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RESUMO 
O presente artigo traz a reflexão acerca da relação paradigmática existente entre homem e 
natureza. Tal relação sugere, por um lado, a apropriação desta por ele e, de outro, a 
atribuição de seus próprios direitos. Sugere-se, ao longo do texto, a substituição dessas 
posturas antagônicas pela percepção das complexidades que perpassam tal relação. 
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1 INTRODUÇÃO 
O contexto no qual o presente estudo está inserido é caracterizado pela perda das noções 

de vínculo e, ao mesmo tempo, de limite das relações que o homem mantém com a 

natureza. Tal noção aporta-se na tese proposta por François Ost (1995). O autor entende 

que as duas principais representações desta realidade são a que qualifica a natureza como 

objeto e a que, por outro lado, transforma-a em sujeito. Por sua vez, a perda dessas noções 

pode ser identificada como crise, uma crise paradigmática. A crise do vínculo ocorre, pois o 

homem perde a capacidade de identificar o que o liga ao animal, ao que é vivo, à natureza. 

Já a crise do limite é determinada pela incapacidade de percepção do que na natureza se 

diferencia dele.  

Diante dessa encruzilhada, o que pode ser feito? Para Ost, enquanto esta relação com a 

natureza não for repensada e enquanto o homem não for capaz de perceber o que dela o 

distingue e o que a ela o liga, os esforços de preservação da mesma serão em vão. 

Consequentemente, presencia-se a relativa efetividade do Direito Ambiental e a modesta 

eficácia das políticas públicas nesta matéria. 

É evidenciada, assim, a necessidade de formular-se nova relação entre homem e 

natureza, por meio de concepção que seja capaz de perceber as complexidades envolvidas 

nessa relação. Nesse sentido, surge a possibilidade de compreensão da natureza a partir da 

ideia de projeto, ou seja, nem objeto, nem sujeito, mas projeto de meio justo para ambos. 
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Dada essa breve introdução, passa-se à análise um pouco mais detalhada da concepção 

da natureza como objeto. Em seguida, será apresentada a perspectiva da natureza como 

sujeito e, por fim, será demonstrada a possibilidade de entendimento da noção de natureza 

como projeto.  

 

2 DA NATUREZA COMO OBJETO: do patrimônio comum à propriedade privada 

Pode-se dizer que o vínculo (ou a diferença aberta) e o limite (diferença implícita) 

perderam, pelo menos um pouco, o sentido na relação que o homem mantém com a 

natureza. Segundo Ost, durante a modernidade ocidental, a natureza é transformada em 

“ambiente”, um mero cenário, cujo rei central é o homem, seu “dono e senhor” (OST, 1995, 

p. 228). Assim, a natureza passa a ser concebida como um mero reservatório de recursos, 

por sua vez, essenciais aos processos de produção, e cujos resíduos retornam a ela, então, 

local de descarte dos mesmos. 

Tomando-se, inicialmente, a natureza como objeto, tendo como marco histórico a 

comparação, feita por Descartes, entre o mecanismo de relojoaria e a maturação dos frutos, 

obtém-se a entrada para o “mundo do artifício”, assim denominado por Ost. Descartes, no 

século XVII, propõe uma história da criação do mundo livre das suas obscuridades, 

eventualidades, desordens e controvérsias (OST, 1995, p. 39), implicando o fim da ideia, 

prevalecente até o momento, da natureza como fonte da vida, com sua força de criação, 

ordenadora de todo e qualquer nascimento.  

Assim, o mundo como concebido por Descartes é regido pelos princípios da disjunção, 

da redução e da abstração, constituindo o paradigma da simplificação. Ao separar o sujeito 

do objeto (ou da coisa entendida) por meio da filosofia e da ciência e, ao estabelecer como 

princípios de verdade as ideias “claras e distintas”, criou-se o pensamento disjuntivo. E, 

embora tenham sido trazidos grandes progressos para o conhecimento científico e para a 

filosofia, muitas foram as consequências nocivas, as quais só começaram a ser percebidas 

no séc. XX (MORIN, 2007, p. 11). 

A partir do estabelecimento dessa relação com o mundo, marcada pelo individualismo, o 

homem, que então passa a ser a medida de todas as coisas, toma seu posto no centro do 

universo, apropriando-se desse universo, pronto para transformá-lo de acordo com as suas 

vontades. O Direito exerce um importante papel nesse processo de apropriação, 

principalmente pela sua mediação desempenhada nas relações de propriedade, as quais, 

com o aval jurídico, passam, ao longo dos séculos, de patrimônio comum à propriedade 

privada olvidando-se, então, que a sua função essencial é afirmar o sentido da vida em 

sociedade, ligar os vínculos e demarcar os limites (OST, 1995, p. 21-2). 

Durante boa parte da Idade Média a propriedade é comum, o chefe de família é o 

depositário da terra, mas a ideia de propriedade é de “propriedade-usufruto”, visando à 

produtividade da coisa, não de “propriedade-pertença”, centrada sobre a sua materialidade 

(OST, 1995, p. 55). O quadro é de subsistência, a ideologia comunitária e a essencialidade 
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do direito são de fruição (ius fruendi), ou seja, a utilização tendo como objetivo a 

sobrevivência, diferentemente do direito de dispor, ou até abusar da coisa (ius abutendi) ou 

o direito de dispor livremente da coisa, que só será percebido posteriormente, quando a 

economia torna-se de mercado ou até capitalista, em um contexto já individualista.1 

A partir do século XVI, o indivíduo passa a figurar no centro do mundo e o sistema 

jurídico acompanha de perto essa transformação. Tal transformação contou com um marco 

trazido por Locke, segundo o qual o trabalho gera o título de propriedade, justificado na 

necessidade e ligado à liberdade, intrínseca à natureza humana. É por meio do trabalho, 

liberdade em exercício, que o homem extrai os recursos naturais, atribuindo-lhes 

especificidades e agregando-lhes valor e, assim, legitimando a sua propriedade sobre estes. 

