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RESUMEN 

Este texto analiza la historia del desarrollo desde dos paradigmas: la modernización y 

la cienciología; y la reflexividad y el ajuste. En relación con el primero, analizaremos 

cómo la instrumentalización de la razón del siglo XIX pone a la ciencia como agencia 

discursiva al servicio de la modernización de los estados nacionales y del capitalismo 

industrial. El paradigma actual se analiza en términos de la instrumentalización del 

riesgo en un diálogo entre la política y la ciencia, en el que la confrontación con los 

peligros mundiales requiere la constante redefinición de los discursos sobre el 

desarrollo. Este paradigma también presenta resonancias y ajustes de los diversos 

discursos de ruptura que han surgido desde la década de 1960: primero, el ‘discurso 

de la alerta ecológica y el decrecimiento’; y segundo, el ‘discurso del Condominio 

Tierra’, ambos evidentes en el actual ‘discurso de la emergencia climática’. 

Concluimos proponiendo que la existencia de visiones “débiles” y “fuertes” en los 

‘discursos sobre sostenibilidad y modernización ecológica’ revelan la necesidad de 

reconsiderar el sustantivismo y el Antropoceno como una era holográfica en la que la 

ciencia debería servir de intermediaria en la construcción de modelos de gobernanza 

adaptativa basados en pruebas. 

Palabras Clave: Discursos sobre el Desarrollo; Sostenibilidad; Paradigmas Científicos; 

Gobernanza del Antropoceno. 

 

ABSTRACT 

This text analyses the history of development from two paradigms: modernization and 

scientificity; and reflexivity and adjustment. Concerning the first paradigm we analyse 

how the instrumentalization of reason from the 19th century onwards places science 

as a discursive agency at the service of the modernization of nation-states and 

industrial capitalism. The current paradigm is analysed in terms of the 

instrumentalization of risk in a dialogue between politics and science in which the 

confrontation with global dangers requires the constant redefinition of development 

discourses. This paradigm also highlights resonances of the various rupture 

discourses which emerged since the 1960s: an ‘ecological alert and the decrease 

discourse’, and an ‘Condominium Earth discourse’, both evident in the current ‘climate 
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emergency discourse’. We conclude by proposing that the existence of “weak” and 

“strong” visions in the ‘discourses of sustainability and ecological modernization’ reveal 

the need to reconsider substantivism and the Anthropocene as a holographic era in 

which science must serve as an intermediary in the construction of evidence-based 

adaptive governance models. 

Keywords: Development Discourses; Sustainability; Scientific Paradigms; 

Anthropocene Governance. 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto propõe analisar a história do desenvolvimento a partir de dois paradigmas: 

o primeiro, da modernização e da cientificidade, e o segundo da reflexividade e 

ajustamento. Consideramos que nos anos 60 do século passado houve um momento 

de rutura que é a base da mudança entre esses paradigmas. Essa rutura foi 

desencadeada pelo surgimento dos ‘problemas ambientais globalizados’ (Dunlap & 

Jorgenson, 2012) que acabam colocando em impasse a modernidade e sua 

centralidade econômica: os ajustes possíveis e contínuos ou a superação do projeto 

moderno (Mol & Spaargaren, 1993; Beck, Giddens, & Lash, 1997; Beck, 2017). Nos 

dois casos, o meio ambiente tornou-se o centro da nova economia (OEDC, 2019), 

como consequência da ‘lacuna metabólica’ (Foster & Clark, 2012) que o 

expansionismo capitalista produziu. Portanto, o dilema entre reciprocidade vs. 

mercadoria (Malinowski, 1922; Mauss, 1988) e economia substantivista vs. formalista 

(Polanyi, 1944), evidencia-se, tanto nas práticas como nos discursos atuais. A própria 

ciência como um programa social está no centro da crise ambiental.  

Em relação ao primeiro paradigma, analisaremos como a ‘instrumentalização da 

razão’ (Adorno & Horkheimer, [1947] 2002) no século XIX coloca a ciência como uma 

agência discursiva ao serviço da modernização dos Estados-nação, e do capitalismo 

industrial. Já o atual paradigma é analisado em termos da ‘instrumentalização do risco’ 

(Beck, [1986] 1992; Beck, Giddens & Lash, 1997; Beck, [2007] 2015; Beck, 2017) 

evidenciando um diálogo entre política e ciência em que o confronto com os perigos 

globais requer a constante redefinição dos discursos de desenvolvimento. Esse 

paradigma também destaca ressonâncias e ajustes dos vários discursos de rutura que 
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surgiram desde a década de 1960: em primeiro lugar, o ‘discurso do alerta ecológico 

e do decrescimento’, em segundo lugar, o ‘discurso do Condomínio Terra’, ambos 

evidentes no atual ‘discurso da emergência climática’ e nas diferentes visões do 

‘discurso da sustentabilidade e da modernização ecológica’. Esses discursos revelam 

a necessidade de reconsiderarmos o substantivismo (Brechin & Fenner, 2017) e o 

Antropoceno como uma era holográfica na qual o ambiente e os seres humanos são 

inseparáveis (Dunlap & Catton, 1980; Morin, 2006).  

A noção de ‘paradigma’ é adotada no sentido que lhe é dado por Kuhn (1970), 

segundo o qual a maioria dos trabalhos científicos procede de premissas e práticas já 

estabelecidas, sendo, por vezes, necessário mudar essas premissas e práticas ao 

enfrentar novos problemas. A contribuição deste texto é apresentar um macroscópio 

sobre o desenvolvimento, sua relação com a ciência e uma variedade de discursos 

através dessa mudança de paradigma. A relevância de tal contributo é a da 

necessidade de maior consciencialização das ciências sociais para a reflexividade e 

a crítica, no que diz respeito aos processos de ressonância da rutura de tal paradigma. 

Ou seja, a própria mudança das ciências sociais e a consciencialização de como elas, 

como programa social, são processos-chave de ajustes em andamento. 

Particularmente, enfatizaremos como a sustentabilidade surge como um novo meio 

termo que implica uma reengenharia da ciência, destacando a reciprocidade e o 

substantivismo na vanguarda da economia e do desenvolvimento.  

O texto está estruturado em três secções. A primeira seção elabora o paradigma da 

modernização e os discursos da ciência como instrumento dos discursos e práticas 

de desenvolvimento. A segunda secção foca nos discursos de mudança e, 

particularmente, no alerta ecológico e no Condomínio Terra. Por fim, a terceira seção 

propõe que a sustentabilidade é a nova economia e apresenta os discursos sobre 

desenvolvimento e sustentabilidade do novo século, especificamente o das agendas 

globais e o da modernização ecológica. 

 

1. AS CIÊNCIAS SOCIAIS COMO DISCURSOS DE 

DESENVOLVIMENTO 
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Uma arqueologia e ecologia dos saberes (Foucault, 1972; Santos, 2009) são 

necessárias para abrir, até os dias de hoje, as controvérsias entre antropocentrismo 

vs. ecocentrismo que estão na base de um ‘Novo Paradigma Ecológico’ (Catton & 

Dunlap, 1980). O lugar das ciências naturais e sociais como duas categorias 

separadas e como duas culturas (Snow, 1995) está obviamente em jogo e espera-se 

que seja superado. A modernidade promoveu as ciências como uma ferramenta do 

desenvolvimento capitalista, na qual a economia como ciência-e-práticas 

desempenhava um papel central. Uma arqueologia da ciência é, assim, relevante para 

entender a razão da utilidade vs. a razão simbólica; reciprocidade vs. mercadoria e 

economia substantiva vs. economia formal (Mauss, 1988; Polanyi, 1944; Sahlins, 

1980; Casal, 2005) e suas relações com os discursos modernos e contemporâneos. 

