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RESUMO: O presente texto, sob a forma de
ensaio, tem como suporte uma revisão da
literatura e desenvolve outras reflexões do autor
sobre o tema. Numa primeira parte procedese a uma abordagem conceptual da relação
homem-natureza, incidindo particularmente
nas mudanças introduzidas pelo aumento
da capacidade tecnológica, seguida de uma
retrospetiva da emergência do problema
ambiental. O ponto crítico de partida é situado na
Revolução Industrial, procurando posteriormente
os momentos chave do problema ambiental,
da reflexão em torno do mesmo e dos diversos
eventos e atores que conduziram à emergência
de uma consciência ecológica. Numa segunda
parte, faz-se uma abordagem da emergência
das questões ambientais na sociologia, partindo
dos contributos pioneiros da Escola de Chicago,
passando pelo NEP (New Environmental
Paradigm) de Catton e Dunlap, refletindo em
torno do conceito de modernização reflexiva e de
uma sociologia do risco e dos problemas globais,
através sobretudo da análise e da discussão de
Sociologia das Ausências às Emergências

Beck, Giddens e Lagadec.
PALAVRAS - CHAVE: problema ambiental,
consciência ecológica, risco, sociologia.
ABSTRACT: This text, in the form of an essay,
is supported by a literature review and develops
other reflections by the author on the topic.
In the first part, a conceptual approach to the
man-nature relationship is made, focusing
particularly on the changes introduced by the
increase in technological capacity, followed
by a retrospective of the emergence of the
environmental problem. The critical starting
point is the Industrial Revolution, followed by a
search of the key moments of the environmental
problem, the reflection around it and the different
events and players that led to the emergence
of an ecological awareness. In a second part,
an approach is made to the emergence of
environmental issues in sociology, starting with the
pioneering contributions of the Chicago School,
going through the NEP (New Environmental
Paradigm) by Catton and Dunlap, reflecting
around the concept of reflective modernization
and a sociology of risk and global problems,
mainly through the analysis and discussion of
Beck, Giddens and Lagadec.
KEYWORDS: environmental problem, ecological
awareness, risk, sociology.

1 | DA EMERGÊNCIA DO PROBLEMA
AMBIENTAL À EMERGÊNCIA DUMA
CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA
O

conflito

que

a

espécie

humana

estabeleceu com a natureza tem, uma origem
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muito longínqua, na pré-história – pensemos nas crescentes ruturas ecológicas que
constituíram a proliferação de uma espécie de predador tecnologicamente evolutiva, a
domesticação e a progressiva criação cultural de espécies animais, e a associação da
tecnologia agro-pastoril à utilização controlada do fogo em larga escala –, e a atual situação
resulta de sucessivas crises ecológicas acumuladas. (Carvalho, 2007) Como frisa Ost, se
é em Descartes e noutros pensadores eruditos seus contemporâneos que comummente se
procuram os indícios de uma rutura entre o homem e a natureza, “o movimento remonta
ainda mais longe e mais além. De certa forma, é desde a origem, desde a aparição da
espécie humana, que o homem transforma a natureza” (OST, 1995: 30).
Assim, todas as civilizações têm responsabilidades na atual crise ambiental, na
medida em que muito antes das sociedades industriais da época moderna a atividade
humana sempre se mostrou nociva para os ecossistemas provocando, nestes, profundas
e irreversíveis alterações, sendo a desflorestação o exemplo mais antigo. “A destruição da
floresta foi o reverso e a condição do desenvolvimento da agricultura, da criação de gado,
do artesanato e das atividades proto-industriais”. (DELÉAGE, 1991, p. 213).
Contudo, o ritmo da conquista humana sobre a natureza, ao longo dos séculos, foi
um processo muito lento, comparado com a rapidez do atual processo de deterioração
do planeta. Uma fraca densidade da população e uma capacidade reduzida de intervir
sobre o meio natural, explicam que a antropomorfização da natureza se tenha durante
milénios exercido a um ritmo relativamente lento, o que foi permitindo às espécies, tanto
vegetais como animais, o tempo necessário à sua recuperação e adaptação, pesem
embora processos de rutura irreversível à escala regional. Harari (2018) refere que a
primeira vaga de extinção, que acompanhou a disseminação dos recolectores, foi seguida
por uma segunda vaga, que acompanhou a disseminação dos agricultores, e oferece-nos
uma perspetiva importante sobre a terceira vaga de extinção que a atividade industrial está
a provocar nos nossos dias.
“Não acredite nos ecologistas que acreditam que os nossos antepassados
viviam em harmonia com a natureza. Muito antes da Revolução industrial o
Homo sapiens detinha um recorde, entre todos os organismos, por ter levado
à extinção o maior número de espécies e animais. Detemos a duvidosa
distinção de sermos a espécie mais mortífera nos anais da biologia” (HARARI,
2018, p. 95-96)