Entretanto, o autor também evidencia os limites deste direito de propriedade privada, isto 

é, a propriedade privada perderia a legitimidade quando ultrapassasse a satisfação da 

necessidade ou quando não dissesse respeito ao esforço pessoal -- no primeiro caso, 

caracterizando “esbanjamento” e, no segundo, “exploração e injustiça” (LOCKE, 1978, p. 

89). 

Assim como Aristóteles (1988, p. 29-32), Locke prevê limites ao direito de propriedade, 

portanto, não é, para este, justificável a apropriação que ultrapasse a capacidade de um 

determinado homem de usufruí-la, que vá além do necessário a sua subsistência, fazendo 

com que haja o suficiente para os demais possuírem o mesmo. Fora destes excessos, Locke 

entende que a propriedade privada é a principal finalidade da formação da sociedade e que 

está no centro das relações políticas, sendo ela absoluta, exclusiva e ilimitada, a ponto de 

nem mesmo o poder soberano ter como nela intervir, em contraposição ao interesse de seu 

proprietário.2 

Aos poucos, com a reivindicação das liberdades, culminada com a Revolução Francesa, 

no final do século XVIII, a propriedade vai se tornando privada, pode-se dizer privada “[...] 

de uma rede complexa de direitos e obrigações determinados pelo uso, com vista a 

assegurar a harmonia ecológica e a solidariedade interpessoal” (OST, 1995, p. 58), as quais 

dependerão de intenso labor para sua recuperação, mediante uma legislação impositiva. E, 

com a propriedade privada, os demais, os não proprietários, enquadram-se juridicamente 

                                                           
1 Sobre o tema, cf. HESPANHA, Manoel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. FERNANDEZ, Maria Elizabeth Moreira. Direito ao Ambiente e 
Propriedade Privada (Aproximação ao Estudo da Estrutura e das Consequências das “Leis-Reserva 
Portadoras de Vínculos Ambientais). Boletim da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001. CAVEDON, Fernanda de Salles. Função Social e Ambiental da 
Propriedade. Florianópolis: Visualbooks, 2003. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A 
Propriedade no Direito Ambiental. A Dimensão Ambiental da Função Social da Propriedade. Rio de 
Janeiro: Esplanada, 2004. ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Direito de Propriedade e Meio 
Ambiente. Curitiba: Juruá, 1999. 
2 Sobre o tema, cf. CAVEDON, Fernanda de Salles, 2003, p. 42.  
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como terceiros, e de terceiros para marginalizados, sem direito ao usufruto, ora comum da 

propriedade.  

Já Robespierre percebeu a existência de uma grande contradição, pois, ao mesmo tempo 

em que a propriedade é declarada um direito universal, que deveria igualar condições, 

também o é a liberdade, sustentada pela propriedade e que gera as desigualdades. A 

concepção de liberdade que vigorará a partir dele é, sem dúvida, a de liberdade econômica 

(OST, 1995, p. 62). 

A lógica vigorante é, então, a do artifício, segundo a qual o homem dispõe de todos os 

direitos sobre a natureza, pois a modifica completamente, considerando algo a ela 

acrescentar. Assim, a alternativa proposta pelos modernos se divide na “[...] barbárie no 

seio de uma natureza espontânea, ou a propriedade no seio de uma natureza civilizada” 

(OST, 1995, p. 65)3. Por isso, o ideal científico-político da modernidade pode ser resumido 

em uma terra que seja inteiramente obra dos homens, ainda que seja uma propriedade 

essencialmente democrática, já que é divisível e dividida. Acreditando-se, inclusive, que a 

propriedade é, então, a alma universal de toda a legislação, pois ela confirma a relação dos 

cidadãos com o Estado, ela intermedeia o que é imposto, ela avalia o que as pessoas 

pretendem umas em relação às demais, ela serve de critério para determinar aqueles 

cidadãos que vão ser representantes legislativos etc. (OST, 1995, p. 65). 

A intervenção do Estado, por sua vez, não é a de dono ou soberano, mas de mediador, 

impondo a ordem e a paz, legislando de maneira a garantir o bom uso das propriedades 

privadas. Da mesma forma, o legislador se reporta à natureza exclusivamente através dos 

“objetos” que a compõem, a respeito dos quais poderiam surgir quaisquer conflitos entre 

interesse particular e geral, como no caso das minas, das florestas e demais objetos que 

possam necessitar de regulamentação específica (OST, 1995, p. 67). 

A realidade, portanto, é a de transformação de todas as coisas em valores 

comercializáveis, patrimonializando-as para torná-las objeto de apropriação e alienação. 

Inicialmente, fora desta apropriação, encontram-se “as coisas sem donos”, res nullius ou 

res communes, mas nem estas escapam destes “tentáculos”, pois o direito não conhece 

espaços vazios. Já que os res nullius (como exemplo, a caça, os peixes e as águas 

subterrâneas) são, em verdade, coisas temporariamente não apropriadas, mas, 

possivelmente, apropriáveis. Assim, o primeiro que delas se apropriar seria juridicamente 

seu proprietário, em um período em que os “dons da natureza” encontram-se disponíveis 

(OST, 1995, p. 69). 

