÉTICA DA TERRA E SEUS CRÍTICOS

A imensa maioria dos que se dedicam à ética do meio ambiente reconhecem em
Aldo Leopold (1949) uma personalidade original e importante. Sua “ética da terra”,
porém, não tem a forma geral das concepções extensionistas. John Calicott (1989) faz
remontar a ética da terra de Leopold a Hume e a Smith, passando por Darwin.
(CALLICOTT, 1989)

As éticas que os seres humanos adotarem estão enraizadas nos sentimentos morais
e evoluíram até unir os indivíduos no seio de comunidades. As primeiras comunidades
humanas eram de pequeno porte, e nela os sentimentos xenófobos prevaleciam, afirma
Callicott.

Com o tempo, essas comunidades passaram a integrar unidades sempre mais
vastas: as tribos, as nações, os Estados-nações e, para terminar, a aldeia global
contemporânea. Sempre que tais fusões ocorreram, os sentimentos morais
experimentados pelos homens (simpatia, de um lado, lealdade, para com a comunidade,
de outro) conheceram uma expansão. (NAESS, 1973)

A ecologia reconhece agora a existência de comunidades bióticas, no seio das
quais os seres humanos são apenas “membros e cidadãos ordinários”. É a razão pela
qual. A Leopold afirma que devemos respeitar nossos “companheiros” – animais, plantas
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solos e águas – no seio dessa comunidade biótica recentemente descoberta, e que
devemos igualmente respeitar essa “comunidade como tal”. (LEOPOLD, 1949)

A ética da terra segundo A. Leopold implica uma outra hierarquia de valores e de
obrigações. São as comunidades mais próximas e mais veneráveis, assim como seus
membros, que têm prioridade. Assim, temos obrigações maiores para com nossa família
e os membros de nossa família do que para com a cidade e nossos concidãos. (NAESS,
1973)

Do mesmo modo, temos obrigações maiores para com a humanidade e nossos
irmãos humanos do que para com a comunidade biótica e seus elementos. Não
poderíamos nos desinteressar completamente do fato de os homens morrerem de fome,
por considerarmos que o meio ambiente estaria em melhor condição se a população
fosse mais reduzida. Mas se, do ponto de vista da ética da terra, as comunidades e seus
membros jamais são iguais, o mesmo ocorre com as obrigações em relação a eles.
(CALLICOTT, 1989)

Existe uma obrigação muito coercitiva de assegurar a vida humana os meios dessa
vida, contanto que sejamos capazes disso. Mas tal obrigação, não existe no que concerne
à riqueza ou à satisfação de necessidades supérfluas.

Esses debates animados a propósito da ética do meio ambiente desenvolveram-se
principalmente na comunidade filosófica de língua inglesa. Já na Europa, é a auto-
realização (ou realização de si), e não a ética, o tema central da ecologia profunda.
(FERRY, 1992)

O que. A. Naess e seus discípulos entendem por “realização de si” é o
conhecimento e a experiência vivida de uma identidade entre a pessoa e a natureza: a
ecologia nos ensina que não existe distinção absoluta entre o meio e o eu. (NAESS,
1989)

Essa implicação essencialmente metafísica da ecologia significa que a destruição
do meio ambiente é, em realidade, uma destruição de si mesmo: um biocida é na
verdade um suicida. Assim, segundo Naess:”Uma ética não é necessária: apenas
precisamos de um interesse pessoal que leve em conta a ecologia e que seja
aprofundado”. (NAESS, 1973 : 95)

Em lugar de uma ética do meio ambiental, Michel Serres (1990) propõe um
“contrato natural”. Como Rousseau havia observado em seu tempo, fazemos contrato
com nossos inimigos (a fim de evitar a destruição mútua) e não com nossos amigos.
(SERRES, 1990)

No momento atual, a natureza ameaça destruir a humanidade, porque a
humanidade a destrói. Mas como podemos fazer um contrato com uma natureza muda e
desprovida de razão? Indaga Serres.

Exatamente da mesma forma que fazemos contrato com essas outras forças
impessoais e mudas que são os sindicatos, as firmas multinacionais e os Estados-nações.
(SERRES, 1990)
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Podemos contratar com a natureza por intermédio de seus representantes. Quem
são eles? São os cientistas que compreendem sua linguagem e podem assim falar em seu
nome. Assim, Serres transforma o problema que preocupa os filósofos de língua inglesa –
“Qual a relação apropriada entre o homem e a natureza?” – num outro problema: “Qual
a relação apropriada entre a política e a ciência?” A ciência afirma a existência objetiva
da natureza. Mas ela não é neutra em relação aos valores, e a comunidade dos que
praticam constitui um modelo de organização social. Desse modo, a ciência inscreve a
natureza na política de um ponto de vista tanto descritivo quanto normativo. (SERRES,
1990)

A ética do meio ambiente (especialmente quando assume uma forma holística ou
comunitariana) foi fortemente criticada por Luc Ferry. Sugerir que há obrigações para
com a comunidade biótica “como tal”, obrigações suscetíveis de entrar em conflito com
as obrigações relativas aos seres humanos e, eventualmente, de anulá-la, seria ir contra o
espírito humanista das Luzes e mesmo aproximar-se do fascismo. (FERRY, 1992)

Essas suspeitas são tanto mais graves quanto uma identificada romântica e
irracional com a terra era de fato um elemento da ideologia marxista. A Naturschutz
(preservação da natureza) – inofensiva em si – era formulada, durante o III Reich, em
termos de Blut und Boden (sangue e terra), com sinistras conotações racistas e nacionais
(FERRY, 1992)

Todavia, tal crítica se reduz a uma acusação de culpabilidade por associação. É
sabido que Platão, em sua República (V, 459 a –461 é), ainda que de passagem,
preconizou o eugenismo. Foi também o caso dos nazistas, alerta Ferry.

Mas devemos por isso considerar nazistas ou fascistas os que se inspiram depois
em Platão? Ferry faz uma distinção categórica entre a humanidade e as formas de vida
“inferiores”, é um convite a fazer uma distinção semelhante, como observa Lévi-Strauss,
entre os homens autênticos (os arianos) e os “homens” em realidade subumanos,
inferiores, semelhantes aos animais (“Jean-Jacques Rosseau, fondateur des sciences de
1’homme”, in: Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1973, p. 45-56). (FERRY, 1992)

Se levarmos em conta esse fator, é antes um humanismo estreito, e não o
ambientalismo, que pode levar ao fascismo. Na concepção de Callicott (1989), a ética
do meio ambiente contemporânea opõe-se ao racismo e ao nacionalismo na medida em
que tenta ampliar e não limitar as responsabilidades da humanidade. E, pelo fato de a
maior parte das éticas do meio ambiente (especialmente a ética da terra como a entende
Leopold, com suas dimensões holísticas e comunitarianas) estarem firmemente enraizadas
na ciência, elas opõem igualmente ao irracionalismo.

Algumas discussões aqui apresentadas estão ainda no seu horizonte polêmico,
entretanto têm despertado muito interesse científico, com acirrados debates e argumentos
que indicam que são temas candentes que necessitam de mais posicionamentos para sua
consolidação. Algumas dessas questões foram tratadas no trabalho de mestrado sobre
Especismo e a questão ambiental: uma reflexão sobre a Bioética Animal e o Meio
Ambiente, defendida em 2005 por Fábio Luiz Zanardi Coltro, no programa de mestrado
em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina.
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