A aceleração dessa rutura inicia-se com o advento do capitalismo moderno a
partir do século XVI e, sobretudo, a partir do século XVIII, com a revolução industrial,
que veio alterar profundamente a representação coletiva da natureza, pois “o princípio da
solidariedade, homem/universo físico, foi substituído pelo da dominação da natureza pelo
homem” (DELÉAGE, 1991, p. 212). Francis Bacon proclamava no século XVII, o homem
pode ser considerado o centro do mundo e Newton afirma mais tarde, que é preciso obrigar
a natureza a devolver o que deve. Instalava-se, na relação cultural com a natureza, um
Sociologia das Ausências às Emergências
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antropocentrismo quase sem reservas.
O fenómeno radicalmente novo consiste, pois, não só no conhecimento e na
possibilidade que o homem dispõe para intervir nos mecanismos do meio natural, a partir dos
avanços científicos e técnicos dos séculos XVIII e XIX, mas também no desconhecimento
do carácter entrópico e cumulativo dos efeitos dessa intervenção, sustentando a ilusão de
um crescimento económico e de um progresso material imune à contabilização de custos
futuros. Sem deixarem de ser um elemento do meio natural, as sociedades humanas vãose transformando num fator do qual depende o funcionamento da maioria dos ecossistemas
e a sua conservação. Este novo sistema cultural, o da civilização tecnológica, apresenta
grandes diferenças, e funciona de forma distinta da do meio natural, sobre o qual exerce
pressão e agressão crescentes.
As crises ecológicas têm uma profunda relação com as crises sociais. O esgotamento
dos recursos naturais e a destruição dos ecossistemas são um dos grandes alarmes
em termos futuros; mais do que uma crise do ambiente estamos perante uma crise de
civilização, no sentido forte de um questionamento das próprias premissas básicas da
modernidade, segundo as quais
“a exploração da natureza pelo homem é um empreendimento ‘aberto’ [...]
e [...] a contínua expansão do conhecimento científico e tecnológico podia
transformar tanto a ordem cultural como a social, e criar novos ambientes
internos e externos, incessantemente explorados pelo homem, submetidos
quer à sua perspetiva intelectual, quer às suas necessidades técnicas”
EISENSTADT, 1991, p. 327).

A degradação cada vez maior do nosso planeta tem-se vindo a acentuar muito
rapidamente a partir do aparecimento das sociedades industriais que, de então para cá, têm
mantido uma relação de degradação permanente com a natureza, conduzindo o homem a
padrões de vida que podemos designar de cultura do desperdício.
Considera-se, assim, que a Revolução Industrial assinala o ponto de rutura, a partir
da qual o problema ambiental se agudiza. O avanço tecnológico consubstanciado na
máquina a vapor permite um avanço na industrialização que arrasta consigo o fenómeno
da urbanização e um consequente crescimento demográfico, que, no seu conjunto viriam a
introduzir modificações de vulto na face do planeta.
“O rápido desenvolvimento que se seguiu à revolução industrial tornou a
tecnologia omnipresente e omnipotente, a ponto de anular, aparentemente
a força do ambiente. Nada parece impedir mais a posse da população
humana; o deserto tropical da Arábia ou o Sara, as regiões glaciares do
Árctico, a própria aridez da Lua, o cosmos extraterrestre, vergaram-se à força
tecnológica” (BERNARDI, 1982, p. 68).