Por outro lado, os res comunnes apresentam maior complexidade, pois, numa primeira 

análise, o mar, o ar, a luz, a água corrente, não são apropriáveis, mas sua utilização pertence 

                                                           
3 Sobre o tema, cf Discours de présentation au corps législatif, Naissance du Code Civil, Flammarion: 
Paris, 1989, p. 285-286. Trata-se do discurso de apresentação feita por Portalis do Código Civil de 
Napoleão de 1804 (apud OST, 1995, p. 62). 

 



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

a todos e, por isso, deve ser regulamentada. Entretanto, ainda que a sua apropriação como 

um todo seja materialmente impossível, não há oposições quanto a sua apropriação em 

parcelas (OST, 1995, p. 70). Todavia, o mesmo não pode ser dito sobre o posicionamento 

em relação ao estado de devolução em que devem ser restituídos, dado sua desordenada 

utilização pelo homem, o que necessariamente relaciona-se à imposição do dever de 

reparação dos danos causados aos bens que são comuns a todos.  

Essa lógica de apropriação de parcelas dos bens comuns foi também o parâmetro 

utilizado para justificar o desenvolvimento dos grandes impérios coloniais, quando o 

Ocidente estabeleceu, sob a proteção da lei do primeiro ocupante, seu domínio sobre as 

terras indígenas. A respeito de tal dominação muitos foram os pronunciamentos de chefes 

índios norte-americanos em resposta às propostas de vendas de suas terras, feitas pelos 

‘brancos’, o que, na maioria das vezes, culminava na morte ou no confinamento das tribos 

em reservas. Em suas palavras, evidencia-se uma concepção completamente distinta desta 

lógica de apropriação das terras, mas de adoração da natureza. Em contrapartida, nas 

decisões dos conflitos entre “índios e brancos”, proferidas pelos Tribunais norte-

americanos, as quais entendiam que, a partir do instante em que os índios não previam os 

limites de seus territórios, seria inútil estabelecer acordos com eles, e o homem “branco” 

estaria no direito de se apropriar desses espaços e de neles manter colônias.4  

Obviamente que, passados longos anos, alguns avanços foram alcançados, no sentido de 

atribuir maior respeito às comunidades indígenas e a seus conhecimentos tradicionais, 

aliando a proteção da biodiversidade à proteção da cultura destes povos, em países como 

Austrália, Estados Unidos, Canadá e Brasil, onde o extermínio dos povos nativos foi em 

largas escalas. Como exemplo desse avanço, tem-se a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica5, a qual, em seu preâmbulo, reconheceu a forte relação existente entre a 

biodiversidade e a as comunidades tradicionais. Embora se saiba que, em realidade, muitas 

vezes, a marginalização destes povos ainda é bastante evidente até os dias de hoje6. 

Com o disposto a respeito do tipo de relação de propriedade mantida pelas comunidades 

indígenas e, até mesmo, na propriedade solidária estabelecida no Antigo Regime7, pode-se 

perceber a existência de, pelo menos, duas formas de relação com a propriedade da terra, 

definidas por OST, como propriedade-usufruto e propriedade-exploração (OST, 1995, p. 72-

9). A primeira pode ser exemplificada com a posse de bens de raiz na Idade Média, 

                                                           
4 Como é o caso da decisão do Supremo Tribunal do Alabama, de 1832. Cf. D. W. LARGE. This land is 
whose land? Changing concepts of land as property. Wisconsin Law Rewiew, vol. 1973, n. 4, p. 1041-1402 
(apud OST, 1995, p. 71). 
5 Texto assinado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992. 
6 Sobre o tema, cf. < www.cimi.org.br/> Acesso em: 6 fev. 2008.  
7 Sobre o tema, cf. HESPANHA, Manoel (2005). 
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implicando determinada utilidade do bem8; já a segunda seria o direito de dispor da coisa, 

inclusive deteriorando-a.  

Nesta segunda perspectiva, todavia, reportando-se aos dias atuais, não são raras as 

vezes, principalmente em países nos quais as taxas tributárias e/ou impostos são excessivos 

e, a reforma agrária não foi eficiente ou é inexistente, em que os pequenos proprietários 

acabam sobrexplorando suas terras, comprometendo o equilíbrio ambiental, no intuito de 

garantir a subsistência familiar9. E, por outro lado, muitos latifundiários, seguindo a lógica 

do maior lucro, também desrespeitam as reservas legais de suas propriedades10. 

Segundo Irigaray, o desmatamento, principalmente na Amazônia, apesar de ter 

decrescido em 2006, atinge uma média inaceitável, em torno de dois milhões de 

hectares/ano, avançando sobre áreas de reserva legal e de preservação permanente11. Por 

outro lado, conforme o autor, o poder público mantém-se anêmico quanto à capacidade de 

impedir o desmatamento ilegal, aumentando o passivo ambiental e extinguindo a 

biodiversidade. Nos imóveis rurais, inseridos no processo de produção, existe uma 

resistência geral à manutenção de reserva legal e à sua recuperação e, assim, a 

biodiversidade é apenas mantida em faixas marginais nos cursos d´água, quase sempre 

inferiores ao mínimo legal exigido, e em fragmentos de reserva legal (IRIGARAY, 2007, p. 

55-68). 

No entanto, deve-se levar em conta que uma visão puramente conservacionista da 

natureza foge da realidade, já que ela faz parte de praticamente todas as ações do cotidiano, 

e seus recursos são essenciais para a sobrevivência dos homens, por isso, indica-se a 

necessidade de revisão da relação homem-natureza.  