Nesse sentido, esta seção apresenta um pano de fundo dos paradigmas da ciência (e 

particularmente das ciências sociais) como um conjunto de discursos que sustentaram 

ideologicamente uma conceção hegemônica de desenvolvimento que é atualmente 

questionada. 

As ciências sociais configuram um discurso sobre o desenvolvimento desde a sua 

origem: ideologia e ciência se misturam (ver, por exemplo, Weber, [1919] 1979; 

Marcuse, [1968] 2002; Habermas, 1970; Foucault, 1972; Santos, [1987] 1995; 2018). 

Elas emergem do contexto iluminista dominado pela ideia de humanidade e de obra 

humana, de crença no progresso e de instrumentalização da razão como forma de o 

atingir (Bury, [1923] 1955; Adorno & Horkheimer, [1947] 2002; Ferro, 1998). O que 

propomos nesta primeira secção é que a diferença ideológica entre um discurso 

antropológico e um sociológico é coevo e legitimador da dicotomia desenvolvimentista 

ao longo de todo o século XIX e XX: um mundo primitivo; simples; da barbárie ou 

selvagem; tradicional; de comunidades camponesas; pastoris ou agrícolas; com base 

no parentesco; pouco influenciadas pela tecnologia; dominado pela teologia ou pelo 

carisma: enfim do Sul e do subdesenvolvimento… vs. um mundo evoluído; complexo; 

civilizado; moderno; de sociedades urbanas; industriais; com base na burocracia 

organizacional; dirigidas pela tecnologia; dominado pela ciência: enfim, do Norte e do 

desenvolvimento. 

Portanto, à ciência como culminar ideológico do desenvolvimento caberia explicar, 

explicitar e legitimar os próprios processos pelos quais se chegou a tal situação 
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dicotómica: é nesse quadro que a Sociologia e a Antropologia se estabelecem. A 

Sociologia emerge em geral como um discurso legitimador da urbanização 

industrializadora e da sua contínua reestruturação, construindo para isso uma 

problemática entre a ‘cidade-sombra’ e uma ‘cidade-sol’ que surge num espectro 

ideológico que vai da arte, e especificamente dos romances realistas, aos 

reformadores sociais e políticos e aos ‘surveys’ de uma ciência diagnóstico. Na 

Antropologia, essa questão é discutida num nível mais amplo em termos de espaço e 

tempo, com foco na relação entre Barbárie e Civilização (Morgan, [1877] 2009). O 

objetivo geral era legitimar a dominação ocidental sobre o resto do mundo. (Escobar, 

1995; Ferguson, 2011): apontando o caminho para a civilização, como centro dos 

impérios; urbanidade, urbanismo e urbanização. Embora esses últimos domínios 

tenham sido programados para incorporar diferenças em geral, a pressão para isso é 

visível na evolução do trabalho dos antropólogos ao longo do tempo (Lewis, 2005) e 

em uma antropologia que tem se preocupado cada vez mais com suas contribuições 

éticas para o desenvolvimento (Ferguson, 1997). De qualquer forma, as várias 

correntes teóricas da Antropologia e da Sociologia que foram surgindo ao longo do 

século XX mais não são que variantes de uma ideologia de desenvolvimento em ação. 

Na Antropologia, uma lógica evolutiva foi imediatamente confrontada por uma lógica 

de decadência (Harris, 1968). Enquanto a primeira se sustenta na economia e 

tecnologia, a lógica da decadência teve tanto pressupostos morais, relacionados com 

uma base religiosa, quanto, mais tarde, pressupostos ecológicos. Além disso, um 

historicismo localista e posteriormente o funcionalismo (associados às obras de Franz 

Boas e Bronisław Malinowski, respetivamente) emergiram como alternativas a uma 

lógica evolucionista e difusionista (por exemplo, Morgan, [1877] 2009; Graebner, 

1903). Ou seja, pode-se porventura dizer que pela coexistência teórica se propunha 

basicamente uma tensão entre a compreensão de uma sociedade de per si e a 

compreensão de uma sociedade em função de um espaço-tempo alargado. De certo 

modo tal evidenciava a mesma tensão que existia desde o início entre Sociologia e 

Antropologia, pois a Sociologia nunca esteve interessada em compreender a 

sociedade ocidental em função de outras sociedades. As outras sociedades nunca 

poderiam ser mais do que uma evidência do passado e, nesse sentido, não tinham 

utilidade para o apoio à governação do presente e do futuro de uma sociedade 
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ocidental industrializada e urbana. O estruturalismo evidenciou isso ao considerar as 

chamadas sociedades tradicionais como ‘sociedades frias’, nas quais as mudanças 

são tão lentas que podem ser chamadas de sem mudanças; vs. as ‘sociedades 

quentes’, sociedades em rápida mudança, que se caraterizam precisamente as 

sociedades industriais (Strauss, 1958). Essa dialética também ficou evidente em 

campos específicos da Antropologia como a Antropologia Econômica. Malinowski 

(1922) na troca ‘Kula’ nas Ilhas Trobriand elaborou sobre a economia da reciprocidade 

que confrontava a economia de mercadorias do mundo ocidental e Sahlins (1980) na 

economia da Idade da Pedra elaborou sobre a riqueza das sociedades em que o 

progresso, em oposição à conceção ocidental, foi definido pelo atendimento de 

necessidades básicas. Presentes e mercadorias, economia e mercados 

autossustentáveis apresentam não apenas sociedades diferentes, mas abordagens 

diferentes ao desenvolvimento. Uma questão pode, assim, ser levantada: o clima 

quente é o gatilho para o arrefecimento das sociedades? Em outras palavras, a 

mudança climática pode ser a base para uma nova economia e sociedade? 

As ‘sociedades frias' poderiam ser entendida pelos mesmos mitos latentes que as 

influenciavam continuamente. Embora o estruturalismo de base junguiana também 

tenha aplicado a lógica da latência discursiva às sociedades industrializadas, ele 

apenas reproduziu uma dicotomia, porque apontou que as sociedades quentes eram 

influenciadas por dois grandes mitos latentes: Hermes (da mudança lenta e do 

diálogo) vs. Prometeu (de mudança rápida e tendencialmente revolucionária) (Durand, 

1984). Dessa maneira, podemos nos perguntar se não estamos à beira de uma 

sociedade quente e à porta de uma nova sociedade fria? Isso nos leva a identificar o 

lado oposto do estruturalismo: o Materialismo Cultural (Harris, 1968). Por detrás de 

uma grelha de análise social de “tamanho único”, com base em conflitos econômicos, 

tal mostrou um claro evolucionismo funcionalista. No entanto, a sua matriz hegeliana 

deu-lhe uma impressão particular de circularidade: um possível comunismo futuro tem 

semelhanças com o comunitarismo primitivo já invisível. Como estamos a falar de 

duas invisibilidades, elas foram, de facto, de pouca utilidade para o trabalho científico. 