A crise do ambiente tem, pois, um carácter global, que afeta todas as sociedades e
todas as culturas, pelo que se reclama uma nova visão do mundo capaz de subverter as
abordagens culturais convencionais.
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No entanto, se a Revolução Industrial assinala o ponto de rutura em que o problema
ambiental se agudiza, consubstanciado no avanço tecnológico, a emergência duma
consciência ambiental tem uma origem muito mais tardia, apenas por volta dos anos
sessenta do século XX, apesar do aparecimento dos “movimentos” conservacionistas
nos finais do século XIX. Surge o que se pode chamar uma atitude conservacionista,
datando, igualmente, desta época a criação das primeiras áreas protegidas e das primeiras
associações com o objetivo da preservação da natureza e da sensibilização pública
destacando-se: na Grã Bretanha: Commons, Open Spaces and Footpaths Preservation
Society (1865); East Riding Associaction For the Protection of Sea Birds (1867). Nos E.U.A.:
American Ornothologists Union (1883); Sierra Club (1892).
A criação de áreas protegidas foi de certo modo acompanhada pela realização de
um conjunto de eventos e convenções relativos à conservação da natureza a nível mundial
até cerca de meados da década de sessenta do século XX. Contudo, apesar de o impulso
deste movimento conservacionista ser bastante importante, ele não consubstanciava ainda
a problematização de um problema ambiental global que pusesse em risco a espécie
humana.
Também no século XIX ocorre uma outra linha de preocupações que, embora menos
marcante, está igualmente na génese do que mais tarde viria a designar-se de consciência
ecológica. Decorre de uma tradição humanista europeia ligada aos efeitos desastrosos da
industrialização sobre as populações operárias urbanas recrutadas nos campos ingleses.
(CARVALHO, 2007).
As questões ambientais emergem sobretudo pela pressão de factos políticos,
nomeadamente a mediatização pública de depoimentos científicos, e radicam em três
ordens de problemas dominantes: “a velha questão conservacionista/natureza selvagem,
sempre presente, mas nunca muito incisiva; a fome/demografia; e a bomba atómica/
nuclear, os quais nos anos setenta, irão dar origem ao ambientalismo moderno” (SCHMIDT,
1999, p. 13).
Aldo Leopold, na sua obra de 1949, A Sand County Almanac, publicada um ano após
a sua morte, preconiza uma ética da terra e a sua obra está na génese não só do que viria
a constituir-se como a Deep Ecology, mas viria também a influenciar todo o movimento
ecologista que haveria de emergir nas décadas seguintes.
Contudo, é nos anos sessenta e setenta do século XX que alguns autores colocam
com premência a existência de uma crise ecológica de carácter global capaz de afetar
a espécie humana. Destaca-se Rachel Carson que, em 1962, com a publicação de
Silent Spring, que viria a constituir-se como um marco na história do ambientalismo –
na introdução da reedição de 1994, Al Gore, então vice-presidente dos Estados Unidos,
escrevia: “Sem este livro o movimento ambientalista poderia ter sido retardado durante
muito tempo, ou mesmo nunca ter aparecido. (...)” Em 1992, um grupo de notáveis norteamericanos considerou Silent Spring como “o livro mais importante dos últimos cinquenta
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anos” –, que alertava para os graves perigos que o planeta estava a correr face à ação
desenfreada e prepotente do homem, mormente através do uso de pesticidas sintéticos,
que apelidou de “elixires da morte” referindo graves consequências para a saúde e, dando
grande ênfase à questão da biodiversidade – o nosso destino está ligado ao dos animais –
e da sua importância para a espécie humana. (CARSON, 1962).
Em 1970 comemora-se pela primeira vez o dia da Terra, e, em 1972, o relatório
Meadows, intitulado “Os Limites do Crescimento”, apresentado ao Clube de Roma
– constituído em 1968 e formado por industriais, cientistas, economistas e outras
personalidades – revelava um conjunto de preocupações, sobretudo relacionadas com o
esgotamento dos recursos, face aos elevados níveis de consumo que então se verificavam.
No entanto o facto mais relevante da década é a Conferência das Nações Unidas sobre
o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, também no ano de 1972, onde se discute
pela primeira vez, o futuro do mundo, e se traz para a discussão pública o problema da
degradação do ambiente, a qual coloca em risco esse mesmo futuro. De facto, a gravidade
dos problemas discutidos, que culminou com a Declaração do Ambiente, era muito
preocupante para o futuro do planeta (CARVALHO, 2007).
Para além dos marcos citados, a década de setenta do século XX, foi marcada por
um conjunto de acontecimentos, quer ao nível institucional, quer ao nível da ocorrência de
acidentes e catástrofes ambientais que viriam a marcar profundamente as duas décadas
seguintes até à Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento,
(ECO-92).
Segundo Faucheux e Noel (1995), é a partir dos anos setenta que os problemas dos
recursos naturais e do ambiente começam a ser entendidos e tratados como tais e que as
ações neste domínio se dividem em quatro grandes atitudes, considerando a análise de
Turner: uma atitude extremista, dita preservacionista, uma atitude dominada pela eficiência
económica, uma atitude frequentemente chamada conservacionista e uma atitude que vê
nos recursos e nos problemas ambientais uma barreira para o crescimento económico.
No início da década de setenta, do século XX, o aparecimento dos primeiros
movimentos ecologistas que viriam a dar origem ao movimento atual é marcado pela
contestação às centrais nucleares, e pode ser ilustrado pelo protesto desencadeado em
1971 pelo Greenpeace contra as centrais nucleares canadianas.: “Até meados dos anos
setenta, o Greenpeace manteve-se exclusivamente um movimento anti-nuclear nos atos,
se não mesmo na ideologia” (YEARLEY, 1992, 69).
Nos anos oitenta, assume grande relevância a constituição da Comissão Mundial
para o Ambiente e Desenvolvimento, (W.C.E.D.) pela ONU, que viria a publicar em 1987
o Relatório “O Nosso Futuro Comum”. Este relatório viria a ter uma grande importância ao
identificar os principais problemas ambientais que ameaçam e entravam o desenvolvimento
de muitos países do Sul, e propondo um compromisso entre ecologia e economia, assente
no conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, conciliar a intervenção tecnológica
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com a capacidade ecossistémica do planeta de suportar essa intervenção. Em suma,
conciliar ambiente e desenvolvimento.
Vinte anos após a Conferência de Estocolmo, realiza-se no Rio de Janeiro a
Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento, (ECO-92), também
designada de Cimeira da Terra, na qual estiveram representados ao mais alto nível 176
países. A ECO-92, onde foi aprovado um importante conjunto de declarações, realizase com base no entendimento de que os problemas ambientais são de tal forma graves
que afetam todo o planeta e exigem uma ação concertada a nível mundial. A perda de
biodiversidade, as chuvas ácidas, o aumento do efeito de estufa e a destruição da camada
de ozono são questões globais que não afetam uma só região ou país, e, como tal terão de
ser resolvidas em comum por toda a humanidade.
O problema ambiental apresenta-se então sob dois aspetos principais: um primeiro
aspeto respeita ao facto de se tratar de um problema global, apesar das diversas formas
com que se apresenta, e do modo diverso como afeta as diferentes comunidades e
atividades humanas em todo o globo terrestre. Carece por isso de soluções globais. Um
segundo aspeto refere-se à importância e à preocupação que hoje provoca este tema que
parece extensiva a tudo e a todos. “De súbito, o ambiente conquistou um lugar privilegiado
nas prioridades de todos, desde políticos, industriais e professores, até às agências de
publicidade e editores” (YEARLEY, 1992, p. 1).
Como acentua Lipovetsky, “enquanto o Papa João Paulo II qualificava a crise
ecológica como ‘problema moral’ da maior importância, vinte e quatro chefes de Estado e de
governo declararam solenemente a sua vontade de delegar uma parcela da sua soberania
nacional para o bem comum de toda a humanidade. Os nossos deveres superiores já não
são para com a nação, têm por objeto a natureza: a defesa do ambiente tornou-se um
objetivo prioritário de massas; em 1990, os franceses colocavam, por ordem de importância,
o ambiente e a ecologia no segundo lugar dos problemas a enfrentar” (LIPOVETSKY, 1994,
p. 243).
Esta preocupação parece decorrer da perceção de um duplo perigo. Por um lado, o
esgotamento dos recursos naturais não renováveis, colocado com muita veemência pela
crise energética de 1973; e, por outro, uma crescente e visível degradação do meio natural,
provocado pela civilização industrial (como a poluição, a destruição da camada de ozono,
o aumento do efeito de estufa, a perda de biodiversidade, as alterações climáticas). A
problemática ambiental está, por conseguinte, diretamente relacionada com o atual modelo
de desenvolvimento.
O carácter e a natureza do problema ambiental podem, assim, sintetizar-se numa
importante frase: não é possível um crescimento ilimitado num mundo naturalmente
limitado, a qual, para além da sua clareza e contundência de expressão, nos permite
apresentar os principais vetores do problema: por um lado, a tendência da sociedade
contemporânea de crescer e melhorar, vencendo todo o tipo de limites e dificuldades, e
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por outro, a evidência de equilíbrio, estabilidade e limitação, que ao contrário, e pela sua
própria “natureza”, apresenta o mundo natural, no qual tem lugar o desenvolvimento da
humanidade (CARVALHO (2007).
Este conjunto de preocupações, que marca a emergência de uma consciência
ecológica, surge nos anos sessenta do século XX e se acentua nos nossos dias é
acompanhado desde o início da década de 1990, pelo conceito de desenvolvimento
sustentável decorrente do Relatório “O Nosso Futuro Comum” e institucionalizado na Eco
92, sendo definido como o processo de “desenvolvimento económico, social e político
de forma a assegurar a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras darem resposta às suas próprias necessidades” (CMAD,
1987, p. 54).
O conceito de desenvolvimento sustentável parte, assim, de uma nova perspetiva
de desenvolvimento e estrutura-se sobre duas solidariedades: solidariedade sincrónica,
com a geração presente, e solidariedade diacrónica com as gerações futuras. O bem-estar
das gerações atuais não pode comprometer as oportunidades e necessidades futuras; e,
o bem estar de uma parcela da geração atual pode ser construído em detrimento de outra
parte, com oportunidades desiguais na sociedade. A parcela da geração atual que padece
de pobreza e desigualdade não se pode sacrificar em função de um futuro improvável e
imponderável para os seus filhos e netos, assumindo um comprometimento com o futuro
sem sequer ter presente.