Por sua vez, destaca-se que os conflitos de vizinhança e a própria concepção de 

propriedade-usufruto podem apresentar-se como aliados à defesa do meio ambiente, uma 

vez que o proprietário, preocupado com a garantia de seu bem-estar ou com o bom uso de 

sua propriedade, pode viabilizar a proteção ambiental, ainda que indiretamente.12  

                                                           
8Sobre o tema, cf. SALLES, José Carlos de Moraes. A Desapropriação à luz da Doutrina e da 
Jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 77. 
9Sobre o tema, cf. SIMINSKI, Alexandre. As formações florestais secundárias dentro do processo produtivo 
de pequenos agricultores em Santa Catarina. In: REIS, Ademir (Org.). Novos Aspectos na 
Restauração de Áreas Degradadas. Apostila do Mini-curso de Restauração Ambiental em Áreas 
Degradadas, realizado em Florianópolis, nos dias 15 a 19 maio de 2006. PET Biologia: Universidade 
Federal de Santa Catarina. p. 68- 81, p. 68.  
10Cf. o art. 1º, § 2º, inciso III e art. 16 do Código Florestal Brasileiro (BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965/ Organizadora: Odete Medauar (Col.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).  
11Cf. o art. 1º, § 2º, inciso II e art. 2º do Código Florestal Brasileiro. Para uma visão crítica das áreas de 
preservação permanente no Brasil, cf. MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Áreas de “degradação 
permanente”, escassez e riscos. In: Revista de Direito Ambiental, São Paulo: RT, v. 38, ano 10, p. 23-
38, abr./ jun. 2005.  
12Sobre o tema, cf. SENDIM, José de Sousa Cunhal. Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos: 
da reparação do dano através de restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 29-35. 
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Essa solução, entretanto, não representa a resposta ideal aos problemas enfrentados 

pela natureza, pois o retorno esperado para os conflitos de vizinhança são em relação à 

reparação do dano específico e atual, enfrentado pelo proprietário, enquanto os danos 

ambientais desenvolvem-se em escala temporal e, em amplitude, até mesmo, 

desconhecidas. Ademais, para Ost, embora essa percepção tenha elementos positivos acaba 

por reduzir tanto o social quanto o ecológico à finalidade da troca mercantil. Assim, cria-se 

a ficção de que a sociedade é restrita à relação entre vizinhos e de que o meio ambiente e a 

problemática ecológica se limitam a soma de propriedades privadas vizinhas, como se toda 

a sua complexidade pudesse ser economicamente avaliada (OST, 1995, p. 161). 

Em sentido oposto a essa concepção da natureza, surge a possibilidade de percebê-la 

como sujeito, trazida pela deep ecology, e à qual se passa a um breve estudo.  

 

3 DA NATUREZA COMO SUJEITO: da deep ecology ao antropocentrismo alargado 

Diante da percepção da relação, ao mesmo tempo científica e manipuladora do homem 

com a natureza, concebendo-a de forma distante e objetiva, origina-se um movimento 

cultural de volta a antigos ideais de concepção do homem como pertencente a Terra e não 

da Terra como propriedade do homem. Estimula-se, então, um processo de retorno à 

natureza, paraíso perdido, “[...] culto do corpo e canto poético, naturalização do corpo e 

humanização da natureza” (OST, 1995, p. 170). A natureza, a qual o homem moderno 

entendeu poder renegar, agora é trazida como a origem sagrada de tudo que é vivo, a 

própria vida. A partir desse resgate, inicia-se um caminho de conscientização a respeito da 

interdependência dos seres vivos e destes com seu habitat.  

Esses ideais ganharam força com o desenvolvimento da corrente filosófica conhecida 

como deep ecology13, principalmente nos Estados Unidos, e também na Noruega, Grã-

Bretanha, Alemanha, Austrália e França. A década de 1970 foi o marco inicial dos escritos 

desta “nova ética”, pois este período foi bastante marcado pelo despertar das preocupações 

ambientais. Em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 

realizada em Estocolmo, na qual foi adotada a Declaração de Estocolmo, marco histórico da 

preocupação do homem com a natureza. 

Entende-se como um marco dessa preocupação a publicação de Carson (1964). Outros 

dois de seus grandes expositores são Leopold e Naess. Para o primeiro, a “ética da terra” é 

algo correto quando tende a preservar a integridade, a estabilidade e a beleza da 

comunidade biótica, e está errado quando apresenta a tendência contrária (1970).  

                                                           
13 A tradução literal seria “ecologia profunda”, mas indica-se “ecologia radical” como mais apropriada. 
Porém, existem outras expressões, como “biocentrismo”, “ecocentrismo” ou “igualitarismo ecológico”. Para 
uma visão crítica desta corrente filosófica, cf. OST, François, 1995, p. 174-189; SINGER, Peter. Ética 
Prática. Trad.: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
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Para Naess, existem tendências ecológicas “superficiais” e “profundas”. A primeira 

estaria relacionada à estrutura moral tradicional, ou seja, suas raízes seriam antropológicas, 

o interesse em conservar o ambiente estaria intimamente ligado à necessidade do ser 

humano em tê-lo intacto, tanto pela sobrevivência da espécie quanto para desfrutar seus 

prazeres. Já a segunda, teria raízes mais biocêntricas, seria a preservação pela valorização 

da natureza em si, sem interesses nos benefícios eventualmente trazidos aos seres humanos 

(NAESS, 1973, p. 95-100). 

Alguns princípios da deep ecology foram estabelecidos por uma publicação feita, em 

1984, por Naess e Session. Tais princípios podem ser assim resumidos: 1. O bem-estar e o 

florescimento da vida humana e não-humana na Terra têm valor em si mesmos (valor 

intrínseco, valor inerente). Esses valores são independentes da utilidade do mundo não-

humano para finalidades humanas. 2. A riqueza e a diversidade das formas de vida 

contribuem para concretização desses valores, e também são valores em si mesmos. 3. Os 

seres humanos não têm o direito de reduzir essa riqueza e a diversidade, a não ser para a 

satisfação de necessidades vitais (NAESS; SESSION, 1984). 