Considerando todas as intenções e propósitos, foi uma espécie de estruturalismo 

junguiano dentro de um período prolongado: vivemos na era prometaica, entre duas 

eras hermesianas que são herméticas. 
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As teorias não eram senão variantes que se iam contraponto evidenciando nas suas 

lógicas já os limites do próprio discurso científico e como pelos seus limites, o discurso 

deixava antever aspetos que na atualidade nos preocupam. Um evolucionismo linear 

conviveu com teorias da decadência humana; um evolucionismo e difusionismo 

globais viram-se contrapostos a um particularismo histórico e um funcionalismo; o 

estruturalismo opunha-se a um materialismo histórico; e todas essas variantes 

representavam as nossas diversas visões do desenvolvimento: mais endógeno ou 

exógeno; mais dependente de processos de inovação alheios e momentâneos que 

estávamos condenados a imitar ou mais decorrente de processos históricos próprios, 

mais decorrente de fatores racionais e latentes, enfim de uma linguagem; ou por 

oposição mais decorrentes de processos tecno-económicos; enfim, mais seguindo um 

progresso sem fim ou, por oposição, mais circular. Todos os discursos ‘Pós’ (Pós-

estruturalismo; pós-colonial; pós-modernismo; etc.) acabam por ser uma forma de 

evidenciar o problema que aqui descrevemos: uma união de facto entre 

‘desenvolvimento’ e ‘discursos’ sobre o mesmo para a qual era necessária uma 

consciência aguda que possibilitasse uma mudança profunda (Alexander, 1994). 

A Antropologia atinge também os limites do seu próprio discurso e, por conseguinte 

uma mais profunda reflexividade quando se dedica de forma clara, num tempo pós-

colonial e pós-moderno, ao estudos das sociedades ocidentais de forma sistemática 

e, especificamente quando se centra no ‘study-up’, ou seja, quando procura fazer um 

discurso sobre as elites, governança e poder (ver, por exemplo, Shore & Wrights, 

1997; Shore & Nugent, 2002). Se por um lado há por vezes uma reação da parte 

destes atores, reclamando ‘que não são índios’ por exemplo; outras vezes há uma 

aceitação em face da complexidade que a própria governação/governança implica na 

atualidade e tal leva a uma reflexividade da própria antropologia como discurso: ao 

serviço de quem? E de quê? 

Quanto à Sociologia, esta começa desde logo num discurso tipológico e funcionalista-

organicista pois a sociedade ocidental só poderia ser compreendia por si própria e no 

máximo por oposição a um passado recente, ou seja, da ruralidade feudal que 

antecedeu a grande mudança industrial. Assim, a sociologia configura antes de mais 

um discurso solipsista fechado nos seus próprios limites e, por conseguinte, destinado 

à reificação. Marx e a sua relação complexa entre materialismo histórico de base 
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funcionalista (tecno-económica) e circularidade de base hegeliana, terá sido a 

problemática mais heurística e complexa que, por isso mesmo, vem continuamente 

influenciando a sociologia enquanto problemática. De resto, a Sociologia foi 

incorporando as metáforas sociais mais relevantes em cada época fazendo delas 

discursos sobre a sociedade para, por esse efeito, ajudar aos ajustes a que as 

sociedades industriais já estavam a ser conduzidas (Alexander, 1994). A sociologia é, 

assim, um feixe de discursos fortemente ideológicos desde logo ligados a cada 

Estado-nação ainda que com a necessária legitimação internacional para que os 

ajustes pudessem ser mormente internos mas não demasiadamente desfasados num 

mundo que tinha a industrialização e a urbanização como eixo comum de 

desenvolvimento. As teorias são obviamente ideológicas e fortemente ligadas ao 

avanço tecnológico: do Funcionalismo (mais biológico ou mais materialista) segue-se 

para a teoria dos Sistemas e para teorias da Estruturação que procuram ligar as 

pontas (indivíduos e sistemas). Pelo meio há algumas metáforas da cultura (a 

dramaturgia social ou a socio-semiologia) mas que seguem de perto a questão central: 

como os indivíduos se ajustam e a elaboração de modelos que permitam construir 

uma sociedade ajustada.  

Talvez mais importante que as teorias é a proximidade da sociologia a tecnologias 

avançadas de ajuste social. Primeiro a sociologia seguiu a biologia, enquanto 

disciplina científica mais próxima da medicina que foi a engenharia social mais 

avançada do século XIX pela via dos médicos sociais ou higienistas enquanto 

verdadeiros fazedores de cidades. As dicotomias e sobreposições entre higienismo e 

socialismo e suas perceções sobre a cidade e seus grupos sociais perpassam pela 

sociologia enquanto discurso: resolver os problemas da miséria, da pobreza…de 

forma lenta ou pela via da revolução; pela acomodação assistencialista gerida pelo 

estado ou pela forma darwinista da sobrevivência do mais apto são discursos de 

desenvolvimento incorporados no trabalho sociológico. Para além disso, o ‘trabalho 

sociológico’ propriamente dito, ou seja, os ‘surveys’ feitos por literatos num mundo de 

iliteratos funcionaram demasiadas vezes eles próprios como uma tecnologia de 

assédio e de controlo de populações tidas como ‘subdesenvolvidas’ a assistir ou a 

excluir. Depois a tecnologia social avançada foi mudando para a esfera das 

organizações e a sociologia seguiu-a de perto durante o século XX. A discussão entre 
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um ‘homo económico’ proposta pela escola dos tempos e métodos, e o ‘homo social’, 

proposto mais tarde pela escola das relações humanas (Chiavenato,1983), criou a 

problemática dos discursos do desenvolvimento deste setor: por que se move o ser 

humano? O que significa a produtividade? Qual a relação entre os objetivos 

individuais, os organizacionais e os do Estado-nação? As relações entre as teorias 

neoclássicas das organizações e discursos de desenvolvimento são óbvias. Quando 

as organizações se tornaram multinacionais foi necessário à sociologia introduzir de 

forma clara o conceito de cultura pois, quase que pela primeira vez, tinha de se lidar 

com várias nacionalidades de forma sistemática. Estudar o Estado e a Administração 

Pública e as relações entre Estados…e a governação era, por esta via, a última 

fronteira e ela é relativamente difícil de transpor: é que estudar o Estado e a 

Governação é estudar a razão de ser dos próprios discursos da ciência, levando à 

obrigatória desconstrução dos mesmos. 

Os discursos sobre a mudança surgem exatamente quando as ciências sociais 

procuram estudar a origem dos seus próprios discursos e se forçam a interrogar o 

‘político’. A antropologia e a sociologia descobrem-se como um humanismo e um 

socialismo aos quais a instrumentalização da razão pela divisão entre análise e ação 

atribuiu a mera análise ficando a ação a cargo do Estado-nação. O Estado-nação 

centra-se na Modernização, enquanto ação sustentada num modelo de crescimento 

económico e de imitação hierárquica dos Estados-nação ocidentais em que tal modelo 

está mais instituído. Portanto, se a ciência era o discurso do desenvolvimento 

ocidental e suas tensões, podemos questionar se a sustentabilidade não é o novo 

discurso do desenvolvimento? 

 

2. DISCURSOS DE MUDANÇA E MUDANÇAS DE DISCURSO 

Não pretendemos ser totalmente sistemáticos e, de forma alguma, esgotar todos os 

discursos de mudança. No entanto, a verdade é que se podem referir pelo menos dois 

discursos claros e que se iniciaram na década de 60 do século passado: 1) o discurso 

do Alerta Ecológico e do Decrescimento; 2) o discurso do Condomínio Terra. De certo 

modo estes dois discursos surgem numa altura de transição de paradigma e em que 

os Estados-nação são postos em causa, originando mudanças de discurso. Assim, 
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uma das formas de interpretar a emergência destes dois discursos é que se trata de 

um retorno de uma sincronia entre teoria e ação em que o humanismo, enquanto luta 

por um mundo comum e o socialismo, enquanto luta contra as desigualdades, 

reemergem. 