2 | A EMERGÊNCIA DO AMBIENTE NA SOCIOLOGIA
2.1 Os precursores
Se a aceleração da intervenção tecnológica das sociedades sobre o ambiente
esteve na origem da agudização das disfunções ambientais, a relação entre ciência,
tecnologia e ambiente não é linear; é também no campo científico que surgem, se ampliam
ou são legitimadas as preocupações sociais sobre os seus próprios limites na manipulação
da natureza. Desde a contribuição das ciências “clássicas” relacionadas com o ambiente,
como as diversas áreas das ciências naturais e da geografia física e humana; passando pela
incorporação de problemáticas ambientais nas disciplinas mais diretamente tecnológicas,
como as engenharias civil e mecânica, e pela criação de novas disciplinas tecnológicas
ambientais, como a engenharia do ambiente e a ecologia industrial; pela introdução da
problemática ambiental no núcleo de ciências sociais como a economia, a antropologia
e a sociologia; e pela criação de áreas e equipes de estudo interdisciplinares em torno
de problemas ambientais; muitas foram as transformações cognitivas, tecnológicas e
institucionais que, com êxitos variáveis e dificilmente avaliáveis no curto prazo, essa nova
reflexividade sobre a crise ambiental tem inscrito no núcleo duro da racionalidade técnicocientífica ocidental e dos seus programas de desenvolvimento. Como disciplina que se
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autonomizou a partir da interrogação sobre as origens a as consequências da modernidade,
a sociologia cedo incorporou essas preocupações nas suas problemáticas.
A emergência explícita do ambiente na sociologia, embora não se possa falar ainda
de uma sociologia do ambiente, acontece no seio da Escola de Chicago, com Park, (1916;
1936); Park e Burgess, (1921); e Mackenzie, (1968) que, recorrendo, de certo modo à
tradição da ecologia vegetal e animal, inicia um novo ramo da sociologia, chamada de
ecologia humana ou ecologia urbana.
Ao observar sociologicamente a vida de uma de uma cidade, verifica-se que uma
parte significativa dos problemas se devem à influência que é exercida pelo espaço
urbano, organização do território, transportes e comunicações, estrutura demográfica,
entre outros. Assim, com base em Mackenzie, (1968), os sociólogos da Escola de Chicago
concentraram-se sobre o estudo das relações espacio-temporais dos seres humanos,
enquanto dependentes de fatores de seleção, de distribuição, e de adaptação em relação
ao meio ambiente.
Willhelm (1964) refere que, do ponto de vista teórico, a Escola de Chicago insiste
sobre um aspeto original ao realçar através de estudos empíricos, como as relações sociais
(tal como todos os fenómenos de vida) se constroem sobre uma base material, sobre uma
infra-estrutura espacial a que chamam “biótica”.
Estamos, assim, perante uma nova forma de conceber a teoria sociológica, baseada
no estudo da influência do meio ambiente sobre a vida social. Por sua vez, Vaillancourt
(1996), observa que as opiniões divergem, havendo autores, que criticam a unilateralidade
da Escola de Chicago, e outros que procuram completá-la, afirmando que a relação
recíproca, a influência do meio social sobre o meio ambiente, é igualmente previsível e
observável.
Contudo, ainda segundo Vaillancourt (1996: 57), a Escola de Chicago abre novas
perspetivas e novas análises teóricas e empíricas, e, apesar das limitações, – falta de
perspetiva histórica, pobreza de hipóteses explicativas fundamentais, pouca consideração
da interação múltipla entre as componentes básicas da relação entre meio ambiente e
sociedade (componentes bio-geo-químicos, tecnológicos, económicos, administrativos,
sanitários, éticos, jurídicos, culturais e educacionais) – a Escola de Chicago pode ser
considerada pioneira de uma sociologia do ambiente.