Por sua vez, Sylvan (1986) e Plumwood (1986) incluem a abrangência da deep ecology 

para além das coisas vivas. Novamente Sessions, mas neste segundo momento com Devall, 

defendem uma forma de “igualitarismo biocêntrico” segundo o qual, na biosfera, todas as 

coisas possuem o mesmo direito de viver, de alcançar as suas forças individuais de 

desenvolvimento e autorrealização dentro da autorrealização do todo. Esta intuição básica é 

a de que, como partes de um grande sistema interligado, todos os organismos e todas as 

entidades da ecosfera são iguais em termos de valor intrínseco (1985).  

Também Capra (1996) aduz o surgimento de um “paradigma ecológico”, propondo uma 

expansão não só das percepções e da maneira de pensar, mas de valores. Segundo ele, a 

deep ecology fornece uma base filosófica, e até mesmo espiritual, para mudar o paradigma 

científico. Para ele, 

Enquanto o velho paradigma está baseado em valores antropocêntricos (centralizados no ser 
humano), a ecologia profunda está alicerçada em valores ecocêntricos (centralizados na 
Terra). É uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida não-humana. Todos os 
seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de 
interdependências. Quando essa percepção ecológica profunda torna-se parte de nossa 
consciência cotidiana, emerge um sistema de ética radicalmente novo. E, então, estaremos (em 
oposição a deveríamos estar) inclinados a cuidar de toda a natureza viva. A mudança de 
paradigma na ciência, em seu nível mais profundo, implica uma mudança da Física para as 
ciências da vida (Capra, 1996, p. 28-9). 

No mesmo sentido, Paul Taylor (1986, p. 45) afirma que toda coisa viva está “[...] em 

busca do seu próprio bem, de uma maneira que lhe é única” . E, ao adquirir tal 

compreensão, “[...] estaremos aptos a atribuir à sua existência o mesmo valor que 

atribuímos à nossa” (TAYLOR, 1986, p. 128). Em muitos outros autores são adeptos dessa 

corrente de pensamento. No Brasil, podem ser mencionados Mangabeira Unger e Crema. 

Este último descreve a atitude humana como sombria, destrutiva e determinada pela 



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

concepção moderna do mundo racionalista, mecanicista e reducionista (CREMA, 1989). 

Unger afirma que a ecologia profunda questiona a concepção utilitarista e antropocêntrica 

da relação do ser humano com o ecossistema. Professa que alguns ecologistas percebem, 

nas atuais reformas ambientais institucionais, a concessão de direitos sem o rompimento 

com a postura de superioridade, a animais, florestas e rios (UNGER, 2000). 

Sobre o tema, ressalta-se que o retorno proposto por essa corrente de pensamento 

conduz à configuração da natureza como sujeito de direitos, atribuindo-lhe uma dignidade 

própria, além de direitos fundamentais capazes de serem opostos aos direitos fundamentais 

humanos. Por sua vez, este retorno tem como pressuposto ainda mais relevante a mudança 

de percepção do universo como antropocêntrica para bio ou ecocêntrica (OST, 1995, p. 177). 

De acordo com Ost, o Humanismo14, até mesmo antes do Renascimento15, foi tornando 

o homem a “medida de todas as coisas”, ao mesmo tempo fonte de pensamento e valor e seu 

fim último. Com este universo antropocentrista, há uma profunda laicização do 

pensamento, sob a condição do “desencantamento do mundo”, com a instalação do homem 

no centro de tudo (OST, 1995, p. 177-8)16. Já a natureza, até então “encantada”, com a 

presença de forças consideradas misteriosas, é reduzida ao “ambiente”, tido como uma série 

de ameaças a serem decifradas e de recursos a serem explorados (OST, 1995, p. 178). 

Em contrapartida, a deep ecology intenta rever essa concepção, tirando do homem o 

privilégio duplo de ser fonte exclusiva de valor e o seu fim. A medida de todas as coisas 

passaria a ser o universo como um todo. O homem, então, perderia seus privilégios na linha 

evolucional (OST, 1995, p. 178). Justamente nesta ideia do todo sem qualquer distinção 

encontra-se o ponto central das críticas tecidas por Ost à deep ecology, pois enquanto esta 

refuta o “dualismo cartesiano” do sujeito e do objeto, propõe uma assimilação dos dois 

elementos. Para Ost, lá (na concepção antropocêntrica) se encontra a “[...] dualidade sem 

qualquer ideia (sic) das relações e das identidades, com a hierarquia e a exploração em 

primazia; aqui, herdamos a unidade sem qualquer ideia (sic) das diferenças, com o 

confusionismo e o reducionismo em primazia” (OST, 1995, p. 180).  

Para esse autor, o homem é, sim, responsável pela natureza, já que a modifica cada vez 

mais radicalmente, restando impossível esquivar-se desta situação, contendo por completo 

o impulso individualista do consumo, ou seja, sem a alternativa de rejeitar a modernidade, 

regredindo ao estado de natureza. Ademais, no estágio evolucional atual, a própria natureza 

necessita dos homens para concretizar seu projeto. Todavia, sem a pretensão de que o 

homem a regule diretamente, mas disciplinando a relação que estabelece com a mesma, os 
                                                           
14 Sobre o tema, cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982, p. 493; 
HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. 3. ed. Lisboa: Guimarães, 1987. 
15 Sobre o tema, cf. VEDRINE, Helene. As filosofias do Renascimento. Lisboa: Publicações Europa-
América, 1971.  
16 Sobre o tema, cf. SANTOS, Boaventura de Souza. Pelas Mãos de Alice - O Social e o Político na Pós 
Modernidade. 3. ed. São Paulo: Cortex Editora, 1997. 
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modos de acesso a ela, os métodos agrícolas, as técnicas de produção, o habitat, o consumo 

de energia etc. (OST, 1995, p. 233-4). Assim, 

A única maneira de fazer justiça a um (o homem) e a outra (a natureza) é afirmar, 
simultaneamente, a sua semelhança e a sua diferença. Se o homem é um ser vivo, ele é 
também – o que é um privilégio exclusivo – capaz de liberdade, produtor de sentidos, sujeito 
de uma história, autor e destinatário de uma regra. Se a natureza, no final da sua evolução, 
produziu a espécie humana, à qual assegura diariamente as condições de sobrevivência, ela é 
também, para o homem, completamente diferente, absolutamente estranha (OST, 1995, p. 
211). 

