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“O todo é maior que a soma das partes.”
(ARISTÓTELES)
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Apresentação
Desde o final da década de 1960 até o presente, é possível afirmar que
a questão ambiental, em alguma medida, já foi incorporada pelos mais variados
campos de conhecimento e pelos diversos domínios da vida associativa. Tratar
da questão ambiental, portanto, não é mais nenhuma novidade. Contudo, neste
período, o que se observa é que a questão ambiental, ao mesmo tempo em
que indica limites de determinados padrões civilizatórios (MEADOWS, 1978
e 2007), indica igualmente limites dos campos de conhecimento, no sentido de
compreender estes processos de transformação. Os campos de conhecimento
instituídos historicamente, em geral, centrados em fundamentos epistemológicos
muito bem consolidados, deparam-se com “anomalias” (KUHN, 2005) muito
difíceis de serem domesticadas. Diante destes desafios concretos, os campos de
conhecimento veem-se obrigados a estabelecer pontos de contato com outros
campos de conhecimento, com vistas a enfrentar de forma mais consistente,
tanto do ponto vista teórico quanto prático, estas “anomalias”.
Este contexto de incertezas é o contexto de emergência do Campo de
conhecimento Ambiental e é neste contexto que o presente livro reivindica seu
lugar, tomando como ponto de partida o Campo Jurídico. Nesta toada, o propósito
deste livro é identificar em que medida o Campo Jurídico, à luz de uma Episteme
Realista, consegue estabelecer pontos de contato com o Campo Ambiental. Para
tanto, o argumento defendido é que este diálogo será efetivado de forma mais
fecunda, desde que conduzido pela ideia-força de que o “jurídico” não deve
ser tomado apenas como a norma, mas como um “fenômeno sociocultural e
ambiental”. Contudo, vale ressaltar que a defesa desta ideia-força não implica
reivindicação da palavra final acerca da complexidade que perpassa tanto o
Campo Ambiental quanto o Campo Jurídico.
Neste sentido, caro leitor, o livro está estruturado em quatro capítulos:
O Capítulo 1 se propõe a analisar e refletir sobre os desafios sugeridos
pela interdisciplinaridade no campo do conhecimento jurídico, especialmente
no que se refere às limitações de uma epistemologia positivista-estruturalista
em estabelecer diálogos com os demais campos disciplinares do conhecimento.
Para tanto, compara-se o recorte de objeto proposto pela visão hegemônica
com o obtido a partir de outras teorias, enfatizando-se o Realismo Jurídico e
o Funcionalismo. E toma-se como pontos de referências noções advindas do
campo do Conhecimento Ambiental, questionando-se acerca das vantagens e
obstáculos ao diálogo com este campo, eminentemente interdisciplinar. Um dos
9
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achados do Capítulo é que a episteme positivista Kelseniana não maximiza a
fecundidade em um diálogo interdisciplinar e há sugestões que uma abordagem
realista mostrar-se-ia mais aberta.
O Capítulo 2 encontra seu lugar no diálogo ambiental contemporâneo, a
partir do campo jurídico, como considerações epistemológicas e metodológicas.
Toma-se o campo ambiental como ponto de partida para explorar as contribuições
e limites do campo jurídico nesse diálogo, à luz da escola do Realismo Jurídico.
A ideia-força do Capítulo é explorar a real influência do Direito sobre a
sociedade e investigar se é possível promover mudança socioambiental por
meio de mudanças na legislação. Essa pergunta penetra o campo ambiental por
intermédio dos conceitos de “emaranhado” e “decisão civilizatória”. Concluise que as diferentes correntes epistêmicas oferecem diferentes soluções à crise
ambiental e que, a partir do Realismo Jurídico, o Direito pode ser visto como
imbricado no emaranhado.
O Capítulo 3 explora os limites das correntes concepções acerca do
sujeito cognoscente, especificamente no que se refere a pesquisas ambientais.
Sua proposta é explorar o conceito de sujeito cognoscente sempre tendo em
vista as necessidades concretas da pesquisa ambiental. Nesse sentido, todas as
formulações do presente Capítulo devem ser entendidas como inspirações, e
não como modelos pré-formados. Por fim, expõe-se a possibilidade do campo
de conhecimento ser derivado dos sujeitos cognoscentes que o compõem.
O Capítulo 4 busca aproximar o Direito do diálogo ambiental. Primeiro
descreve-se a episteme jurídica hegemônica e seus limites relativos ao
diálogo ambiental. A partir daí, busca inspiração em uma episteme embasada
no Realismo Jurídico de forma a ter uma concepção mais ampla de Direito
que permita a oxigenação e o debate interdisciplinar. A partir desta episteme
alternativa, propõe-se ver o fenômeno jurídico como espaço de manifestação
do processo coevolutivo, bem como fonte de pistas acerca das decisões
civilizatórias. Busca-se delinear um campo jurídico realista e mais aberto a inter
e transdisciplinaridade. Explora-se também a necessidade de um novo sujeito
cognoscente derivado do Campo Ambiental e de perspectivas realistas.
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CAPÍTULO 1
O CAMPO JURÍDICO E OS DESAFIOS DA INTERDISCIPLINARIDADE
Imaginemos que na hora em que o mercado está
mais cheio de gente, com um punhal debaixo do
braço eu te dissesse: Polo, neste momento adquiri
um poder maravilhoso e me tornei tirano. Se eu
achar que deve morrer imediatamente qualquer
destes homens que vês aí, no mesmo instante ele
morrerá; se for de parecer que é preciso partir a
cabeça de qualquer deles, na mesma hora ficará
com a cabeça quebrada; ou rasgar-lhe as roupas,
e estas serão rasgadas, tão grande é o meu poder
na cidade (PLATÃO).
INTRODUÇÃO
Hodiernamente o campo1 (BOURDIEU, 2006) do conhecimento
jurídico – por se basear majoritariamente em uma epistemologia com pendores
isolacionistas – afastou-se dos demais campos disciplinares, tornando-se cada
vez mais autorreferente. Apesar de nas últimas décadas do século XX ter
emergido e se consolidado uma tendência que busca uma aproximação da análise
jurídica com noções exógenas – principalmente sócio-políticas e históricas – tal
tentativa encontra barreiras sólidas no núcleo duro da epistemologia vigente.
Assim, apesar das intenções declaradamente críticas à episteme positivista,
presente em autores diversos, a análise resultante tem dificuldade de se afastar
de suas dívidas com a episteme criticada.
Neste sentido, cabe aqui explicitar a inquietação central deste Capítulo.
O Positivismo não é a única opção que o estudioso do campo jurídico dispõe
para suas análises e reflexões. Muitas outras foram propostas e podem inspirar
perspectivas de análise mais amplas. Contudo, cumpre esclarecer que nosso
objetivo não é apresentar uma crítica ampla acerca de uma episteme positivista,
mas identificar algumas limitações provavelmente derivadas das resistências
do campo jurídico face à interdisciplinaridade2 (LEIS, 2005). Para isso, é útil

A fonte de inspiração para caracterizarmos o conhecimento jurídico como um “campo” é a
obra de Pierre Bourdieu (2006), que conceituou “campo” como local de disputas de sentidos.
2
Uma das principais fontes de inspiração para nossas reflexões acerca da interdisciplinaridade
é a obra de Héctor Leis (2005), que a conceitua de forma aberta como um ponto comum que
possibilita o cruzamento e coexistência de campos distintos de conhecimento.
1
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procedermos o estudo a partir da ótica do Conhecimento Ambiental3, campo
eminentemente interdisciplinar ao qual o Direito pode muito contribuir e do
qual pode receber outras tantas contribuições.
Assim, a pergunta que move o presente estudo é quais as limitações
geradas por uma epistemologia positivista, no que tange a correlação entre o
Direito e o Conhecimento Ambiental?
1. REFERENCIAL TEÓRICO
Primeiramente, de forma a instigar diálogos profícuos com outras
matrizes de pensamento, explicitar o uso que faremos de alguns termos. Não se
pretende ignorar que no sentido amplo do termo, tanto o funcionalismo quanto
o Realismo Jurídico podem ser considerados como teorias positivistas. Ainda
assim, por praticidade, no decorrer do texto, o termo “positivismo” e seus
derivados serão sempre referentes ao positivismo stricto sensu, conforme se
interpreta nos estudos de Hans Kelsen.
É bem sabido que Kelsen foi um brilhante jurista, cujas visões e intenções
vão além do que normalmente lhe atribuem seus seguidores, mas igualmente
seus detratores. Ainda assim, cumpre ressaltar que o escopo do presente estudo
não é fazer uma análise profunda da obra deste pensador, tampouco uma crítica
direcionada a seu pensamento4, mas identificar algumas limitações da episteme
estrutural, cunhada por ele e, de forma preliminar, sugerir novos contornos
para os processos de produção, acesso e validação do conhecimento jurídico.