2.2 Um novo paradigma
Em 1972, a Conferência de Estocolmo coloca pela primeira vez, de forma clara,
a problemática ambiental no seio da opinião pública; em 1976, a American Sociological
Association cria uma secção de sociologia do ambiente. Esta era ainda praticamente
desconhecida quando dois importantes artigos (Catton e Dunlap, 1978 e Dunlap e Catton,
1979) propõem uma reorientação da disciplina “rumo a uma perspetiva mais holista capaz
de conceptualizar os problemas sociais no contexto da biosfera” (BUTTELL, 1987, p. 466).
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Renovando, ampliando e aprofundando a tradição da Escola de Chicago, pretendese agora reorientar a investigação sociológica a partir do estudo da influência recíproca dos
fatores fisico-biológicos e sócio-culturais. Dunlap e Catton (1979) precisam esta posição,
afirmando que “a nova ecologia humana deve constituir o coração da sociologia do meio
ambiente e conduzir a uma renovação radical da disciplina”.
A ideia central deste propósito pode resumir-se do seguinte modo, com base em
Buttel, (1978). Em oposição à tese de Durkheim, geralmente aceite, os factos sociais
devem explicar-se através de factos sociais, o grave problema da degradação do meio
ambiente exige que a sociologia abandone o seu antropocentrismo exacerbado, reconheça
a interação entre forças sociais e naturais e que abandone de uma vez por todas a “ilusão”
de que a espécie humana está isenta das leis que regem as outras espécies biológicas,
vegetais e animais.
Catton e Dunlap (1978; 1980) e Dunlap e Catton, (1979)) desenvolvem esta ideia
central mostrando a necessidade de que o “velho” paradigma HEP-Human Exemptionalism
Paradigm, - O conceito inicial do HEP - Human Excepcionalism Paradigm, enunciado
no artigo de 1978, foi depois alterado para Human Exemptionalism Paradigm, no artigo
de 1979 - comum a diferentes visões teóricas, (interacionismo simbólico, funcionalismo,
etnometodologia, marxismo) assente no pressuposto de que o homem é o centro de todo
o sistema, traduzindo uma visão antropocêntrica do mundo, deve dar lugar a um novo
paradigma, NEP - New Environmental Paradigm capaz de considerar efetivamente a
influência recíproca entre leis ecológicas e regulações políticas, económicas e sociais. Esta
tese é desenvolvida em torno de quatro premissas apresentadas, abaixo, no quadro 1.1.