Neste momento, passa-se ao apontamento da opção da natureza como projeto, indicada 

por este estudo como a alternativa para não rejeitar nem o sujeito nem o objeto, mas 

pondo-a em relação com o homem, abrindo-se um ao outro, contudo, sem confundi-los. 

Entende-se que mais importante do que a identidade do objeto ou do sujeito é a relação que 

constitui cada qual, seu elo. A estas ligações denomina-se “meio”.  

 

4 DA NATUREZA COMO PROJETO: o meio, a complexidade 

Seguindo a lógica da natureza projeto, entende-se que o homem, depois de muito tê-la 

destruído, poderá também reconstruí-la (OST, 1995, p. 274)17. Para essa tarefa, Ost divide o 

projeto em três etapas: a primeira é a epistemológica, por meio de um saber 

interdisciplinar, em busca do novo “híbrido”, o meio, que somente poderá ser encontrado se 

a ideia de complexidade for abordada de forma dialética.  

Bruno Latour desenvolve a ideia de que nosso cotidiano é formado pela multiplicação e 

proliferação dos híbridos, ou seja, pelas situações que cruzam conhecimentos, temáticas, 

culturas, paradoxos. As práticas de purificação, muito presentes nos meios acadêmicos, são 

a negação desta realidade híbrida. Segundo o autor,  

[...] nossa vida intelectual é decididamente mal construída. A epistemologia, as ciências 
sociais, as ciências do texto, todas têm uma reputação, contanto que permaneçam distintas. 
Caso os seres que você esteja seguindo atravessem as três, ninguém mais compreende o que 
você diz. Ofereça às disciplinas estabelecidas uma bela rede sociotécnica, algumas belas 
traduções, e as primeiras extrairão os conceitos, arrancando deles todas as raízes que 
poderiam ligá-los ao social ou à retórica; as segundas irão amputar a dimensão social e 
política, purificando-a de qualquer objeto; as terceiras, enfim, conservarão o discurso, mas 
irão purgá-lo de qualquer aderência indevida à realidade – horresco referens - e aos jogos de 
poder. O buraco de ozônio sobre nossas cabeças, a lei moral em nosso coração e o texto 
autônomo podem, em separado, interessar a nossos críticos. Mas se uma naveta fina houver 
interligado o céu, a indústria, os textos, as almas e a lei moral, isto permanecerá inaudito, 
indevido, inusitado (LATOUR, 2000, p. 11).  

Por sua vez, a segunda etapa é a ética, em termos de uma responsabilidade em deixar 

para as gerações futuras um planeta que seja viável, não apenas para sobrevivência, mas 

                                                           
17 Para Reeves, a humanidade deve tomar seu posto, o futuro da complexidade (REEVES, Hubert. 
Malicorne: reflexiones de um observador de la naturaleza. Barcelona: Emece, 1992, p. 162). Já Lovelock, 
menciona uma espécie de “médico planetário” (LOVELOCK, J. E. Gaia: um olhar sobre a vida na Terra. 
Rio de Janeiro: Edições 70, 1987). 
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para uma vida sensata, fazendo do homem credor de seus antecessores e devedor de seus 

sucessores18. Por fim, a terceira etapa é a jurídica, na qual se deve propor uma qualificação 

e um regime jurídico para o misto de natureza e cultura que constitui o meio (OST, 1995, p. 

275). 

Na etapa epistemológica, é proposta uma ruptura completa com o método cartesiano: 

primeiro, os “movimentos lineares”, as “causalidades únicas” são postas de lado e, em seu 

lugar, é colocada a imagem do mundo dada pela ciência contemporânea que é oposta, ou 

seja, a regra é o caos, a ordem é presença excepcional e um mero acontecimento pode ter 

múltiplas e imensuráveis consequências19. Com essa lógica aleatória e incerta, surge a 

necessidade de pensar os sistemas abertos e complexos20. Além disso, a concepção 

cartesiana do tempo também deve ser renunciada, já que, para Descartes, o tempo era 

reversível e o Universo inerte, homogêneo e estável, produzindo sempre os mesmos efeitos, 

sem perdas e ganhos. Contrariamente, o segundo princípio da termodinâmica, demonstrou 

que a matéria cósmica está em constante extensão, por isso, é impossível voltar atrás: já que 

a matéria é histórica e a ordem irreversível. Assim, todo acontecimento traz uma alteração, 

a qual vai determinar as condições da alteração seguinte. Por fim, os efeitos estão refletidos 

nas causas, neste sentido, a evolução é parcialmente irreversível (OST, 1995, p. 281-2). 