Logo, no contexto deste estudo, o termo “positivismo Kelseniano” está sendo
empregado a partir desta perspectiva.
O termo “sistema”, quando usado, busca dialogar com os autores filiados
à teoria dos sistemas e o sentido usado está próximo dos trabalhos de Norbert
Wiener (1948) e Ludwig Von Bertalanffy (1975), como ente isolado e com
partes coordenadas capaz de realizar processo transmutativo de informações.
A presente análise reflexiva é parte de um programa de investigação acerca dos fundamentos
epistêmicos, teóricos e metodológicos do campo de conhecimento ambiental no Brasil, que
toma como pontos de partida os campos disciplinares que enfrentam direta ou indiretamente a
questão ambiental. Neste debate que se propõe a identificar e delinear os contornos deste campo
emergente, seu “objeto”, o “ambiental”, é apreendido como um emaranhado envolvendo escolhas e
decisões civilizatórias, derivadas do ambiente sociocultural e o próprio ambiente biofísico. Tratase, portanto de um “objeto” que reclama abordagens que transcendam as fronteiras dos campos
disciplinares instituídos. Este esclarecimento justifica as inquietações deste Capítulo diante da
dificuldade do conhecimento jurídico incorporar em sua episteme, fundamentos que permitam
diálogos com outros campos disciplinares.
4
De fato, parece-nos que a obra de Kelsen pode ser mais prolífica do que normalmente se
percebe, conquanto uma melhor interpretação sobrevenha a atual.
3
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A busca deste diálogo justifica-se a partir da potencial fecundidade do uso do
conceito de sistema jurídico, que se entende como mais que coletividade dos
órgãos ligados à função jurisdicional, mas deve incluir também todos os pontos
de (co)influência (porosidade) entre o sistema e o restante do corpo social.
Esta maneira de apreender o fenômeno Jurídico, a despeito de ser ignorada
por correntes puramente estruturalistas, se encaixa perfeitamente em uma teoria
realista do Direito.
Por fim, a análise reflexiva contida neste texto baseia-se nos pressupostos
epistemológicos explicitados abaixo e qualquer crítica à metodologia jurídica
convencional deve ser compreendida no sentido de busca da interdisciplinaridade
e das correlações com o Conhecimento Ambiental.
2. NOTAS ACERCA DO MÉTODO
Inicialmente, um ponto que gostaríamos de ressaltar é que o presente
Capítulo não se pretende uma crítica ao Direito como instituição. Nenhuma das
considerações presentemente formuladas tem a pretensão de se ver convertidas
em práxis pelos operadores do Direito, mas apenas de indicar possíveis vias de
acesso à interdisciplinaridade aos pesquisadores propensos a tanto.
Uma premissa que permeará o presente texto é o anacronismo, sempre
que um conceito ou teoria apresentar-se, dar-se-á preferência a um construto
anacronístico. Esta decisão, no entanto, não se trata de mero diletantismo
ou preferência subjetiva, mas da constatação de que, consistentemente, uma
análise anacrônica oferece novas possibilidades quando uma visão diacrônica
mostra apenas becos-sem-saída teóricos. Trata-se de uma escolha estratégica,
buscando maximizar a fecundidade epistêmica.
3. O CONTEXTO HISTÓRICO DO POSITIVISMO KELSENIANO
Para uma compreensão adequada das ideias de Kelsen (2000), faz-se
mister entender-se o contexto histórico e o ambiente cultural e intelectual no
qual ele as produziu, sob pena de tendermos a uma avaliação ingênua e ultra
simplista de seu pensamento.
Assim, proceder-se-á um breve resumo das tensões as quais o momento
histórico – primeiras décadas do século XX – estavam propensas, nossa
proposta não é fazer um estudo histórico compreensivo da vida e obra deste
grande jurista, mas reconhecer-lhe o valor e explicitar que muitas das críticas
que faremos ao que chamaremos de “positivismo Kelseniano” (vide Introdução)
não seriam, necessariamente aplicadas ao pensamento de Kelsen, em sua forma
pura, mas são, sim, críticas à conotação que tal pensamento adquiriu a partir das
últimas décadas do século XX.
13
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3.1 COMO CRÍTICA AO JUSNATURALISMO
É comum no decorrer do pensamento ocidental, a manifestação de um
processo preeminentemente dialético5, que constantemente se manifesta na
forma de um novo ideário se formando em franca contraposição a um anterior6.
No caso de Kelsen, o pensamento no campo jurídico, apesar de multifacetário
em alguns aspectos, tinha ainda grande influência do jusnaturalismo. Muitas
das posturas assumidas por Kelsen podem ser interpretadas como reações a
esta corrente, posturas estas que podem ser levadas a extremos se retiradas de
seu contexto histórico. Assim, a proposta kelseniana pode ser vista como uma
tentativa de garantir que os operadores do Direito não sofressem influências
de vetores não jurídicos, em um momento histórico no qual havia uma
preponderância de elementos potencialmente nocivos que buscavam influenciar
o Poder Judiciário.
Nisto, não se pretende negar que a postura de Kelsen é
prioritariamente (unicamente?) estruturalista, mas expressar que as
construções teóricas constituídas para proteger o Direito de influências
externas podem sobreviver a seu propósito se continuarem a ser usadas
quando não existam mais fatores externos buscando influenciar o fenômeno
jurídico ou, havendo, se estes fatores se houverem adaptado e encontrado
maneiras de proceder dentro da conformação corrente do campo.
Ademais, convém ressaltar que neste texto parte-se da noção epistêmica
de que Ciência e fenômeno são entes distintos e que as preocupações dos
operadores do Direito podem ser diversas das dos cientistas do Direito,
cabendo a cada um seu propósito e metodologia e importância.
3.2 COMO PROPOSTA DE UM CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Um dos propósitos professados por Kelsen – e fonte de muito do
apoio que suas ideias receberam – foi o de elevar o Direito ao patamar de
uma ciência. Uma análise aprofundada do valor e sucesso desta contribuição
escaparia completamente ao escopo deste texto. Como pretendemos focar
atenção na questão interdisciplinar, basta frisar que diversos campos científicos
engajam-se constantemente em diálogos, muitas vezes extremamente fecundos.
Pode-se argumentar que nas ciências naturais, a partir de Newton, a oposição entre tese e
antítese não se faz sentir de forma tão acentuada, mas na história da filosofia, nota-se, desde quase
sua origem, contrapor-se a uma ideia mais antiga constitui forte motivação no pensamento dos
novos filósofos. O caso mais dramático, mas de forma alguma único, é o da oposição teórica entre
Platão e Aristóteles.
6
Os trabalhos dos Fisiocratas em oposição aos Mercantilistas, por exemplo; ou de Aristóteles
em contraposição a Platão.
5
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Por outro lado, o intuito de isolar o Direito talvez tenha propósitos práticos e
não seja consequência exclusiva de considerações epistemológicas. Já que uma
das preocupações de Kelsen era buscar um método que garantisse a segurança
jurídica, a proposta de uma ciência pura do Direito, que fosse mais voltada a
excluir influências políticas das decisões judiciais, do que impedir o diálogo
entre juristas e demais cientistas sociais.
Neste ponto talvez possamos perceber que, apesar de professar a busca
por uma teoria científica pura – não foi casual o fato de Kelsen ter recorrido
a Kant para fundamentar filosoficamente o conjunto de sua obra – Kelsen
devesse ser considerado também por suas contribuições de uso prático. Do
ponto de vista estritamente epistemológico, é difícil obter-se um construto a
um só tempo útil para a técnica e para o estudo científico, e parece ingênuo
criticar Kelsen por ter privilegiado este e não aquele, especialmente levando
em conta a tendência de certos indivíduos (os quais podem fazer parte do
sistema jurídico) em privilegiar seus interesses individuais em detrimento
do bem comum. Assim, uma episteme estruturalista pura, quando aplicada
apenas pelos operadores do Direito (os elementos do Sistema jurídico que é o
fenômeno do Direito) não é necessariamente7 problemática, apesar de não ser,
tampouco, necessariamente ideal.