HEP - Human Exemptionalism Paradigm

NEP - New Environmental Paradigm

1. Os humanos diferem das outras
espécies, porque têm uma herança cultural,
acumulada, para além da herança genética

1. Embora possuindo caraterísticas excecionais,
a espécie humana é apenas uma entre as outras
espécies do planeta, todas interdependentes do
ecossistema global.

2. Os fatores sociais e culturais, incluindo a
tecnologia, são os grandes determinantes
das ações humanas.

2. As ações humanas não são apenas
influenciadas por fatores sociais e culturais, mas
também por complexas relações de causa-efeito
e retroação da natureza. Podem, por isso, ter
consequências imprevistas.

3. O ambiente social e cultural é o contexto
crucial para as ações humanas, sendo o
ambiente biofísico pouco relevante.

3. Os humanos vivem e dependem de um
ambiente biofísico finito, que lhes impõe
poderosos constrangimentos físicos e biológicos.

4. A cultura é cumulativa; portanto o
progresso técnico e social pode continuar
indefinidamente, tornando resolúveis todos
os problemas sociais.

4. Embora a criatividade humana e os seus
poderes possam dar a ilusão de não haver limites
para a capacidade de carga do planeta, as leis
ecológicas não podem ser ultrapassadas.

QUADRO 1.1 - Premissas do HEP e do NEP. Catton e Dunlap, (1980)
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Assim, o NEP postula que o mundo é finito e impõe limites físicos e biológicos
ao crescimento económico, ao progresso social e a outros fenómenos da sociedade,
contrariando, assim, a ideia de que o progresso científico e tecnológico libertaria
infinitamente o homem da sua relação com a natureza.
No entanto, paradoxalmente, o NEP apresenta, ele próprio, características antireflexivas, pois parece ignorar que as sociedades têm, ou começam a ter consciência do
risco, organizando-se no sentido de criar novas formas de regulação económica e política
para lidar com ele. Propõe um regresso ao determinismo ao mesmo tempo que na sociedade
se desenvolve a reflexividade e emerge um reconhecimento do risco que é incorporado nos
valores da sociedade pós-moderna (ou da modernidade tardia). Logo, o NEP de início
não incorpora teoricamente uma dimensão fundamental do problema ambiental, que é
precisamente o da reflexividade social em torno dos problemas que levanta, e de que a
criação de uma sociologia do ambiente é, ela própria, expressão.
Em trabalhos ulteriores, Catton e Dunlap incorporam uma componente de maior
reflexividade sobre a questão ambiental, quando abordam a questão do reconhecimento
social crescente da realidade da mudança ambiental global, a qual representa um desafio
fundamental para o HEP, e oferece uma oportunidade para fortalecer o interesse social e
sociológico sobre o ambiente (Dunlap e Catton, 1983). Para Dunlap, a sociologia do ambiente
passa então a recolher três temas base, que só ela explora convenientemente: “as causas
principais dos problemas ambientais, as soluções potenciais para os problemas, e a análise
dos impactes sociais dos problemas ambientais e suas possíveis soluções” (DUNLAP, 1993.
p. 718). Fica assim aberta a via para uma sociologia do ambiente que incorpora na sua
problemática as determinações e as consequências biológicas e ambientais das práticas
sociais, sem ao mesmo tempo prescindir do estudo das representações, da reflexividade
e da problematização social sobre o ambiente como fatores sociologicamente relevantes
dessa mesma relação.