O Discurso do Alerta Ecológico e do Decrescimento: o Retorno do Socialismo 

Esta subseção trata de uma dupla emergência com base nos discursos de ruptura: 

primeiro, da consciência ecológica, o que significa novas crenças e valores sobre a 

relação humano-natureza; e o ambientalismo, um movimento social global, porém 

multifacetado, disperso em vários aspetos surgidos em defesa do meio ambiente nos 

anos 60 do século passado. Compreender a importância desta dupla emergência na 

mudança dos discursos de desenvolvimento implica ter em conta fatores sociológicos 

e epistemológicos sobre a relação homem-natureza. A maneira pela qual o homem se 

relaciona com a natureza está intimamente ligada à estruturação do modo de vida de 

determinada cultura. Ao longo da história, as sociedades humanas construíram 

diferentes representações e práticas desta relação. Houve períodos em que o homem 

dependia da natureza e a temia; e outros, como durante a era industrial, em que se 

justificou a sua subjugação e exploração intensiva. No último século, os primeiros 

sinais da retroatividade ambiental desta exploração surgiram como uma crise 

civilizacional, questionando a racionalidade económica e tecnológica dominante. Esta 

crise apresentou-se como possibilidade ideológica de promover uma mudança de 

visão não só associada a novos valores, mas a princípios epistemológicos e 

conceptuais orientados para a construção de uma nova relação entre homem e 

natureza.  

A questão ambiental parece ter começado com a história ambiental, cujo 

estabelecimento como disciplina remonta a 1972, quando uma edição especial 

aparece na revista Pacific Historical Review, bem como um famoso artigo de Roderick 

Nash. Roderick Nash e Donald Worster foram os pioneiros da luta pelo meio ambiente 

nos Estados Unidos. Vindos da nova esquerda e do ativismo político, esses jovens 

historiadores “afirmaram que uma classe de oprimidos é sistematicamente esquecida: 

a terra, o biótopo” (Locher & Quenet, 2009, p. 3). Essa consciencialização deu origem 

ao primeiro Earth Day em 1970 nos EUA. Juntamente com a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH), realizada em 1972, em 
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Estocolmo, esses eventos mostraram a necessidade da contribuição da sociologia 

para uma maior compreensão dos desafios ambientais e uma reflexão sobre o próprio 

ambientalismo. Percebendo que as diferentes perspetivas da sociologia 

contemporânea partilhavam da mesma visão antropocêntrica dominante que era 

incapaz de integrar adequadamente os problemas ambientais, um campo disciplinar 

de nome próprio seria finalmente fundado no final da década de 1970. Uma Sociologia 

do Ambiente é então proposta por Catton e Dunlap (1978a; 1978b; 1979; 1980) em 

oposição a esse paradigma que eles caraterizam como Paradigma do 

Excepcionalismo Humano (HEP): uma visão profundamente antropocêntrica, 

tecnologicamente otimista e anti-ecológica. Como alternativa a esse paradigma, os 

autores propuseram um novo conjunto de premissas que eles chamaram de Novo 

Paradigma Ecológico (NEP), sublinhando a interdependência entre sistemas 

socioecológicos, influências ambientais e restrições às atividades humanas. 

A proposta da NEP implica não apenas o fim da visão do mundo onde os seres 

humanos teriam um estatuto de isenção absoluta, mas também uma conceção das 

causas dos problemas ambientais com base na integração sistêmica de fatores 

biofísicos, sociais e culturais. Essa conceção já era clara em uma série de publicações 

anteriores de crítica ambiental sobre soluções tecnológicas, como Silent Spring 

(Carson, [1962] 2002), The Population Bomb (Ehrlich, 1968), The Tragedy of 

Commons (Hardin, 1968), The Limites ao crescimento (Meadows et al., 1972) e A 

Blueprint for Survival (Goldsmith & Allen, 1972). Em comum, esses trabalhos retratam 

o problema ambiental a partir de um ‘discurso de sobrevivência’ (Drysek, 1997), 

propondo soluções radicais como crescimento zero e a desindustrialização. Estes dois 

discursos de ruptura são discursos de ação política, havendo duas vertentes: a do 

ELF (Earth Liberation Front), e a da transição, ligada a permacultura que é uma 

vertente de mudança local em cadeia. Tais vertentes estruturam polos de um espectro 

de discursos de ação em que as diferentes organizações se posicionam. De um lado 

temos organizações que defendem a ação direta, como a Greenpeace, mais próximo 

de um ecoterrorismo, e do outro lado temos organizações que defendem lógicas de 

crítica discursiva e de mudança na continuidade. Os primeiros entendem que só é 

possível mudar pela via da revolução e da destruição do atual paradigma; enquanto 

os segundos aceitam uma mudança em “mancha de óleo”. 
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Recentemente, o discurso de alerta ecológico ressurgiu associado a um ‘discurso de 

emergência climática’. O termo ‘emergência climática’ foi usado pela primeira vez pelo 

ambientalista Lester Brown no seu livro de 2003, Plan B: Rescuing a Planet Under 

Stress and a Civilization in Trouble. Mais tarde, o conceito foi popularizado no livro 

Climate Code Red: The Case for Emergency Action, publicado em 2008 por David 

Spratt e Philip Sutton. Neste livro, os autores apontam que declarar a emergência 

climática não é apenas uma medida formal ou um gesto político vazio, mas um reflexo 

inequívoco do compromisso de um governo e o povo em uma ação intensiva e em 

larga escala. Al Gore, em seu ensaio The Moment of Truth e o famoso documentário 

de 2006 An Inconvenient Truth, também menciona uma “emergência global” para 

alertar sobre a ameaça das mudanças climáticas. No entanto, o uso do termo 

emergência climática tornou-se “viral” a partir de 2018, quando foi adotado pela jovem 

ativista e líder do movimento Greve Escolar pelo Clima, Greta Thunberg, para alertar 

sobre o alto grau de urgência e perigo das mudanças climáticas. 

 

O Discurso do Condomínio Terra: o Retorno do Humanismo 

Propõe-se que o Condomínio possa ser entendido como um paradigma da mudança. 

O desenvolvimento moderno centra-se em institutos jurídicos que entendemos como 

sólidos: no direito à propriedade privada, na família e no Estado. Ora, cada vez mais 

o direito à propriedade interatua com outros direitos como por exemplo o direito do 

ambiente; a família na sua tipologia jurídica interactua em interesses com o direito à 

diversidade cultural e o estado interactua em interesses com os direitos humanos…. 

A solução que parece ir-se constituindo parece seguir o paradigma do Condomínio. 

O Condomínio, enquanto instituto jurídico, parece remontar ao Código Napoleónico 

(1804), no entanto, é só na segunda metade do século XX e, principalmente, a partir 

dos anos 60, que tal regime de propriedade conquistou exponencialmente as nossas 

cidades e os nosso modos de vida. Com vários nomes (co-propriété em França; 

Condominium ou Condo nos Estados Unidos; Strata Titles na Austrália; etc), trata-se 

de um tipo de relação entre a res publica e a res privada relativamente recente (por 

exemplo, nos Estados Unidos é em 1958 que surge a primeira legislação sobre 

condomínios e só em 1960 é que surge o primeiro condomínio; na Austrália em 1961; 

em Portugal pelo Código Civil de 1966). O que se propões aqui é que a noção de 
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condomínio, mais do que o seu regime jurídico estrito, é um paradigma para o desafio 

em face dos desafios do desenvolvimento: propriedade face ao direito do ambiente; 

família face à diversidade cultural; Estado face aos direitos humanos. Da consciência 

dos ‘limites do crescimento’ (Clube de Roma) à noção de Património Comum da 

Humanidade; da obsessão pelo copyright à invenção do ‘Creative Commons’; da Web 

1.0 à Web interactiva 2.0 (dos wiki, dos blogs e redes sociais) e, mesmo, à web 

semântica; da cidade de bairros e residências à região urbana enquanto ‘cidade 

genérica’ de condomínios; da cidade isolada às redes de cidades, porventura 

reguladas por uma constituição global (da Carta Mundial do Direito à Cidades às 

Cidades Sustentáveis do Objetivo 11 dos ODS); da defesa dos Direitos Humanos à 

ingerência humanitária e à ideia de uma governança global; da noção de cidadania 

restrita a um Estado Nação à cidadania por peregrinagem e por cosmopolitismo; dos 

Estados fechados westefalianos à confederação de Estados aberta e em contínua 

negociação e, porventura, à confederação sem Estados… Em todos (e outros mais) 

exemplos, o que podemos, porventura, constatar é que o paradigma do condomínio 

vai fazendo o seu caminho. 