Já do ponto de vista do cientista jurídico, a aplicação de uma episteme
Kelseniana reduz sua função a de mero (co)transmutador (ao lado do juiz/
tribunais e demais operadores) da informação jurídica, gerando assim efetiva
fusão entre o Fenômeno Jurídico e a Ciência do Direito8, o que, se buscamos
a fecundidade epistêmica, é extremamente ineficaz. Por outro lado, do ponto
de vista prático, pode-se defender esta postura a partir da “necessidade” de
garantir a “segurança jurídica”, seguindo a noção que os teóricos devem
teorizar o que os juízes devem decidir. Esta justificação, apesar de popular,
parece-nos extremamente incoerente, sendo derivada de uma série de
mitificações acerca do Direito.
4. O RECORTE DO OBJETO
A proposta de Kelsen de o Direito, para se constituir como saber
científico, dever ter bem demarcado seu objeto de estudo, não foi inovadora
em si mesma. Desde Galileu, no século XVII, vinha se desenvolvendo
a tendência de definir um campo de saber em relação ao seu objeto, e não
A ideia estruturalista, mesmo quando limitada aos aplicadores do Direito, sofre ainda
inúmeras críticas.
8
Apesar de defensável, igualar estas duas entidades não é necessário; assim, deve-se remeter as
escolhas epistemológicas de cada autor.
7

15

CONHECIMENTO AMBIENTAL E CONHECIMENTO JURÍDICO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

mais a partir de seu método9, como era práxis até então. Assim, nada mais
razoável que propor um objeto a ser estudado pelo Direto. Há, no entanto,
de se diferenciar entre escolher qualquer objeto e escolher um objeto; pode
parecer a muitos hoje que a opção de Kelsen pela norma positiva e estrutura e
coesão do ordenamento jurídico seja natural ou mesmo inevitável, mas como
se verá, isto está longe de ser o caso.
A escolha de restringir o Direto ao estudo exclusivo da norma cria
dois problemas distintos. Primeiro, é uma escolha prioritariamente diacrônica,
funcionando de forma aceitável para o Direito como se manifesta nos últimos
séculos, mas sendo incapaz de explicar o Direito em sua continuidade histórica.
Segundo problema de tão restrito recorte, é que exige do estudioso que abrace
a ficção de que toda interação humana relevante se dá nos tribunais – ou nos
sistemas jurídicos de forma mais ampla – e relega inúmeros fatos que poderiam
alumiar e enriquecer o diálogo e a percepção do cientista do Direito, como de
interesse exclusivo de outras ciências.
Estas limitações têm consideráveis ramificações filosóficas. Ao excluir
uma gama de fenômenos, o positivismo isola-se não apenas de outras ciências,
mas também torna-se impermeável a alterações, mesmo a partir de outras
noções advindas do próprio Direito. Esta talvez seja uma das razões porque, a
despeito de constantes críticas, não se propõe uma alternativa ao Positivismo
que alcance a condição de alternativa à hegemonia; é que, hesitando-se em
dispor de todo um corpo de conhecimento, busca-se reformar o positivismo
acrescentando-lhe fatores exógenos. Mas os híbridos gerados, ou carecem de
funcionalidade – uma vez que o positivismo rejeita os órgãos transplantados;
ou se tornam uma versão transfigurada do estruturalismo, mas que em essência
mantém a mesma forma de processamento sistêmico.
Vejamos, por exemplo, a proposta da epistemologia funcionalista
elaborada, entre outros, por Norberto Bobbio. Em “Da Estrutura à Função”, obra
na qual Bobbio (2007) oferece fundamentos de uma episteme funcionalista, ele
defende que noções estruturalistas e funcionalistas não são necessariamente
antagônicas. Tal ideia – como a maioria das ideias advogadas por Bobbio – é
absolutamente verdadeira. Conquanto se aceite que todo o corpus legal direcionese ao mesmo propósito, realmente, a visão funcionalista e a estruturalista podem
coexistir e co-funcionar sem dificuldades. Porém isto não ocorre. Na realidade
o ordenamento jurídico de qualquer país é obra conjunta de inúmeros coautores
O século XVII representou um divisor de águas: até então, um campo de saber era definido pelo
método que aplicava, a partir de então, com a hegemonia do método científico, houve um gradual
aumento na importância epistemológica do recorte do objeto. Tal tendência manteve-se inalterada
e, na altura do século XX, as áreas de conhecimento definiam-se prioritariamente a partir do objeto;
e o método, no que precisasse ser ajustado, o era para atender as peculiaridades do objeto.
9
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e não há porque julgar que eles todos e elas todas busquem os mesmos fins, a
despeito de diferenças político-ideológicas. Os defensores da funcionalidade
do ordenamento jurídico – mesmo quando críticos do positivismo de forma
genérica – podem propor que, apesar de haver diferenças entre os diversos
indivíduos que cumprem a função de legislar, cabe ao cientista jurídico buscar
coadunar essa diversidade sob a rubrica de um ordenamento jurídico uno e
harmonioso, o que se nota pela tradição doutrinária de citar um ente abstrato
chamado “legislador”. Esta solução se enquadra muito bem no pensamento
Kelseniano, mas será adequada no corpus teórico funcionalista? Bobbio, de
fato, busca trazer a figura fictícia do “legislador” – o que se enquadra com sua
proposta de coexistência entre funcionalismo e estruturalismo – ao dizer que o
Direito pode ser entendido como ferramenta de controle social utilizada pelo
“legislador”, mas não explica como compilar uma miríade de pensamentos e
posturas sob este título.
Ademais, é difícil estabelecer um paradigma funcionalista que ignore
os fatos sociais, já que para que se perceba a função de uma lei ou instituto fazse mister buscar seus efeitos no grupo (sistema) social e observar o desvelar da
norma. E é ainda mais difícil estabelecer um positivismo estruturalista que leve
em conta os fatos sociais, já que estes são irrelevantes no que tange à validade
da norma – que é o foco do estruturalismo. Quanto a possibilidade de utilização
de ambas epistemologias concomitantemente, mas de forma estanque, apesar
de parecer solução inabalável, ainda restaria o problema de qual das duas
preponderaria em caso de conclusões não concordantes?
O fato é que, para Kelsen, a “Ciência Legal” deve tratar estritamente
da norma, buscando descrevê-la sem qualquer julgamento moral10 ou sem
levar em conta quaisquer fatores exógenos. Como vimos, tal postura traz
muitas vantagens aos aplicadores da norma e muito poucas ao cientista
jurídico. Partindo-se do pressuposto que, ceteris paribus, uma episteme
mais fecunda deve ser privilegiada e que a Ciência do Direito e o fenômeno
jurídico podem ser tratados como entes distintos, pode-se concluir que o
recorte estruturalista não é o ideal.
Isto posto, de que outra forma poder-se-ia recortar o objeto do Direito?
Como em muitas questões, podemos buscar inspirações nos clássicos. A forma
adequada de se definir conceitos foi uma das preocupações recorrentes da
Filosofia, a começar com Platão (seção,262d e seguintes), em “Politkós”11:
Esta atitude de separar Direito e Moral é responsável por muitas das críticas que Kelsen
recebeu e ainda recebe.
11
Traduzido normalmente como “Político” e classificado como parte final da segunda tetralogia,
trata-se de obra atípica no corpus platônico, na qual Sócrates tem menor participação. Visa
distinguir o político do sofista e do filósofo. Os trechos citados foram declarados pelo “estranho”
10
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Me parece não ser prudente recortar uma parte
pequena que não seja uma espécie; de um conjunto
maior, a parte deve ser espécie. Separar de um só
golpe o objeto da investigação, é plano excepcional,
conquanto justa a separação; e tu estiveste sob a
percepção de estar correto, pois viste que chegarias
a “homem”; o que te levou a apressar muitos passos.
Mas tu não deverias ter cortado parte tão pequena,
caro amigo; é mais seguro cortar ao meio; o qual é o
caminho mais provável para achar a classe. Atenção
a este princípio é de vital importância no processo
analítico (PLATÃO, 2017, s/p)12.
E, mais adiante:
Ou suponha que ao separar números decidisses separar
dez mil de todo o resto, fazendo dele uma espécie,
fazendo dos números menores outra espécie, dando-lhes
um nome único. Tu poderias argumentar tratar-se de
uma só classe, por terem o mesmo nome. Quando, por
outro lado, terias uma classificação numérica melhor e
mais igualitária e mais lógica se os tivesses dividido em
pares e ímpares; ou no caso da grei humana, em machos
e fêmeas; só recortando os Lídios e Frígios ou qualquer
outra tribo, contrapondo-as ao resto do mundo quando
não mais pudesses cingir partes que fossem também
classes (PLATÃO, 2012, s/p)13.