2.3 Ambiente, modernidade e sociedade de risco
A dimensão e globalidade dos problemas ambientais ganham particular ênfase no
discurso sociológico através dos debates sobre a modernidade, destacando-se as reflexões
de Beck (1986, 1994 e 1998) e Giddens (1990). Beck, ao colocá-las no centro da sua
teoria sobre a sociedade de risco, que designou de modernização reflexiva, que significa
“a possibilidade de uma (auto)destruição criativa de toda uma época: a da sociedade
industrial. O sujeito desta destruição criativa não é a revolução, nem a crise, mas a vitória
da modernização ocidental” (Beck, 1994:2). Guiddens, ao integrar as questões ambientais
nas consequências do desenvolvimento da sociedade capitalista/industrial, embora não as
colocando como problema central, mas como um entre outros.
Nas abordagens desenvolvidas por Beck e Giddens, encontra-se, assim, um
reconhecimento explícito das limitações do conhecimento humano, defendendo-se que as
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explicações científicas “objetivas” dos processos naturais já não oferecem uma explicação
suficiente do impacte humano sobre o mundo natural. A modernidade traz consigo o
conhecimento tecnológico, capaz de resolver um conjunto de problemas, mas introduz a
sociedade de risco, ela própria indutora de outros.
A teoria da sociedade de risco desenvolvida por Beck parte da premissa que os
países do ocidente passaram de uma sociedade industrial ou de classes, em que a questão
central é a forma como a riqueza socialmente produzida pode ser distribuída de forma
equitativa, enquanto simultaneamente reduz os efeitos do lado negativo (pobreza, fome),
a um paradigma de uma sociedade de risco em que os riscos e os perigos produzidos por
parte da modernização, entre os quais o da poluição e da degradação ambiental, devem
ser evitados e minimizados. “A sociologia não perguntou o que significa a ameaça da
autodestruição para a sociedade, contudo, a resposta seria unânime de que essa ameaça
é aquilo que caracteriza e distingue a última metade do século XX” (BECK, 1998, p. 75).
Beck, como refere Goldblatt, localiza as origens e as consequências da degradação
do ambiente precisamente no centro de uma teoria da sociedade moderna, em vez de
considerá-la um elemento periférico ou uma reflexão teórica posterior.
“A sociologia de Beck e as sociedades que ela descreve são dominadas
pela existência de ameaças ecológicas e pela forma como as entendemos
e lhe reagimos. Na realidade podemos ser levados ao ponto de afirmar que
a sociedade de risco é firmada e definida pela emergência destes perigos
ecológicos, caracteristicamente novos e problemáticos” (GOLDBLATT, 1996,
p. 228).

Segundo Beck, (1986) os novos riscos, trazidos pela modernização são
qualitativamente diferentes dos obstáculos e dos perigos que surgiram em períodos
anteriores da história:
•

os riscos atuais resultam diretamente da industrialização;

•

apresentam-se sob a forma de toxinas ou de radioatividade, e, por isso já não
são percetíveis ao nível dos sentidos;

•

não resultam de falta de tecnologia ou riqueza mas de sobreprodução, multiplicando-se à medida que a industrialização se intensifica à escala global;

•

a experiência contemporânea do risco é científica e politicamente reflexiva. Isto
é, a sociedade é intencionalmente reestruturada numa tentativa para reduzir o
risco, mas não consegue lidar com a força ameaçadora da modernização e da
globalização da dúvida que lhe é inerente;

•

os riscos não se restringem ao seu local de origem, mas, pela sua natureza,
põem em perigo todas as formas de vida do planeta;

•

a globalização da indústrias de alto risco tornou impossível o cálculo científico
do perigo e das suas consequências.
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“Modernização refere-se aos impulsos tecnológicos, racionalização e
transformação do trabalho e organização, mas, inclui muitas coisas mais: a
mudança e o carácter social das biografias normais, dos estilos de vida e das
formas de amar, das estruturas de influência e de poder, das formas políticas
de opressão e participação, das conceções da realidade e das normas
cognoscitivas. Para a compreensão sociológica da modernização, o arado, a
máquina a vapor e o microchip são indicadores visíveis de um processo muito
mais profundo e que abarca e transforma toda a estrutura social. Em última
análise no qual se transformam as fontes da certeza de que se nutre a vida”
(BECK, 1986, p. 50).