Propondo que a noção de Condomínio enquanto ideia e mesmo regime jurídico em 

que há partes comuns sobre as quais todos temos responsabilidades, torna-se 

necessário evidenciar como este discurso começou. Propõe-se aqui que tudo terá 

começado com uma visionária, Mirra Alfassa, um crítico, Garrett Hardin e um jurista, 

Arvid Pardo.  

Mirra Alfassa, chamada ‘A Mãe’, foi a fundadora de Auroville, a ‘cidade da madrugada’. 

A ‘Mãe’ escreveu: “Auroville wants to be a universal town where men and women of 

all countries are able to live in peace and progressive harmony, above all creeds, all 

politics and all nationalities. The purpose of Auroville is to realise human unity.” 

(Mother, 2004, p. 188). Auroville, a primeira e única experiência urbana 

internacionalmente legitimada e ainda em funcionamento votada à ‘unidade humana’ 

na diversidade e à ‘transformação da consciência’ surgiu a Alfassa nos anos 30. Nos 

anos 60 a Sociedade Sri Aurobindo propôs a Mirra a construção da cidade, a qual foi 

apoiada pelo governo da Índia e, em 1966, pela UNESCO, numa resolução que 

passou por unanimidade. Auroville, construída no Sul da Índia foi fundada a 28 de 
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Fevereiro de 1968 como uma ‘cidade universal’ para a emergência de uma 

humanidade transicional: 

“Humanity is not the last rung of the terrestrial creation. Evolution continues and man 

will be surpassed. It is for each individual to know whether he wants to participate in 

the advent of this new species. 

For those who are satisfied with the world as it is, Auroville obviously has no reason to 

exist.” 

The Mother, 1966 (Portal de Auroville) 

A inauguração de Auroville fez-se numa cerimónia que juntou 5000 pessoas de 124 

nações, as quais trouxeram terra das suas nações, a qual foi misturada e guardada 

numa urna de mármore, colocada agora no ponto focal do anfiteatro. Ao mesmo 

tempo, a ‘Mãe’ apresentava a carta de 4 pontos de Auroville: 

1. Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. 

But to live in Auroville, one must be a willing servitor of the Divine Consciousness. 

 2. Auroville will be the place of an unending education, of constant progress, and a 

youth that never ages. 

 3. Auroville wants to be the bridge between the past and the future. Taking advantage 

of all discoveries from without and from within, Auroville will boldly spring towards 

future realizations. 

 4. Auroville will be a site of material and spiritual researches for a living embodiment 

of an actual Human Unity. (The Mother, 2004, pp. 193-194) 

Auroville foi planeada para 50.000 pessoas, sendo uma cidade em 2010 ainda em 

crescimento com 2.160 habitantes de 45 países de todas as classes sociais, com uma 

média de idades de cerca de 30 anos e com um terço de indianos. É uma cidade em 

que nem política, nem religião nem a maior parte da propriedade privada existe sendo 

que todas as casas pertencem à cidade (Hugller, 2005) e na qual se pretende 

chegar/educar para uma consciência humana superior, quer dizer una e planetária, 

na sua diversidade. Assim, Auroville terá sido e é a primeira cidade em que a relação 

meio-ambiente/região urbana/federação planetária se pretendeu e se pretende 

identificar como novo quadro humano para um novo tempo. 
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Garrett Hardin foi o Crítico que, em 1968, publicou o celebre artigo The tragedy of 

commons na revista Science. Hardin considera que há “uma classe de problemas 

humanos aos quais se pode chamar “problemas sem solução técnica”’, considerando-

se que “uma solução técnica pode ser definida como aquela que requer uma mudança 

apenas nas técnicas das ciências naturais, implicando pouco ou nada na mudança 

dos valores humanos ou ideias de moralidade” (Hardin, 1968, p. 1243). O que Hardin 

nos diz é que sempre que existe um espaço colectivo tal espaço é pensado e usado 

na externalização das desvantagens/custos e na potenciação das vantagens 

pessoais. No seu artigo Hardin centra-se na população e na fertilidade, no entanto 

apresenta também o mesmo argumento quando se refere aos oceanos ou aos 

parques nacionais e sua relação com a poluição. A finitude do mundo com que nos 

deparamos faz com que o espaço não seja a solução (‘Space is no escape’). Assim, 

a ‘tragédia da propriedade coletiva’ é a de nos vermos a actuarmos sem remorsos em 

direcção à ruína ou mesmo à morte (‘freedom in a commons brings ruin to all’). E uma 

vez que em muitos casos o espaço colectivo não pode ser privatizado e tão pouco a 

regulação administrativa é fidedigna (quem vigia os que vigiam?), a única solução 

apontada por Hardin parece ser a educação: “Education can counteract the natural 

tendency to do the wrong thing, but the inexorable succession of generations requires 

that the basis for this knowledge be constantly refreshed”. E a educação deve passar 

a mensagem de que ‘a liberdade é o reconhecimento da necessidade’ , limitando, 

assim, a actuação face ao espaço colectivo. Em última análise, a solução é a 

educação para a responsabilidade social mas, como refere Hardin, “The social 

arrangements that produce responsibility are arrangements that create coercion, of 

some sort” e, assim, considera que “The only kind of coercion I recomend is mutual 

coercion, mutually agreed upon by the majority of the people affected”. Ou, de uma 

forma conclusiva: “Individuals locked into the logic of the commons are free only to 

bring on universal ruin once they see the necessity of mutual coercion, they become 

free to pursue other goals”.  Assim, parece ficar claro que o que é colectivo só se 

poderá como tal em função de uma contínua educação e coerção mútua. A ideia da 

tragédia dos bens comuns por Hardin destacou precisamente a relevância da 

governança dos bens comuns que concedeu o Prêmio Nobel a Elinor Ostrom (1990). 

É, sem dúvida, essa a função das comunidades que se têm constituído e crescido 

desde os anos 60 e que serão objecto de análise no ponto seguinte. 
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Finalmente, o Jurista: Arvid Pardo. Arvid Pardo tem uma história de vida que é, em si 

mesma, um modelo de cidadão-peregrino e de cidadão do mundo. Filho de um maltês 

e de uma sueca que faleceram quando ainda era jovem, foi educado por um tio italiano 

que foi diplomata, embaixador no Brasil, União Soviética, Alemanha e Vaticano, locais 

onde Pardo acabou por passar os períodos em que não estava a estudar. Fluente em 

italiano, inglês, francês, sueco e espanhol, diplomou-se em História e doutorou-se em 

Direito Internacional. A II Grande Guerra apanhou-o em atividades clandestinas anti-

fascistas, tendo sido preso por Mussolini. Quando libertado, acabou por ser preso e 

condenado à morte pela Gestapo e colocado na prisão de Alexzanderplatz em Berlim. 