Os dois trechos recortados das inquietações de Platão nos ajudam a
perceber que o processo de recorte de um conceito e do objeto de um campo de
conhecimento, ainda que compartilham entre si certos princípios fundamentais,
não são necessariamente os mesmos. Nesta perspectiva, o projeto Kelseniano
de limitar o objeto do Direito à norma positiva isola uma parte muito pequena
do fenômeno jurídico, forçando uma separação entre a norma e seu efeito social.
A partir de uma observação cuidadosa, pode-se notar que a norma não
existe de forma isolada, mas apenas como ente vivo no sistema social e, como
(Khenós), principal interlocutor, que corrigia o jovem Sócrates, que havia proposto dividir os
tipos de pastores em “pastores de bestas” e “pastores de homens”.
12
Tradução própria, buscando ao máximo, fidelidade ao original.
13
Tradução própria, buscando ao máximo, fidelidade ao original.
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muitos conceitos científicos, só pode ser observada por seus efeitos. Além disso,
a norma passa por um constante processo de ressignificação mesmo quando
positivada e não é possível desintrincá-la do tecido social sem danificá-la. Logo,
é difícil justificar e excluir da apreciação do estudioso do Direito a função dos
juízes e tribunais, sistemas responsáveis, em última instância, pela concretização
da norma, bem como todo o sistema(s) social responsável pelo seu estado vivo.
Neste aspecto, há grande vantagem na aplicação dos conceitos advindos
do Realismo Jurídico Norte Americano14, que vê nas decisões dos juízes e
tribunais o verdadeiro objeto da Ciência jurídica. Apesar de uma considerável
evolução15, a corrente Realista Norte Americana ainda limita consideravelmente
seu objeto, se comparada aos autores Realistas Dinamarqueses16, que já incluem
a totalidade do grupo social, como parte do organismo (Sistema) jurídico.
Apesar de já bastante abrangente, cremos que é possível ir além, de forma a
obter uma definição mais ampla que as de ambas as correntes.
Há ainda outra lacuna desconsiderada por Kelsen, a norma é constituída
por mais que validade (como propõem os positivistas) e eficácia (noção central
no Realismo), mas também faz parte da norma seus efeitos, as mudanças que o
Legislador pretende alcançar ao criar ou anular ou alterar certa lei. Esta faceta
do fenômeno jurídico pode ser explorada a partir de uma teoria (Epistemologia)
funcionalista, conforme discutido anteriormente.
Longe de ser o único aceitável ou possível, o recorte estruturalistaKelseniano é apenas um dentre muitos, mais impressionante pela sua estreiteza
que por sua fecundidade. Mas não haveria vantagens em manter-se a pureza do
Direito? Afinal, se o Direito se aproximar demasiadamente de outras ciências
sociais, isto não pode minar suas bases teóricas? Antes de enfrentarmos tal
questão, convém terminar este diálogo sobre o recorte epistêmico do objeto
com algumas sugestões paradigmáticas; quando o recorte do objeto visa
à estreiteza, a tendência é a formação de grandes vácuos teóricos nos quais
restam fenômenos que nenhuma ciência busca abraçar, é o caso do Direito
quando se atém a uma visão estruturalista. Quanto mais amplo o recorte do
objeto, menor este espaço entre os saberes e, portanto, mais fácil e fecundo o
diálogo entre eles; este é o caso de uma perspectiva realista do Direito, que em
sua versão mais abrangente, cria diversos pontos de contato com a Sociologia
e a Economia. Mas nos parece que se pode ir mais adiante e propor um recorte
ainda mais amplo, no qual a troca de conceitos e estruturas seja maximizada.
De acordo com Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, p.75, de Maria Helena Diniz,
os principais autores da corrente são John Chipmann Gray, Karl N. Llewellyn e Jerome Frank.
A estes incluímos Oliver Wendell Holmes (2017), que pode ser visto como um precursor do
pensamento Realista.
15
Cronologicamente, alguns autores realistas antecedem Kelsen (é o caso de Holmes), mas
usamos o termo evolução no sentido de “mais eficiente”, não de “mais recente”.
16
Especificamente, na obra de Alf Ross
14
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5. REDUCIONISMO E INTERDISCIPLINARIDADE
5.1 O MEDO DA “COLONIZAÇÃO”
A noção de que impedir o fluxo de ideias entre diferentes campos
do conhecimento é não apenas salutar, mas indispensável para garantir a
“independência” do campo é, em geral, descabida e, em se tratando de qualquer
outra ciência, a ideia de que os estudiosos se veriam despidos de sua autonomia
epistemológica no momento que aceitassem dialogar com outros campos
carece de reparos profundos. O caso do Direito pode-se defender ser uma
exceção, uma vez que os operadores do sistema jurídico (juízes, os membros
do Ministério Público etç.) gozam de considerável poder político e suas ações,
se mal ajambradas, podem causar sérios prejuízos.
Desta noção, primeiramente, vale reiterar que todas as críticas e propostas
presentes neste estudo voltam-se à epistemologia do Direito como ciência (i.e.
qual o método e objeto mais fecundos ao alcance do cientista jurídico) e não se
pretende aplicável aos meandros do fenômeno jurídico (entendido como vetor
anacrônico dos sistemas jurídicos históricos). Desta forma, apesar de haver
fortes argumentos acerca da necessidade de reestruturar o funcionamento do
poder judiciário, não nos propomos aqui a estudar a matéria ou sobre ela opinar.
Ainda assim, pode-se argumentar que, mesmo aceitando-se a separação
radical entre ciência e fenômeno, caberia ao cientista jurídico a função de teorizar
acerca das normas a serem utilizadas pelos aplicadores, de forma a garantir que
a aplicação da lei ocorra com certo rigor, com o máximo de segurança jurídica.
Tal sugestão parece-nos superestimar a função da Academia e sua influência
no sistema jurídico (Seção 6 – A mitificação do Direito), mas mesmo se esta
influência for tomada por garantida, não há nenhum impedimento em um campo
de saber se dividir em “ciência pura”17 e “aplicada”.
Resta claro, porém que, além de questões práticas, não se demonstrou
ainda ser o isolamento do Direito uma necessidade teórica.
5.2 O DISCURSO DO DIREITO
Em uma palestra proferida em meados de 201218, tivemos a oportunidade
de dialogar acerca de algumas das preocupações epistêmicas que se vêm
deslindando no presente texto com o Professor Mário Luiz Ramidoff, que
apresentou um único, porém fortíssimo argumento contra a interdisciplinaridade.
O termo “pura” não tem relação neste contexto com o pensamento de Kelsen, opondo-se a
“aplicada”.
18
Mais do que uma situação pontual, o diálogo descrito neste item é indicativo de uma forma
corrente e extremamente difundida de pensar a interdisciplinaridade no Direito.
17
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No diálogo, o douto mestre respondeu a nossa defesa de uma maior aproximação
do Direito com as demais Ciências – especificamente falava-se de Sociologia
e Economia – com feroz sentença, cujo teor epistêmico nos chamou a atenção:
“Se o discurso do Direito for o mesmo que o da economia ou da sociologia, o
Direito haverá se tornado economia e sociologia”. O impacto e profundidade de
tal pensamento – como não poderia deixar de ser – nos levaram a meditar nesta
concepção pelos minutos que se seguiram, afinal, a possibilidade de o Direito
se ver absorvido por estes outros campos do saber deve ser levada a sério.
Por isso, parece adequado expor aqui os meandros de nossos questionamentos
acerca do Discurso científico e do Direito, em particular.
Pode-se considerar o discurso – ou discursos – de um campo de
conhecimento como sendo um conjunto de noções correntes sustentadas por
uma metodologia e epistemologia reconhecidas como válidas. A partir desta
definição, parece claro que o professor Ramidoff estava com a razão. No
momento que uma ciência se limitar a emular o discurso de outra, ela, sem
dúvida, perderá sua autonomia19. Mas, para que não reste dúvida na questão,
analisemos com mais cuidado. Se o objeto de estudo do Direito for redefinido em
um recorte mais amplo, haverá pontos de contato com outros campos (ciência
de fronteira) e, nestes pontos, pode haver aproximação ou mesmo isofonia dos
discursos; mas tal igualdade limitar-se-á aos pontos de contato, não havendo
quaisquer razões para supor que o Discurso jurídico em sua integralidade será
“colonizado” por outros saberes.
Parece, portanto, que foi prematuro aceitar sem reservas a proposta
epistemológica isolacionista do ínclito doutor. Uma ciência pode aceitar – e,
de fato, aceita – concepções que lhes são exógenas sem por isso se desnaturar.