A questão da reflexividade ou da retroação nas sociedades modernas é também
enfatizada por Lagadec (1991). Se por um lado a modernidade radica nas sociedades
industrializadas, por outro, não há dúvida que estas trouxeram novos problemas, aos quais
ela própria tem dificuldade em responder, nomeadamente a questão dos riscos ambientais
de grandes proporções e com carácter alargado. Lagadec problematiza o que chamou
“civilização do risco”, encetando a discussão a partir da análise pormenorizada de um
conjunto de desastres que colocam as sociedades industrializadas no cerne da questão,
colocando-a em torno das noções de catástrofe tecnológica e de responsabilidade social e
política. Desse conjunto de ocorrências, destacam-se: a explosão de Flixborough, 1974; o
acidente químico de Seveso, 1976; o afundamento do navio Amoco-Cadiz, 1978; o acidente
nuclear de Three Mile Island, 1979; o acidente de transporte de químicos de Toronto, 1979,
o acidente nuclear de Chernobyl, 1986.
A globalização do risco referida por Beck é o ponto central da teoria da modernidade
em Giddens, que apresenta a questão do risco como tendo um carácter global. Ao ser
apresentado como tendo um âmbito generalizado, o risco assume-se como uma questão
central da maior importância na reflexão apresentada por Giddens (1990), onde especifica
o “perfil do risco” das sociedades contemporâneas.
Na sua ótica, o risco sofreu importantes transformações em três dimensões:
âmbito, tipo e experiência. O seu âmbito atingiu proporções globais, estendendo-se a
toda a humanidade, e intensificou-se ao pondo de provocar eventuais catástrofes. Por
sua vez o tipo de risco emergente ameaça destruir uma natureza plenamente socializada,
estendendo-se aos pontos mais remotos do planeta, colocando assim toda a humanidade
perante um destino comum.
“A possibilidade de guerra nuclear, de calamidade ecológica, de explosão
populacional incontrolável, de colapso da troca económica global e de outras
potenciais catástrofes globais oferece um horizonte de riscos assustador para
todos. Como Beck comentou, os riscos globais deste tipo não respeitam as
divisões entre ricos e pobres, ou entre regiões do mundo. O facto de Chernobyl
estar em toda a parte implica o que ele designa por o fim dos outros - as
fronteiras entre os que são privilegiados e os que não são” (GIDDENS,1990,
p. 97)
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Por fim, a consciência e a perceção do risco estende-se para além dos peritos,
permeabilizando o espaço público e o discurso político e questionando a confiança
que anteriormente se tinha na ciência como fonte de soluções eficazes e seguras
(GIDDENS,1990).
A presente situação que hoje o mundo enfrenta, com a grave crise resultante das
alterações climáticas, ilustra bem o pensamento e as reflexões dos autores que acabámos
de referir, reforçando estas temáticas, como centrais na sociologia.

3 | CONCLUSÃO
O conflito que a espécie humana estabeleceu com a natureza tem, uma origem
muito longínqua, na pré-história, responsabilizando, assim, todas as civilizações pela
atual crise ambiental, sendo que a aceleração dessa rutura se inicia com o advento do
capitalismo moderno a partir do século XVI e, sobretudo, a partir do século XVIII, com
a revolução industrial. No entanto, se a Revolução Industrial assinala o ponto de rutura
em que o problema ambiental se agudiza, consubstanciado no avanço tecnológico, a
emergência duma consciência ecológica tem uma origem muito mais tardia, apenas por
volta dos anos sessenta do século XX, consubstanciada num conjunto de preocupações
decorrentes da perceção de um duplo perigo. Por um lado, o esgotamento dos recursos
naturais não renováveis, e, por outro, uma crescente e visível degradação do meio natural,
provocado pela civilização industrial, relacionando diretamente a problemática ambiental
com o atual modelo de desenvolvimento.
O conjunto de preocupações, que marca a emergência de uma consciência ecológica,
surge, nos anos sessenta do século XX e se acentua nos nossos dias é acompanhado
desde o início da década de 1990, pelo conceito de desenvolvimento sustentável.
Se a aceleração da intervenção tecnológica das sociedades sobre o ambiente
esteve na origem da agudização das disfunções ambientais, e faz emergir uma consciência
ecológica, no campo científico, a relação entre ciência, tecnologia e ambiente, faz surgir,
ampliar, ou legitimar preocupações sociais sobre os seus próprios limites na manipulação
da natureza, fazendo emergir estas questões na reflexão sociológica. Como disciplina
que se autonomizou a partir da interrogação sobre as origens a as consequências da
modernidade, a sociologia cedo incorporou essas preocupações nas suas problemáticas.
Assim, a sociologia do ambiente surge na confluência de várias perspetivas,
destacando-se os contributos precursores da Escola de Chicago e duas reflexões
contemporâneas: a primeira, com R. Dunlap e W. Catton, como a principal defensora da
autonomia da disciplina; a segunda, mais recente, surge na linha das reflexões críticas
sobre a modernidade, onde se destacaram autores como A. Giddens e U. Beck.
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