Em 1945 é libertado pela Cruz Vermelha mas quando o exército vermelho entrou em 

Berlim foi interrogado e, de novo, preso. Finalmente libertado caminhou até às linhas 

aliadas e acabou por chegar a Londres sem dinheiro algum. Começou, então, a sua 

carreira, primeiro como empregado de mesa, depois como secretário, tendo 

finalmente entrado para o Secretariat of the Technical Assistance Board, instituição 

que antecedeu a UNDP e foi representante na Nigéria e Equador. Em 1964 foi 

nomeado Representante Permanente de Malta nas Nações Unidas pelo país tornado 

recentemente independente e que ele tinha visitado apenas brevemente. E é nesta 

qualidade que a 17 de Agosto de 1967, na agenda da 22ª sessão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Arvid Pardo solicita que seja incluído o seguinte item: “Declaration 

and treaty concerning exclusively for peaceful purposes of the sea bed and of the 

ocean floor, underlying the seas beyond the limits of present national jurisdiction, and 

the uses of their resources in the interests of mankind”4. Ainda que as emendas 

proposta ao texto tenham eliminado qualquer pretensão à mudança da lei positiva e a 

resolução 2340 que decorreu da proposta de Pardo tenha implicado demasiados 

compromissos, Arvid Pardo tornou-se um dos fundadores do instituto do Património 

Comum da Humanidade. 

Referir Alfassa, Hardin e Pardo e as suas actuações no período charneira de 1966 a 

1968 é falar de uma nova história do desenvolvimento e de como ela se começou a 

contar, uma história de visão e consciência planetária que institui cada pessoa e cada 

                                                           
4 Declaração e tratado sobre a reserva exclusiva para fins pacíficos do leito do mar e do fundo do oceano 
subjacentes a águas situadas além dos limites atuais da jurisdição nacional, e sobre a utilização dos seus recursos 
em benefício da humanidade” (adotámos a tradução feita por Magalhães, 2007, pp. 51-52). 
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local como global, uma história de responsabilidade sustentada pela necessidade 

numa coerção mútua de acordo mútuo de uma educação comunitária constante e, 

finalmente, uma história de uma legislação capaz de instituir regras de gestão dos 

espaços coletivos planetários. É claro que estes personagens têm uma genealogia 

que os ultrapassa mas representam versões modernas de narrativas que foram 

contadas desde sempre, quer pelas sociedades tradicionais nos seus mitos, que por 

personagens que fazem parte da nossa história (Jesus; Buda; Emmanuel Kant; 

Gandhi e outros). 

3. UM NOVO SÉCULO: DISCURSOS CONTEMPORÂNEOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

O mundo de hoje é governado por uma pluralidade discursiva de diálogos 

contraditórios e múltiplas narrativas (Leipold et al., 2019). Porém, uma lógica binária 

típica da modernidade persiste dentro e entre dois grandes discursos 

desenvolvimentistas: o discurso do desenvolvimento global e do Antropoceno, que é 

também o do desenvolvimento sustentável e das agendas da ONU; e o discurso da 

modernização ecológica, que é o dos Estados Nação e dos atores económicos. 

Ambos reivindicam uma mudança na maneira como as atividades económicas e as 

instituições modernas funcionam. No entanto, a tensão revelada pela existência de 

abordagens “fracas” e “fortes” no seio de cada um deles evidencia também o confronto 

da modernidade consigo própria. De um lado está uma mudança radical da sociedade 

e da superação do sistema capitalista. Do outro, uma reforma incremental e os que 

acreditam na capacidade dos instrumentos de mercado em criar um equilíbrio 

ambiental, modernizando as bases socioeconómicas existentes (Torgerson, 1995). 

O discurso do desenvolvimento global e do Antropoceno começa com a publicação 

do relatório Our Common Future, que define o desenvolvimento sustentável como “the 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, p. 56). Elaborado no 

rescaldo da Conferência de Estocolmo de 1972, este conceito é apresentado como 

uma alternativa às soluções radicais dos discursos do alerta ecológico e do 

decrescimento das décadas anteriores. Dada a existência de níveis diferenciados de 

desenvolvimento entre países e regiões, o documento pressupunha a possibilidade 
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de uma relação positiva entre economia e ambiente. Para isso, a par das 

considerações ambientais, outras premissas deveriam ser consideradas, tais como 

justiça social, equidade inter- e intra-geracional e qualidade de vida. Porém, isto 

deixou indefinido qual o sistema de prioridades a seguir: se os limites ecológicos, se 

o crescimento económico. O resultado foi a polarização entre visões “fracas” e “fortes” 

sobre a implementação do conceito (Dietz & Neumayer, 2007): as primeiras 

entendendo que era possível haver perdas de capital natural, desde que 

compensadas por um capital humano (técnica e conhecimentos) e material 

(infraestruturas e tecnologia) mais produtivo (Pearce & Turner 1990; Pearce 1993); e 

as segundas que, abaixo de certos limites críticos, determinadas componentes do 

capital natural não são substituíveis e que por isso a dimensão ambiental deveria ser 

sempre priorizada (Costanza & Daly, 1992; Ekins et al., 2003).  

Esta ambiguidade de interpretações possibilitou a instrumentalização do conceito de 

desenvolvimento sustentável, atribuindo-lhe um caráter ideológico o que o tornou mais 

um discurso do que um conceito operativo (Redclift, 1993; O’Connor, 1994; Wilbanks, 

1995; Drysek, 1997; Giddens, 1998). Ao nível político, esta possibilidade de 

compatibilizar economia e ambiente e da tecnologia poder compensar perdas 

ambientais tem sido explorada através do conceito de ‘modernização ecológica’. O 

termo foi originalmente apresentado nos trabalhos dos sociólogos Joseph Huber, 

Martin Jänicke e Udo Simonis para explicar a mudança que ocorreu no discurso dos 

movimentos ambientalistas e da política ambiental nos países da Europa Ocidental na 

década de 1980. Por essa altura, estes autores observaram que começavam a ser 

estabelecidos debates menos radicais que, apesar de atribuírem a origem dos 

problemas ambientais ao sistema capitalista, acreditavam que era também através 

deste que se poderiam originar as soluções (Mol, 2000). O termo foi então introduzido 

com o intuito de fornecer orientações teóricas e empíricas para conciliar ecologia e 

economia. Desde então, a modernização ecológica foi desenvolvida como uma teoria 

de mudança social e um programa político (Sezgin, 2013). Enquanto teoria, a 

modernização ecológica propõe que o desenvolvimento industrial contínuo oferece a 

melhor alternativa para escapar de uma rutura ecológica global. Ao invés de uma 

posição ecológica radical, isso é feito através de um processo de modernização 

progressiva das instituições da sociedade moderna, e não a superação e 
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desaparecimento das mesmas (Mol & Spaargaren, 1993). O seu principal pressuposto 

é que os problemas ambientais podem ser tratados dentro da atual ordem 

socioeconómica e política através de mais modernização, desde que dentro de um 

quadro de reestruturação política e macroeconómica (Hajer, 1993, 1995; Mol 1995; 

Christoff, 1996, Gouldson & Murphy, 1996; Gibbs, 1998). Como programa político, 

Gibbs (1998, p. 6) sintetiza as seguintes estratégias: compensação por danos 

ambientais e a utilização de tecnologias adicionais para minimizar os efeitos da 

produção e consumo no ambiente; foco na alteração dos processos de produção e 

consumo, através do uso de tecnologias limpas e de avaliação económica; e 

transformação industrial para unidades de pequena escala e uma relação mais 

estreita entre produção e consumo. 