Não se pretende com isso negar ser possível que um campo do saber se altere,
perca sua importância histórico-social ou mesmo seja absorvido por outro
campo; o que se defende aqui é a invalidade de uma regra geral que proponha
que qualquer isofonia – mesmo que parcial ou fronteiriça – seja suficiente
para dar-se todo um campo como idêntico a seu interlocutor. Pode-se ir mais
longe e afirmar-se que um campo de conhecimento pode, sim, absorver noções
exógenas – mesmo em seu núcleo epistemológico – sem perder sua natureza
individual; exempli gratia, o conceito moderno de átomo foi primeiro aceito
entre físicos20, e só após profundas discussões, aceito também pelos químicos;
Note que há uma eterna confusão entre autonomia, que pressupõe interdependência entre seres
e sistemas vivos, e isolamento, sinônimo de infantilização e morte. Autonomia é vida, isolamento
é morte. Qualquer temor em relação à colonização é uma reivindicação de conhecimento morto,
não de um conhecimento vivo.
20
A própria história da teorização e descoberta do “átomo” demonstra que, mais que se isolar,
os campos de conhecimento tendem a, e tem muito a lucrar ao, se relacionarem. Os primeiros a
teorizar o conceito de átomo foram os filósofos helenos Leucipo e Demócrito, bem como certos
19
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a partir de então, longe de ser “absorvida” pela física, a química vem fazendo
constantes progressos enquanto campo de saber autônomo. Este único exemplo
já bastaria para garantir a invalidade da regra geral21, mas podemos citar ainda
o nexo entre Malthus, Darwin e Marx como exemplo da potencial fecundidade
da inter-polinização de conceitos científicos.
Outro problema associado à xenofobia epistemológica, é que ela
desconsidera o outro fator constituinte de um campo de conhecimento: o
método. Dois campos podem manter sua autonomia mútua apesar de produzirem
discursos semelhantes (ou mesmo idênticos) conquanto os produzam a partir de
métodos diferentes. Ao que parece, os obstáculos ao Direito engajar-se em um
diálogo interdisciplinar são de natureza diversa, mais ligados à forma como os
cientistas jurídicos e operadores do Direito vêem sua função no grupo social do
que a qualquer preocupação de natureza mais teórica.
6. A MITIFICAÇÃO DO DIREITO
Há inúmeros registros de sociedades da antiguidade clássica que já
possuíam sistemas jurídicos bastante avançados (GILISSEN, 1979), o que
torna razoável supor – apesar de não haver qualquer evidência direta - que o
conjunto de vetores sociais aos quais chamaremos de fenômeno jurídico data,
pelo menos, da pré-história. Tendo em vista a antiguidade e prevalência deste
fenômeno é algo difícil calcular-lhe a origem e importância.
Mas não devemos ingenuamente crer que o Direito tenha se manifestado,
não apenas ubiquamente, mas também univocamente. Apesar de os diversos
grupos sociais que nos deixaram registros abundantes e diversos de épocas
antigas nos terem indicado a existência de processos sociais que podemos
místicos Indianos. No período moderno Antoine Lavoisier, o revolucionário químico francês
do final do século XVIII, propôs a noção de elemento, da qual John Dalton, físico e químico
inglês, derivou a noção moderna de átomo. O átomo foi visto pelos químicos da época como
um construto teórico (lei da proporção definitiva), desprovido de existência concreta. Uma vez
abraçado pela física, inúmeras pesquisas foram feitas buscando provar a existência material dos
átomos, noção que encontrava forte oposição entre alguns químicos. Os próximos a aceitar o
conceito de átomo foram os engenheiros, ou quase. O físico Ludwig Boltzmann utilizou a
então controversa ideia de átomo para criar uma nova definição de “entropia”, noção central da
termodinâmica, campo originado pelo trabalho de engenheiros no século XIX. Curiosamente, o
conceito de “entropia” foi abraçado pelos físicos relativísticos dedicados ao estudo do tempo e é a
única explicação científica porque o passado antecede o futuro. Assim, a noção de átomo fechou
um círculo e retornou às suas origens filosóficas.
21
Na lógica matemática entende-se que apenas um exemplo que contrarie uma regra
pretensamente universal basta para “desprovar-se” a regra, já que regras universais não podem
ter exceções; a isto se chama “contraexemplo”. Assim parece que o temor de que, por si só,
aproximar-se de outros saberes será fatal ao Direito como campo de saber independente não é
apenas errôneo, mas ilógico. Q.E.D.
22
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correlacionar à noção moderna de Direito22 – regras que visam conduzir ou proibir
comportamentos, com os castigos correspondentes ao seu descumprimento, por
exemplo – cada sistema jurídico é reconhecido como exemplar único, com tantas
peculiaridades quanto similitudes23. É claro, portanto, que o fenômeno jurídico
antecede em muito as primeiras tentativas de uma ciência jurídica24 e isso por si só
já basta para justificarmos uma diferenciação radical teórica entre tais conceitos.
Uma questão que mereceria mais estudo seria a da origem do Direito,
apesar das consideráveis dificuldades materiais. Esta pesquisa teria mais que
valor histórico - por si só já de grande importância - isto porque, há a falácia
de que a origem de uma instituição e seu uso são idênticos25. Assim, usa-se a
ubiquidade do fenômeno jurídico como fundamento moral para sua importância,
não apenas como sistema multifacetário que é, mas como o ente conforme se
manifesta hodiernamente. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se chegar a
propor que a forma corrente do Direito é indispensável à Sociedade e mesmo que,
sem o Estado o grupo social seria incapaz de estabelecer um mínimo de interrelacionamento pacífico26, ou seja, o Direito (em sua forma corrente, qualquer que
seja) é entendido como garantidor da paz de espírito do indivíduo. Tendo em vista
tamanha mitificação, não é de admirar que qualquer alteração proposta, mesmo
que de uma perspectiva exclusivamente epistêmica, seja vista como temerária.
Mas há outra possibilidade. Supondo que a função natural dos sistemas
jurídicos proto-estatais tenham sido cooptadas por vetores centralizantes,
seria natural que o uso do sistema se visse alterado. No entanto, não há que
se supor que o sistema original tenha sido completamente absorvido pelo
novo sistema hegemônico, podendo o grupo social ter mantido vestígios dos
sistemas originais. Se for esse o caso, a importância do Estado e do Direito
como sistemas de controle social podem ter sido consideravelmente majorados
por algumas correntes filosóficas27.
É bastante difícil estabelecer no presente momento histórico qual
dentre estas duas visões tem mais mérito, se fazendo necessárias maiores e
Os exemplos mais óbvios e notórios são, claro está, os Romanos, Helenos e Sumérios
(GILISSEN, 1979).
23
Noções advindas dos Direitos da Antiguidade, não raro discordam entre si de forma evidente.
Vide, v.g., o tratamento Romano e Heleno ao comportamento homossexual, ou a obsessão
culinária hebraica.
24
Mesmo que consideremos o código de Ur-Nammu como exemplo de ciência jurídica, ainda
assim não podemos negar tratar-se de elaboração sobre concepções preexistentes. Se, como é
mais tradicional, só considerarmos os jurisprudentes Romanos como os primeiros cientistas
jurídicos, aumenta ainda mais a distância entre os dois construtos que pretendemos diferençar.
25
Vide a excelente análise da origem da instituição da punição (NIETZSCHE, 1921).
26
Tal noção parece vir diretamente da filosofia contratualista e da ideia do Estado de Natureza.
27
Não se pretende propor que o Estado não tenha nenhuma serventia, apenas que não é condição
sine qua non para existência de sentimentos morais compulsórios no grupo social.
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mais profundas pesquisas. Limitar-nos-emos a apontar apenas que a segunda
proposta se mostra mais fecunda ao explicar o porquê da variação de sistemas
jurídicos através da história.
Mas vamos considerar, ad argumentandum tantum, que a visão
contratualista esteja correta e qualquer alteração, mesmo indireta, no sistema
jurídico seja arriscadíssima; não seria então mais seguro deixar de lado novas
propostas e concentrar nossas forças na manutenção do statu quo, inclusive no
que tange ao positivismo? Não parece ser o caso. Mesmo que tomemos por
garantida essa visão da sociedade como tendendo a um caos evitado apenas
pela interferência do Estado, não se pode desconsiderar o fato de que não é o
direito positivo (nem, por extensão, sua análise) o responsável por coordenar a
vida social. A norma, enquanto entidade viva, só existe de forma dinâmica no
meio social e, por isso, só pode ser entendida a partir do meio social.
COMENTÁRIOS FINAIS
A questão que visávamos responder, “quais as limitações geradas por
uma epistemologia positivista, no que tange a correlação entre o Direito e o
Conhecimento Ambiental”, no decorrer deste estudo parte do pressuposto de
que a Ciência do Direito teria maior fecundidade teórica se se libertasse de
noções positivistas estruturalistas e deontológicas e se estabelecesse a partir de
noções realistas eminentemente ontológicas.