Ademais, pôde ser constatado que a separação nítida entre observador e observado, 

tanto pelas ciências humanas quanto pelas naturais, a qual representou durante muito 

tempo a objetividade científica, não existe. Assim, sujeito e objeto estão sempre 

interagindo, condicionando-se mutuamente. E, segundo Ost, a falência na prática e na 

teoria do modelo compartimentado do homem e da natureza (natureza-objeto) e, por outro 

lado, do modelo de junção dos dois elementos (natureza-sujeito), sugere a adoção de uma 

“epistemologia da complexidade”. Para o autor, complexo é 

“[...] todo o fenómeno (sic) que põe em jogo uma diferença de níveis e uma circularidade entre 
estes diferentes níveis”. E evidenciar os diferentes níveis existentes entre, por exemplo, o 
objeto, o ambiente do objeto e aquele que observa e, ainda, as relações de circularidade 
estabelecidas entre eles, é característico da epistemologia da complexidade, a qual se oporia 
em todos os sentidos do método cartesiano, que ele qualifica como identitário e linear, 
“método do simples” (OST, 1995, p. 280-1). 

                                                           
18 Sobre o tema, cf. JONAS, Hans. El principio de responsabilidad: ensayo de una Ética para la 
civilizacion tecnológica. Barcelona: Herder, 1995. 
19 Sobre o tema, cf. LORENZ, Edward N. The essence of chaos. Seattle: University of Washington, 
1993; MANDELBROT, Benoit B. The fractal geometry of nature. New York: W. H. Freeman, 1983. 
20 Sobre o tema, cf. LUHMANN, Niklas. Ecological communication. Cambridge: Chicago University 
Press, 1989; LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamentos para una teoría general. México: 
Alianza Editorial/Universidad, 1991; DE GIORGI, Raffaele. Direito, democracia e risco: vínculos com 
o futuro. Porto Alegre, 1993; CAVEDON, Fernanda de Salles. Renovação do sistema jurídico-
ambiental e realização do acesso à justiça ambiental pela atividade criadora no âmbito da 
decisão judicial dos conflitos jurídico-ambientais. 2006. Tese (Doutorado em Ciências Jurídicas) – 
Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2006, p. 01-93. CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: Ciência para 
uma vida sustentável. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2002.  
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Por sua vez, a epistemologia da complexidade pressupõe um pensamento dialético, já 

que está alicerçada na ideia de que os distintos e, até mesmo, adversos elementos possuem 

alguma parte interligada. Entretanto, a parte que distingue ou, por outro lado, a parte que 

liga, devem ser constatadas sem serem confundidas. Neste sentido, ao invés de negar as 

diferenças entre homem e natureza, a dialética demonstra que um necessita do outro. A 

mesma distância que separa é também o que os liga (OST, 1995, p. 282). 

Dessa forma, a epistemologia da complexidade indica uma reformulação das abordagens 

científicas da natureza e, por outro lado, uma reformulação das abordagens científicas e 

filosóficas do homem (OST, 1995, p. 283)21. Para o pensamento dialético, a distinção entre 

ambos deve ser concebida sem separar e, também, a ligação feita sem confundir. Esta é a 

forma de articulação que deve ser estabelecida entre o homem e a natureza, já que se tornou 

evidente ser inapropriado tanto distingui-los quanto igualá-los por completo (quando da 

concepção da natureza como objeto e como sujeito, respectivamente) (OST, 1995, p. 283)22. 

Segundo Hegel, a dialética é a mola motora dos conceitos. Assim, a legitimidade de um 

sistema filosófico só se instaura se no sistema existirem o negativo e o positivo do objeto, e 

se esse sistema reproduzir o processo por meio do qual o objeto se torna falso e, 

posteriormente, se voltar a ser verdadeiro. Já que a dialética é um processo deste tipo, ela 

pode ser considerada um método filosófico autêntico. Nesse sentido, o método dialético de 

Hegel pode ser sintetizado em duas proposições feitas por ele: a primeira é de que “O que é 

racional é real e o que é real é racional”, e a segunda, é de que “O ser e o nada são uma só e 

mesma coisa” (HEGEL, 1996, p. 15).  

De acordo com a primeira, existe uma “Necessária, total e substancial identidade” entre 

a razão e a realidade. E, quanto à segunda, demonstra que não existe nada no mundo que 

não abrigue em si mesmo a co-pertinência de ser e do nada, ou seja, cada coisa só é algo, na 

medida em que, a todo instante de sua existência, alguma coisa que ainda não é vem a ser e, 

por outro lado, algo que é, vem a não ser. Evidencia-se o caráter processual de toda a 

realidade (HEGEL, 1996, p. 15). 

Assim, pode-se dizer que a dialética busca diferenças no interior das mais explícitas 

identidades e, por outro lado, encontra distinções muito além das óbvias diferenças (OST, 

1995, p. 283). Por isso, ainda que seja evidente que o homem esteja em um metanível, 

comparando-se com os demais seres vivos, não se pode deduzir que tenha acabado com 

todas as suas relações com eles ou que pode afastar-se deles e julgá-los inferiores. Ao 

contrário, uma vez que é mais complexo que o mundo do ser vivo e o mundo da matéria, o 

                                                           
21 Sobre o tema, cf. MORIN, Edgar. O método 1. A natureza da natureza. 3. ed. Europa-América: Mem 
Martins, 1991. 
22 Sobre o método dialético, cf. também POPPER, Karl Raimund. A lógica da investigação científica: 
Três concepções acerca do conhecimento humano; A sociedade aberta e seus inimigos. (Os pensadores). 
São Paulo: Abril Cultural, 1980; HEIDEGGER, Martin. Da experiência do pensar. Porto Alegre: Globo, 
1969.  
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homem necessita deles para a sua sobrevivência, já o oposto não é verdadeiro (OST, 1995, 

p. 284).  

O homem, autônomo, encontra-se completamente dependente de seu meio ambiente, 

ainda que seja somente para assegurar-lhe a energia vital de que necessita para sobreviver. 