Numa primeira geração de literatura, o enfoque da modernização ecológica foi 

colocado apenas nos aspetos industriais e tecnológicos, dando pouca importância ao 

contexto social em que estes ocorriam. Estes primeiros autores assumiam que uma 

transição ecológica seria uma etapa lógica, necessária e inevitável no 

desenvolvimento do sistema industrial. Dado que os processos de inovação 

tecnológica ocorrem de forma mais ou menos autónoma, entendia-se que o Estado 

tinha pouca influência na reorientação dos processos de produção e consumo (Gibbs, 

1998). Mais tarde, porém, Hajer (1993; 1995) veio ampliar esta abordagem, 

diferenciando duas interpretações: uma ‘modernização ecológica tecno-económica’, 

em que ênfase é colocada na economização da natureza por via das soluções 

tecnológicas e as estruturas verticais e centralizadas de tomada de decisão; e uma 

‘modernização ecológica reflexiva’, em que a ênfase é colocada nas mudanças na 

produção e consumo, mas também questões de democratização da tomada de 

decisão, redistribuição e justiça social. Christoff (1996), por seu turno, caracterizaria 

estas duas versões como modernização ecológica “fraca” e “forte”, evidenciando duas 

extremidades de um espectro de desenvolvimento político e económico de uma 

autoconsciência crítica que envolveria a participação pública e o controlo democrático.  

A noção de ‘modernização reflexiva’  tem sido desenvolvida para explicar o surgimento 

de uma nova cultura de risco enquanto elemento caracterizador da fase de 

desenvolvimento da sociedade moderna (Beck 1986; 1994; 1998; Beck, Giddens & 

Lash, 1997; Beck, 2015 [2007]; Beck, 2017). Na base desta proposta está a 
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diferenciação de uma ‘modernização simples’ como forma de ilustrar como a 

autonomização dos processos de inovação da sociedade industrial acabou por gerar 

riscos sobre si própria ao sair fora do controlo e da protecção institucional dos 

Estados-nação. Na fase da modernização simples, típica da sociedade industrial, o 

objectivo era resolver os problemas da escassez, assegurar as necessidades básicas 

e a generalização do bem-estar de forma distributiva, sem atender aos efeitos 

perversos e colaterais do desenvolvimento. A lógica de produção da riqueza dominava 

a lógica de produção dos riscos que eram limitados no espaço e no tempo e, por isso, 

sensorialmente percetíveis e mesmo considerados legítimos. Na fase da 

modernização reflexiva, porém, esta relação inverte-se. Com os processos de 

modernização em larga escala, os riscos tornaram-se potencialmente globais, os seus 

efeitos deixam de ser calculáveis ou diretamente perceptíveis. Muitos são 

irreversíveis, cumulativos e transmitem-se às gerações futuras. O potencial 

catastrófico destes riscos passa então a ser central nas preocupações políticas, 

económicas, científicas e da opinião pública, pondo em causa a própria ideia de 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, as instituições da sociedade industrial, que ainda 

decidem e agem, tornam-se produtoras e legitimadoras de ameaças globais que elas 

próprias já não conseguem controlar. Por outro lado, o ceticismo institucionalizado 

estende-se à ciência e ao trabalho científico, desmistificando-o e acabando por situar 

a ciência como um procedimento articulado entre negócios, política e ética. Na falta 

de recursos institucionais e da impossibilidade de validação científica, o risco passa a 

definir-se em torno de ‘relações de definição’ entre grupos sociais e actores políticos 

que se confrontam para determinar e estruturar a identificação da sua gravidade e 

responsabilização (Beck, 1992). Nesse processo, cria-se uma ‘irresponsabilidade 

organizada’, com as elites políticas e económicas a negociar com a ciência os critérios 

daquilo que é ‘racional e seguro’ e a recorrerem a mecanismos culturais e 

institucionais, sobretudo através do acesso aos media, para encobrir as origens e 

consequências dos riscos (Goldblatt, 1996).  

É neste confronto entre modernidade simples e reflexiva que as versões “fracas” e 

“fortes” da sustentabilidade podem ser entendidas. À imagem do conceito de 

desenvolvimento sustentável, a versão “fraca” da modernização ecológica retrata uma 

noção predominante dos discursos e políticas ambientais promovidas nos países 
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desenvolvidos. Por oposição, a versão “forte”, apresentada pelo construtivismo de 

Hajer (1993; 1995), está no extremo oposto do objectivismo explícito dos adeptos da 

visão tradicional da modernização ecológica. O autor considera que o tema deve servir 

como um referencial aos impulsos políticos direccionados para as reformas 

ambientais, mas envolvendo mecanismos de governança que permitam uma melhor 

compreensão dos limites da expansão económica e da capacidade de mudança 

tecnológica. Nesta linha, uma segunda geração de literatura tem procurado 

compreender como é que a modernização das democracias liberais e capitalistas tem 

conduzido, ou bloqueado, uma melhoria dos resultados ecológicos (Mol & 

Spaargaren, 2000). Apesar de a modernização ecológica estar a ser adoptada pelas 

economias mais avançadas como um discurso para as políticas de desenvolvimento 

sustentável, é consensual que a sua versão “fraca” continua a predominar. Neste 

sentido, autores como Blühdorn (2001), Baker (2007) e Sezgin (2013) veem na 

adoção da modernização ecológica um discurso para compatibilizar a gestão 

ambiental com objetivos económicos de base neoliberal e como suporte à 

competitividade industrial. Tal discurso é entendido como uma ‘retórica vazia’ (Baker, 

2007), uma vez que é destituído de verdadeira intenção de uma abordagem operativa 

para o desenvolvimento sustentável. Por oposição a um ‘discurso de sobrevivência’ 

(Drysek, 1997), este conceito apresenta-se como um ‘discurso de tranquilidade’ 

(Blühdorn, 2001) de suporte à noção ocidental de desenvolvimento e aos ideais do 

crescimento, do lucro e do consumo. Assim, a utilização da modernização ecológica 

como programa político reforça as preocupações levantadas por autores como Hajer 

(1995) e Christoff (1996) do perigo deste conceito poder ser utilizado como um 

discurso para legitimar os interesses dos atores da primeira modernidade e, assim, 

para continuar a dominação instrumental e destruição do meio ambiente.  

Os problemas ambientais são os que primeiramente reivindicam a operacionalização 

do desenvolvimento sustentável, pois a perda de capital natural crítico configura o 

maior perigo que as gerações atuais podem legar às gerações futuras. Estima-se que 

foram já ultrapassados quatro de nove ‘limites planetários’ (Rockström et al., 2009), 

fronteiras ecológicas estimadas como o espaço operacional seguro à vivência humana 

no planeta. Estes limiares asseguram as condições biogeoquímicas e climáticas para 

que o planeta se mantenha dentro do Holoceno, época atual da Escala do Tempo 
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Geológico da Terra que terá tido início há acerca de 12 mil anos e que dura desde o 

final da última glaciação. O Holoceno caracteriza-se por condições excecionais de 

estabilidade da temperatura e do clima que permitiram que “a agricultura, aldeias e 

assentamentos maiores e civilizações mais complexas se desenvolvessem e 

prosperassem” (Steffen et al., 2011, p. 9). Contudo, o reconhecimento do crescente 

impacto da atividade humana no planeta levou mesmo a que alguns cientistas 

propusessem o uso do termo ‘Antropoceno’ (Crutzen & Stoermer, 2000) para 

caracterizar a entrada numa nova época geológica na qual os humanos são a força 

ecológica definidora. 