Buscou-se demonstrar que há um objeto muito mais amplo e prolífico
que a mera norma positivada ao alcance do cientista jurídico, cujo estudo se vê
negligenciado por conta de pré-noções herdadas da tradição estruturalista e que
tal objeto pode ser analisado de forma eficaz por quem tenha uma compreensão
do sistema jurídico e do Direito positivo, conquanto não seja paralisado pelo
temor em relação ao diálogo interdisciplinar.
De fato, o suposto objeto do Direito segundo uma episteme positivista
é constituído por um recorte abrupto cujos limites são reconhecidos pela práxis,
senão pela teoria. É só notar que para facilitar o difícil processo de interpretação, é
prática comum buscar-se na jurisprudência o que se entende pelo conteúdo de uma
norma. Esta prática se dá por que a norma positiva é uma tentativa de cristalização
da norma, que é ente vivo constantemente resignificado e o juiz é o operador mais
próximo que o legislador dos vetores sociais responsáveis pela ressignificação.
Assim, se a partir da epistemologia estruturalista, a interdisciplinaridade
é difícil e mesmo indesejada, a partir de uma episteme de base realista, a
interdisciplinaridade se torna não apenas natural, mas extremamente benéfica.
E é a partir de uma visão realista que se propõe o diálogo com a Ciência
Ambiental, cujo foco nas decisões civilizatórias é terreno fértil para se entender
os processos pelos quais o fenômeno jurídico se transforma e é transformado.
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CAPÍTULO 2
DECISÕES CIVILIZATÓRIAS E CAMPO AMBIENTAL: A NORMA COMO
PARTE DO EMARANHADO
INTRODUÇÃO
As reflexões contidas neste Capítulo relacionam-se ao diálogo ambiental
contemporâneo em uma perspectiva epistemológica e metodológica, enfocando
o objeto do campo ambiental como ponto de partida para identificar algumas
contribuições e limites do campo jurídico nesse diálogo. Anteriormente,
buscamos encontrar no campo ambiental (FADUL e SOUZA-LIMA, 2013)
contribuições que poderiam ser apreendidas pelo campo jurídico. Neste Capítulo,
no entanto, invertemos a questão e propomos lançar bases para entender quais
contribuições o campo jurídico pode oferecer ao campo ambiental.
A ideia-força deste Capítulo é explorar qual a real influência do Direito
(ou melhor, do processo de criação, interpretação e aplicação da lei) sobre a
sociedade. Em outras palavras: investigar em que medida é possível promover
mudança socioambiental por meio de mudanças na legislação.
Trata-se de questão raramente formulada, mas rotineiramente
respondida. Muitas pesquisas jurídicas apenas tomam por garantida a
influência da lei e enfocam ou sua interpretação ou a propositura de novas
leis. É importante frisar que, no campo jurídico – especialmente em seu
núcleo hegemônico (Capítulo 1) –, há grande resistência em considerar a
influência de fatores que não a lei. Nesse sentido, o presente Capítulo intenta
ser tanto uma tentativa de diálogo com o campo monocultor como, também,
um conjunto de considerações para os participantes do campo ambiental
emergente, que tenham interesse em incluir considerações jurídicas em suas
pesquisas, mas não estão afixados, originariamente, no campo jurídico. A
relevância dessa pergunta para o campo ambiental constitui-se a partir das
ideias de “emaranhado” e “decisão civilizatória”.
Um ponto-chave que pretendemos delinear é o do fenômeno jurídico
como espaço de manifestação da coevolução (NORGAARD, 1994). Tal
noção, amiúde desconsiderada na episteme estruturalista28 (Capítulo 1), pode
ser contribuição de relevo ao campo ambiental se permitir a identificação de
decisões civilizatórias – as quais seriam invisíveis caso se observassem apenas
as normas positivadas.
A inspiração para a escolha do termo “estruturalismo” vem de Bobbio (2007), que elegeu
o termo em detrimento do consagrado “positivismo” para evitar confusão com sua própria
proposta (chamada funcionalista), que também seria “positivista” caso se considere o termo lato
sensu. Por estruturalismo entende-se a corrente da epistemologia jurídica que vê como objeto da
“ciência do direito” determinar a “validade” da norma (ROSS, 2000).
28
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A episteme jurídica que embasa o presente texto é o Realismo Jurídico
(ROSS, 2000). Assim, vale adiantar o que essa matriz de pensamento propõe.
O que marca o Realismo Jurídico – atravessando os diversos autores que
contribuíram com sua construção – e o diferencia do estruturalismo é a proposta
de que a validade das normas não advém de suas inter-relações estruturais,
mas de sua efetiva aplicação na realidade empírica (ROSS, 2000). As pesquisas
jurídicas, conforme hoje preponderam, com todas as opiniões “doutrinárias” e
suas controvérsias, para o realista, não passam de retórica ou, na melhor das
hipóteses, sugestões ao julgador acerca de como decidir as lides. Para o realista,
as normas são visíveis apenas nas práticas dos tribunais e a lei é a lei viva,
conforme se manifesta empiricamente.
O termo “sistema” (Capítulo 1), quando usado, busca dialogar com os
autores ligados à teoria dos sistemas, e o sentido está próximo ao entendimento
de Norbert Wiener (1948) e Ludwig von Bertalanffy (1975), como ente
isolado e com partes coordenadas capazes de realizar processo transmutativo
de informações. A busca desse diálogo justifica-se a partir da potencial
fecundidade do uso do conceito de sistema jurídico, que se entende como mais
que coletividade dos órgãos ligados à função jurisdicional, mas deve incluir
também todos os pontos de (co)influência (porosidade) entre o sistema e o
restante do coletivo social.
O outro marco deste estudo, o conhecimento ambiental, apesar de não
ser ainda muito difundido entre pesquisadores jurídicos, vem ganhando força,
nas últimas décadas, como campo emergente. Os pontos de partida para nossa
compreensão do campo ambiental encontram-se em Aímola (2002) e SouzaLima (2012; 2013). Tratando-se de um campo eminentemente interdisciplinar,
são inerentes ao ambiental a busca por facilitar o diálogo entre diversos campos
e o encorajamento do pesquisador a aproximar-se, ou mesmo sair, das fronteiras
de seu campo-base para a ele retornar oxigenado, propiciando assim a troca de
conceitos e princípios.
Este Capítulo será divido em duas partes, de acordo com os dois âmbitos
nos quais o Direito pode contribuir com o conhecimento ambiental: o prático
e o teórico. A segunda parte, por sua vez, divide-se em duas seções; a primeira
dialoga com as noções de “emaranhado” e “decisão civilizatória”; e a segunda
identifica em que medida o campo jurídico pode auxiliar em um entendimento
mais amplo de tais noções.
Por fim, vale ressaltar que as considerações deste Capítulo são
estritamente acadêmicas e voltadas aos pesquisadores que, ligados ao
campo jurídico, estejam predispostos a aventurar-se em pesquisas de caráter
ambiental – ou, inversamente, que estejam ligados ao ambiental, mas sintam a
necessidade de tecer considerações jurídicas. Sempre que tratarmos de questões
concretas, é preciso ter como pano de fundo as pesquisas jurídicas e ambientais.
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Por exemplo, ao nos debruçarmos sobre a pergunta central deste estudo – ou
seja, como a legislação afeta o sistema social –, o fazemos para trazer à luz uma
premissa que está oculta, ou seja, nos perguntamos acerca do alcance prático
e teórico de pesquisas que desconsideram essa pergunta nevrálgica. É nesse
sentido que contrapomos o Realismo Jurídico a outras epistemes do campo,
como forma de ampliar o escopo das pesquisas voltadas ao ambiental, restando
claro que a aplicação de uma episteme realista não tem intenção ou capacidade
de tornar a lei um instrumento mais ou menos eficaz.
1. CAMPO AMBIENTAL E DECISÃO CIVILIZATÓRIA: TENSÕES
A ideia-força desta seção é tensionar o conceito de emaranhado
ambiental, buscando expor seus limites e potencialidades. Em que pese o
“emaranhado” e o conceito de “decisões civilizatórias” terem pontos de
aproximação, pretendemos deixar claro de pronto que os consideraremos
como distintos, embora relacionados. As considerações que teceremos a
seguir embasam-se, naturalmente, no entendimento de alguns autores que já se
debruçaram sobre questões ambientais e, de forma alguma, tais considerações
pretendem-se universalmente aceitas.