Por isso, a sabedoria da natureza passa, a partir da concepção do homem como seu 

guardião, pelo conhecimento humano, em oposição ao preceito metodológico cartesiano 

que determinava isolá-los percebe-se que eles possuem partes interligadas (OST, 1995, p. 

285-7). 

Para Ost, ainda se tem muito a aprender sobre a relação dialética entre o homem e a 

natureza, no entanto, existe um instrumento metodológico capaz de guiar este estudo. 

Segundo ele, a perspectiva dialética assegura o “retorno do terceiro”, uma vez excluído pela 

lógica clássica de identidade. Somente com a constatação das ambiguidades do terceiro (o 

meio), o que era identidade pode ser visto como diferença que, por sua vez, também gera as 

identidades, tornando possível a vida, o movimento, a história (OST, 1995, p. 288). 

O pensamento dialético, levado pelo seu desenvolvimento, elabora novos conceitos, 

capazes de melhor compreender não só o homem como a natureza, e o que deles está 

contido em um terceiro, o meio. No que diz respeito à relação dialética entre homem e 

natureza, entende-se que o conceito de “meio” poderia assumir o papel de terceiro, 

representando uma ideia muito mais ampla do que a de “ambiente”, pois representa 

também um meio justo de concepção do homem, da natureza e da relação de ambos. 

A ideia (sic) de meio é infinitamente mais fecunda que a de ambiente. O ambiente pressupõe 
ainda um ponto central – homem, sem dúvida –, que é rodeado por qualquer coisa: não nos 
desembaraçamos de uma perspectiva antropocêntrica e, sobretudo, monológica, unilateral. 
Em contrapartida, o meio – fecunda ambiguidade – é, simultaneamente, o que fica entre as 
coisas e o que engloba; pode ser construído e pensado, tanto a partir do homem como a partir 
dos ecossistemas (OST, 1995, p. 288). 

Diante dessa realidade, o meio pode ser considerado sob a ótica de Latour, que o designa 

de híbrido, ou seja, situações que perpassam conhecimentos, temáticas, culturas, paradoxos 

(LATOUR, 2000, p. 11). A tarefa proposta é a de trabalhar na mediação para possibilitar o 

ressurgimento dos vínculos, criando, também, as condições para a existência dos meios, por 

sua vez, capazes de restituir os limites e, assim, restabelecendo a dinâmica do equilíbrio. Se, 

conforme Ost, cada elemento (homem e natureza, por exemplo) não existe senão por causa 

do outro, é considerado errado e, até mesmo perigoso, tanto ilimitar quanto hipertrofiar 

cada qual, concebidos de forma isolada (OST, 1995, p. 288-9).  

Por isso, os resultados almejados devem surgir da interação dos elementos e jamais da 

ilimitação de um deles. Conforme mencionado, essa relação poderá levar ao equilíbrio 

dinâmico, concebido como um “meio justo”, por meio de uma utilização mais razoável e 

equitativa do meio. Deve-se levar em conta que o sentido dado à matéria e à vida, embora 

sejam solidários, são diferentes, já que uns não se reduzem aos outros, mas interagem 

profundamente (OST, 1995, p. 289-92).  
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É no interior desta interação paradoxal que se identifica o ponto crucial desta análise, na 

relação entre o homem e a natureza. Esta relação também é a do homem consigo mesmo, 

sendo cada elemento, dialeticamente, a sua mediação. Portanto, não está o homem de um 

lado e a natureza opondo-se; é no cerne de cada qual que se encontram as suas diferenças. 

 

5 CONCLUSÃO 

Os recursos naturais são finitos e, ao mesmo tempo, vivencia-se a realidade de sua 

destruição, em ritmo cada vez mais acelerado. Mesmo com a tomada de algumas medidas 

objetivando frear o processo de “consumo” do Planeta, sabe-se que, na realidade, a vida na 

Terra encontra-se ameaçada. Essa situação foi relacionada no presente artigo como 

consequência da crise da relação que o homem vem mantendo com a natureza, a partir da 

apropriação de seus recursos, caracterizando o paradigma antropocêntrico utilitarista. 

Como tentativa de superação dessa crise foi analisada a busca pela atribuição de valor 

intrínseco ao bem ambiental, o que leva ao alargamento do referido paradigma. Entretanto, 

foi evidenciado que se a natureza é concebida como objeto e o homem perde a noção do que 

o vincula a ela, na segunda hipótese, por vezes, existe a falta de consciência do que os 

distingue, isto é, do limite existente entre eles. 

Ao longo da pesquisa, foi estudada a crise da relação entre homem e natureza, 

demonstrada por meio da perda, por parte do homem, das noções de vínculo e de limite 

entre eles. O primeiro é responsável pelo prejuízo em identificar o que o liga à natureza e, 

ao mesmo tempo, o que nela se diferencia dele. Esta crise o leva, por vezes, a concebê-la 

como objeto, por meio da apropriação de seus recursos. Por outro lado, entendê-la como 

sujeito de direitos, todavia não sendo capaz de respeitá-los. Foi proposta, como tentativa de 

superação da referida crise, a percepção da natureza como projeto. A ideia de projeto foi 

trazida como forma de alcançar meio justo para ambos, homem e natureza. 

A análise teve como intuito a tentativa de delineamento da distância percorrida entre 

esse ideal de “meio justo” e a real percepção da natureza, ou o que o Direito denomina de 

“ambiente”. O aceite da necessidade de repensar os limites e vínculos do homem em relação 

à natureza diz respeito a um primeiro passo rumo à busca de maior efetividade da 

legislação ambiental e, consequentemente, superação da crise ambiental.  
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