Dado que a sustentabilidade “forte” exige um stock constante de capital ao longo do 

tempo, a dificuldade de se definir objetivamente os limites entre as sinergias e trade-

offs necessários/possíveis entre os diferentes capitais, tem levado vários autores a 

alertar para a importância de se considerar as perceções sociais na sua definição 

(Pelenc, Ballet & Dedeurwaerdere, 2015). Tal remete para uma conceção qualitativa 

de desenvolvimento, ou seja, para o reconhecimento de que não existe um único, nem 

melhor, modelo de desenvolvimento. Esta perspetiva enquadra uma visão crítica à 

noção ocidental de desenvolvimento (linear e cumulativo) que se tem afirmado face 

ao quadro de grande incerteza que as sociedades contemporâneas enfrentam. 

Noções como ‘risco’ e ‘reflexividade’ obrigam aqui a colocar interrogações e a 

equacionar novas soluções políticas que integrem uma participação alargada e o 

conhecimento científico (Beck, Giddens & Lash, 1997). Estas questões têm ganho 

expressão direta no aumento da consciência da tomada de decisão sobre a 

importância de envolver os decisores políticos com a academia, os cientistas, os 

setores económicos, ONGs e população em geral nos processos de tomada de 

decisão e implementação de políticas públicas. 

Por outro lado, a evolução política e conceptual do desenvolvimento sustentável tem 

acompanhado (e impulsionado) um processo de transformação político-institucional 

mais amplo e que se tornou evidente a partir de inícios da década de 90 do século 

passado. Estas mudanças surgiram como resposta à intensificação da globalização e 

seus desafios que se fizeram particularmente sentir ao nível dos Estados-nação e da 

capacidade de resposta das suas instituições (Beck, 1992 [1986]). Como resultado, 

assistiu-se à progressiva transferência de poder político para níveis transnacionais e 
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subnacionais, favorecendo novas formas de cooperação que têm transformando e 

reestruturando os processos e as práticas políticas (Drysek, 1997). Tais mudanças 

não passam despercebidas ao nível dos temas discutidos nos vários encontros das 

Nações Unidas e nas agendas resultantes, refletindo-se na centralidade de que a 

governança do Antropoceno se foi revestindo no discurso global de desenvolvimento: 

 a Agenda 21, documento final da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD; Eco 92; Cimeira da Terra) que teve 

como objetivo tornar-se um programa de ação que pudesse ser traduzido em 

políticas públicas (Agenda 21 Local), apresentando o desenvolvimento 

sustentável como um conceito progressivo que deveria ser definido em 

parcerias e mobilizado pelos diferentes níveis espaciais (transnacional, 

nacional, regional e local) em função das oportunidades e desafios que lhes 

fossem sendo impostos pelas mudanças em curso;  

 os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), a primeira política pública 

global de desenvolvimento adotada para o período 2000-2015 e que introduziu 

uma abordagem mais holística, sistémica, ética e normativa para o 

desenvolvimento sustentável;  

 a declaração final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (CNUDS; Rio+20), intitulada O Futuro que Queremos (UN, 2012) 

que reconheceu a governança entre diferentes níveis espaciais como 

fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável;  

 a atual Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

adotada em 2015 com o documento Transformar o nosso mundo: a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável (UN, 2015), Essa primeira ‘política 

global do Antropoceno’ (Seixas, 2014) parece ter uma 'ambivalência 

programática' (Seixas & Lobner, 2018) entre: uma agenda extensiva, composta 

por 17 objetivos e 169 metas associadas, de orientação para a transformação 

institucional (top down); e uma minimalista, composta por cinco eixos 

temáticos, os “5 P’s”: ‘Pessoas; Planeta, Prosperidade; Paz; e Parcerias’ para 

experimentação e adaptação local (bottom up), realçando a centralidade da 
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governança para uma abordagem integrada do desenvolvimento sustentável 

(Seixas, 2014).  

Assim, o Antropoceno reflete sobre os dilemas resultantes do confronto entre uma 

visão de mundo ainda muito presente da cultura industrial (primeira modernidade) e 

uma nova visão de mundo que reconhece o impacto sem precedentes das sociedades 

humanas no ambiente global e seu efeito retroativo sobre aquelas (modernidade 

reflexiva). As duas versões do desenvolvimento sustentável e da modernização 

ecológica podem aqui ser entendidas em função de tal confronto: i.) a “fraca”, em que 

o enfoque económico e na tecnologia para a mitigação dos problemas ambientais 

possibilita a continuidade na forma de atuação dos atores das sociedades industriais 

modernas (business as usual); e ii.) a “forte”, em que a definição dos limites aceitáveis 

entre as sinergias e trade-offs dos diferentes capitais para a manutenção do capital 

natural crítico implica uma participação alargada nos processos de tomada de 

decisão, funcionando como um mecanismo de regulação e controlo dos interesses 

individuais em prol dos coletivos. É este o grande discurso da ciência e da governação 

da atualidade: a governança do Antropoceno como uma precondição a qualquer visão 

político-económica de desenvolvimento (Pattberg & Zelli, 2016; Delanty & Mota, 

2017). 

 

4. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento moderno sustentou-se na instrumentalização da razão. Desde o 

início, essa instrumentalização levou a um paradigma de divisão entre cientistas e 

políticos: no qual os cientistas fazem a análise, mas não intervêm; e políticos intervêm, 

mas não fazem a análise. O que procuramos explorar na primeira parte deste texto foi 

como a própria divisão do trabalho científico e das teorias constitui um processo 

ideológico de legitimação de um tipo particular de desenvolvimento: a modernização 

industrial e urbana de base tecnoeconómica. Houve, porém, um momento em que a 

tensão entre o científico e o político atinge um limite. A questão ambiental é o principal 

fator que levou a esse limite na década de 1960 e abre dois discursos de rutura. O 

primeiro é o do alerta ecológico, nas usas duas vertentes: o ecoterrorismo e 

crescimento próspero. O segundo é sobre o Condomínio Terra, que se concentram 

no discurso da governação do comum, local e globalmente. O corolário desses dois 
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discursos é um elo inevitável entre ciência e política que, eventualmente, se 

estabelece dentro de uma estrutura de reflexividade mediatizada. 

Um segundo paradigma de desenvolvimento surge sob o desafio da sustentabilidade 

ambiental, mas logo se subdivide em versões “fracas” e “fortes”, mostrando a mesma 

tensão entre rutura e continuidade. Na versão anterior, o discurso moderno prevalece 

sobre uma modernização tecnoeconómica, assumida especialmente pelas economias 

mais avançadas. Neste último, a reflexividade sobre o potencial catastrófico de riscos 

ambientais leva ao discurso sobre a governança global do Antropoceno e à 

necessidade de maior envolvimento democrático na tomada de decisões relacionadas 

à integração de preocupações ambientais, econômicas e sociais. Esse paradigma 

também destaca ressonâncias e ajustes dos vários discursos de rutura que são 

atualmente evidentes no discurso da emergência climática, crítico da inação política. 

Este quadro de fundo abre-se para questões entre ciência e política no Antropoceno. 

O desafio é criar uma ciência transdisciplinar, libertar a ciência das fronteiras 

disciplinares da modernidade, promover uma reflexividade política crítica e possibilitar 

uma governança resiliente do Antropoceno. A Sociologia e a Antropologia parecem 

estar no início desse caminho, ou pelo menos ganhando consciência dessa 

necessidade, através de uma nova agenda de pesquisa: um retorno à antropologia 

fundamental que aprimora uma perspetiva holográfica; a promoção de um diálogo 

político entre presentes e mercadorias; reciprocidade e mercado; substantivismo e 

formalismo; crescimento e sustentabilidade; e a abertura dos processos de tomada de 

decisão a novos atores e a novos meios intermediários na construção de modelos de 

governança adaptativa baseados em evidências. 
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