Assim, de pronto apresenta-se uma questão: não seria o princípio da
(co)evolução uma saída para a episteme jurídica hegemônica? Ou seja, já que
a lei é resultado de um processo legislativo que está inserido na sociedade,
não seria possível defender que a promulgação de uma lei, per se, já indica
a existência de um vetor? Embora essa questão não seja um ponto central
do presente Capítulo, ela deve ser preliminarmente considerada, de forma a
evitar conflitos interpretativos. Para entendermos essa questão, precisamos
levar em conta que o emaranhado, embora inextricável, é passível de ser
entendido, mesmo que apenas em caráter precário – se não fosse assim, não
seria possível fazer qualquer consideração acerca do emaranhado. Por conta
disso, algumas noções podem ser delineadas de forma mais ou menos clara.
No contexto presente, há dois pontos de interesse: primeiro, sabe-se que as
sociedades não são homogêneas – seja no espaço ou no tempo – e, portanto,
não se pode supor que um vetor, pelo simples fato de existir, seja idêntico
em todo o sistema social. Segundo, as leis são elaboradas por um sistema
– o legislativo – e, como é característico, um (sub)sistema tem autonomia –
mas não isolamento – em relação ao meio e, por conta disso, os vetores que
compõem o sistema não são idênticos aos vetores que compõem o sistema
social, apesar de relacionados a estes.
Nos campos monocultores pode haver a tendência, particularmente no
núcleo epistêmico duro, de tentar isolar certos objetos que seriam pertinentes ao
campo e estariam, portanto, dentro de suas fronteiras. Uma das características
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do campo ambiental é a consideração de que os vetores tidos como objetos
isolados pelos demais campos podem ser vistos como partes inextricáveis de
um “emaranhado” de fatores que (co)influenciam-se mutuamente, bem como
ao sistema social. As decisões civilizatórias que veremos no item seguinte
podem ser consideradas um resultante da constante disputa de interesses que
constitui o emaranhado. Elas seriam, assim, análogas a pontos de coexistência
que existiriam no sistema social como um todo, não apenas no espaço de
disputas dos campos de conhecimento.
Não se deve entender, por outro lado, que o pesquisador ambiental deva
ser uma espécie de especialista em generalidades, que detenha conhecimentos
irrestritos e busque dar conta de todos os fatores imagináveis em sua pesquisa.
Trata-se apenas de recusar determinações a priori sobre o que é ou não
relevante ao campo ambiental e entender a realidade concreta da pesquisa como
fator empírico determinante de quais vetores serão ou não considerados. Por
vezes, o pesquisador tem de buscar nas produções especializadas dos campos
monocultores as inspirações necessárias à completude de seu próprio estudo.
Para clarear essa questão, proporemos alguns exemplos. Os primeiros
são de caráter hipotético, e o último foi retirado de uma pesquisa empírica. Por
óbvio, o exemplo concreto será infinitamente mais complexo que os hipotéticos,
haja vista a estrutura naturalmente caótica do emaranhado (ARDOINO, 2010).
Primeiramente, por um lado, seria óbvio que a escolha civilizatória entre
uma sociedade que pratique formas tradicionais de agricultura e uma que utilize
técnicas modernas implicasse alterações diferentes no ambiente que ocupam.
Nesse caso, tratar-se-ia de a decisão civilizatória implicar uma influência direta
da sociedade sobre o ambiente.
Por outro lado, questões de política social, tais como a emancipação
feminina, podem ser – e por vezes são – consideradas totalmente desconectadas
do ambiental, mas, se entendermos o ambiente lato sensu, não se pode
simplesmente ignorar esses vetores sociais. Há pesquisas que sugerem
(NARAYAN-PARKER, 2002) que a emancipação feminina é a forma mais
imediata de superar condições de miséria em países que eufemisticamente
fossem chamados de “em desenvolvimento”. De fato, a OECD (2013) indica o
incentivo de oportunidades iguais entre os sexos como ferramenta de superação
da pobreza, e o Grameen (banco dos pobres de Bangladesh), estabelecendo
práticas que se ajustam a essa premissa, oferece microcrédito a cooperativas
de mulheres (SOUZA-LIMA & KNECHTEL, 2012). Considerando essa
possibilidade (de a emancipação feminina ser fator de redução da pobreza),
o vetor em questão estaria ligado a vetores econômicos, os quais, por sua vez,
(co)influenciariam vetores ambientais.
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A Figura 1 (esquerda) representa a percepção clássica acerca dos
vetores, como entidades relacionadas, mas independentes. A Figura 1 (direita)
indica uma compreensão ambiental do emaranhado.
Para ilustrar a hipótese descrita, proponhamos uma sequência de
eventos, forçosamente especulativa: considere-se um sistema social cujo
estado inicial seja o de exclusão absoluta da população feminina de atividades
econômicas, excetuando-se as atividades domésticas. Há, então, a introdução
de políticas de incentivo à emancipação (empowerment) feminina, o que leva
a uma maior participação de mulheres, especialmente jovens adultas, nas
atividades agrícolas. Com tal participação, há um aumento na produtividade e
tal sistema social passa a um novo estado, no qual seja possível sustentar maior
população, o que, por sua vez, requer maior utilização do solo e, eventualmente,
pode levar a seu esgotamento, o que seria um efeito ambiental.
Note-se que, em diversos pontos, os acontecimentos poderiam ter
se encaminhado de forma diferente. Os vetores contrários à emancipação
(empowerment) poderiam ter prevalecido; uma má colheita poderia haver
desconstruído o projeto em seu início, ou mudanças políticas mais amplas
poderiam ter tornado a própria existência do grupo impossível. Da mesma forma,
o resultado ambiental poderia haver sido positivo, na forma de uma solução ou
mitigação de um problema ambiental prévio, ou poderia ser o agravamento
de um problema existente ou uma combinação dos anteriores, ou, ainda, não
geraria impacto ambiental – stricto sensu – algum. O que importa é ressaltar a
imprevisibilidade e o processo de confluência caótica do emaranhado, ou seja,
tais considerações não devem ser vistas como uma proposta exata acerca de
uma situação concreta, uma vez que está na própria natureza do emaranhado a
dificuldade de deslindá-lo; trata-se, sim, de um exemplo hipotético que ilustra
como a coinfluência entre os vetores pode gerar resultados imprevistos.

IMAGEM 1
Figura 1 - Vetores clássicos (esquerda) e emaranhado ambiental (direita)
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Na realidade social concreta, é amiúde impossível afirmar com
qualquer grau de segurança que certa política ou certo fato teve este ou
aquele efeito. Empiricamente, mesmo a realidade social mais simples é
sempre suscetível a mudanças e influências simultâneas, de forma a nunca
restar claro qual causa, especificamente, gerou qual efeito. Um exemplo
como o anterior serve apenas como um modelo para clarear o conceito que
se busca explicar e não como descrição.
Agora, contrastemos o caso hipotético anterior a um exemplo
concreto, obtido a partir de pesquisa realizada na bacia do rio Verde
(SOUZA-LIMA, 2013, p. 156).
Em estudo envolvendo pesquisadores das áreas socioculturais,
sociotécnicas e biofísicas (CUNHA et al., 2011), o objetivo mais amplo era
verificar se a bacia do Rio Verde (Figura 2), localizada na região metropolitana
de Curitiba – Paraná, Brasil – estava sob iminência de assimilar processos de
eutrofização [O aumento de algas microscópicas próximas à superfície impede
a penetração de luz na água e, por sua vez, a realização da fotossíntese nas
camadas mais profundas, provocando a morte de algas que estão abaixo da
superfície. A grande concentração de algas mortas favorece o aumento das
bactérias decompositoras, que consomem muito oxigênio para realizar a
decomposição. A falta de oxigênio na água provoca a morte de peixes e outros
organismos aeróbicos. Com a falta de oxigênio, a decomposição de matéria
orgânica, que inicialmente era aeróbica, passa a ser anaeróbica, aumentando
a produção de gases tóxicos, como o gás sulfídrico (H2S) (ODUM, 1983;
RICKLEFS, 1996)]. No bojo deste amplo programa interdisciplinar de pesquisa
foi realizado um estudo (SOUZA-LIMA et al., 2009), tomando como referência
a sociologia ambiental, com o propósito de captar a representação social do
risco ambiental dos habitantes da bacia hidrográfica em estudo. O pressuposto
implícito e derivado dos campos disciplinares biofísicos era o de que havia um
risco ambiental iminente, o de uma possível eutrofização das águas da bacia.
Em certa medida este pressuposto trazia, de forma subjacente, uma denúncia em
relação às práticas agrícolas dos habitantes, todas elas centradas na utilização
de produtos agroquímicos e fertilizantes. A pergunta que se pretendia responder
era: “qual a percepção de risco ambiental dos habitantes da bacia do Rio Verde?”.
Notamos primeiramente que, ao contrário do exemplo hipotético, nessa
pesquisa não se observou um momento de transição entre dois estados do
sistema social. Como deve ocorrer na maioria dos estudos concretos, limites de
tempo e de recursos impõem a necessidade prática de enfocar apenas um estado
do sistema em pauta.
No âmbito biofísico, a pesquisa enfocou a situação ambiental corrente,
em específico quanto à possibilidade de eutrofização da bacia do rio Verde.
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Era pressuposto que as práticas agrícolas dos habitantes fossem, pelo menos
parcialmente, responsáveis pela situação da bacia. Note-se que essas “práticas”
são indicadoras de uma decisão civilizatória, causadora de imediato impacto
ambiental. O processo de eutrofização, caso viesse a ocorrer, seria uma alteração
estrutural no sistema ambiental, a qual geraria um novo vetor ambiental. De que
maneira tal vetor afetaria o emaranhado e, por consequência, o sistema social,
no entanto, é algo extremamente difícil de prever e não foi questão de interesse
na pesquisa concreta. Haja vista que a bacia não é fonte de subsistência – nem
está diretamente relacionada a outras atividades econômicas –, é possível que
o novo vetor ambiental não viesse a ter qualquer influência imediata sobre
os habitantes, mas também poderia acontecer de a contaminação ter efeitos
deletérios sobre a saúde da população. Tal imprevisibilidade está na natureza
do emaranhado e serve de conto caucionário aos pesquisadores que tenham
pretensões oraculares.
No âmbito sociológico, a pesquisa enfocou a situação corrente, tentando
estabelecer, via entrevistas, a percepção social acerca do risco ambiental
iminente (SOUZA-LIMA, 2013, p. 156-157). Os relatos dos entrevistados –
representação social do risco ambiental – evidenciaram o temor dos entrevistados
não em relação ao suposto risco de eutrofização das águas da bacia, mas, dentre
outros, em relação à legislação ambiental e às ameaças oriundas do ambiente
sociocultural, a legislação ambiental, por exemplo.
Tivesse a pesquisa revelado uma percepção social negativa em
relação ao risco ambiental (risco, lembremos, gerado por práticas da própria
comunidade), poder-se-ia inferir a existência de um vetor contrário à decisão
civilizatória em pauta. Mas, como a percepção social não era negativa em
relação aos riscos ou práticas, e, sim, em relação à legislação ambiental, isso
indica (sem determinar) que, naquela comunidade, tal vetor não faz parte do
emaranhado (ou, se faz, tem forma incipiente), independentemente de como a
questão da contaminação da bacia seja entendida na sociedade mais ampla. Para
trazer as considerações ao campo jurídico, isso indica que a consciência jurídica
(ROSS, 2000) desse grupo não entende as práticas ambientais correntes como
“criminosas” e, portanto, que a aplicação de leis relativas à sua restrição pode
encontrar resistência do sistema social local.
A ideia-força desta seção foi tensionar o campo ambiental. Buscou-se
mostrá-lo como um emaranhado que deriva (sem ser determinado) de diversos
subcampos, dentre estes o subcampo jurídico, no qual nos aprofundaremos
na Seção 3. A partir de certos marcos teóricos (AÍMOLA, SOUZA-LIMA,
NORGAARD etc.), delineamos o emaranhado não como um todo harmônico,
mas como realidade complexa a partir da qual suas partes – os vetores estudados
pelos campos monocultores – estão constantemente emergindo para, em
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seguida, reimergir, em um continuado processo de autoafirmação e consequente
autotranscendência. Logo, tensionar o emaranhado significa mostrá-lo em crise
permanente. E se, como este breve estado da arte demonstra, ele está em crise,
assim também todos os subcampos se propõem a apresentar “soluções”. Dentre
essas “soluções”, vamos, mais adiante, considerar as construídas à luz do
subcampo jurídico, em particular, do Realismo Jurídico. Antes, porém, faremos
algumas considerações acerca das decisões civilizatórias.
1.1 DECISÕES CIVILIZATÓRIAS E O EMARANHADO
Compreende-se por decisões ou escolhas civilizatórias a resultante
da interação entre dois ou mais vetores do emaranhado ambiental (FADUL &
SOUZA-LIMA, 2014, p. 64):
[...] é apreendido como um emaranhado envolvendo
escolhas e decisões civilizatórias, derivadas do
ambiente sociocultural e do próprio ambiente
biofísico. Trata-se, portanto, de um “objeto” que
reclama abordagens que transcendam as fronteiras dos
campos disciplinares instituídos. Este esclarecimento
justifica as inquietações deste trabalho diante da
dificuldade do conhecimento jurídico incorporar, em
sua episteme, fundamentos que permitam diálogos
com outros campos disciplinares.
O conceito de “escolha civilizatória”, em uma forma incipiente, já
aparece em Aímola (2002, p.160):
As interações básicas entre um organismo vivo, ou
um sistema de organismos, incluídos os humanos, e
o seu ambiente se dão através de trocas de matéria,
energia e informação, e em geral essas trocas mantêm
o sistema vivo. Algumas dessas interações são ações
dos organismos sobre o seu ambiente e as respostas
desses meios àquelas ações.
Essa definição incorpora os elementos essenciais do que nominamos
“decisões civilizatórias”, mas encontra limite em seu foco individual.
Enquanto qualquer interação de um sistema biológico altera o meio, em geral
transformações profundas dependem de um conjunto de interações individuais,
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capazes de afetar a estrutura do sistema além do ponto de autorregeneração
(AÍMOLA, 2002). Por exemplo: o despejo de dejetos em um rio, se realizado
por um grupo bastante reduzido de indivíduos, não seria necessariamente capaz
de alterar a estrutura do sistema “rio”; no entanto, se uma comunidade realizar
o despejo de dejetos no rio, este pode passar do ponto de autorregeneração.
Deve-se deixar claro que, enquanto é possível que um único indivíduo
gere uma alteração profunda em dado ambiente – realizando, por exemplo, uma
queimada –, mesmo essa ação deve ser pensada em termos sociais, no sentido
de que o praticante deve contar com algum grau de conivência da sociedade
na qual está inserido. Se o indivíduo que pratica certo ato encontrar efetiva
punição, legal ou de qualquer outra natureza, e o ato em pauta for raramente
repetido, não se pode dizer que se trate de decisão civilizatória, mesmo que o
impacto ao ambiente seja considerável.
Assim, só se pode ter como ação realmente individual capaz de alterar
o meio de forma profunda aquela que pode ser realizada anonimamente ou em
caráter excepcional. O que ora chamamos de “decisão civilizatória” não é o
ato em si, mas a resultante dos vetores socioambientais, que torna possível (ou
impossível) a prática continuada de uma ação.
Por conseguinte, o que entendemos por “decisões civilizatórias” é uma
“decisão” atuada por todo um grupo, uma comunidade, uma sociedade, que,
por seu escopo coletivo, tem o potencial de alterar profundamente o sistema
ambiental ao qual o sistema social está ligado. Naturalmente, o termo “decisão”
não deve ser entendido como uma escolha consciente, como quando o termo é
aplicado a um indivíduo, mas como resultante de inúmeras decisões individuais.
Um exemplo bastante expressivo de decisão civilizatória seria a
“revolução neolítica” ou “revolução agricultural”. Originalmente, todas as
sociedades humanas viviam como caçadores-coletores, isto é, como grupos
nômades de aproximadamente 500 indivíduos que acompanhavam manadas
de diferentes animais, caçando-os e deles extraindo sua subsistência.
Adicionalmente, colhiam frutos e sementes como fonte complementar de
alimentos. Chama-se “revolução neolítica” a passagem de uma sociedade
caçadora-coletora para uma agrária ou pastoril, com a subsequente domesticação
de diversas plantas e animais (SIMMONS, 2007). Apesar de haver considerável
disputa entre historiadores, arqueólogos e antropólogos acerca de questões
especificas, estima-se que o processo de sedentarização iniciou-se há cerca de
12 mil anos e decorreu em diferentes ritmos em diversas partes do mundo,
havendo, até o presente, sociedades que se mantêm, em grau maior ou menor,
nômades – mais notadamente, os aborígines australianos.
Conforme esperamos que esteja claro, a decisão civilizatória só pode
ser compreendida no contexto da sociedade que a realiza (o que não exclui
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a possibilidade de diferentes grupos se (co) influenciarem), ou seja, cada
grupo social toma a decisão civilizatória de permanecer caçador-coletor –
que é o estado original do sistema – ou passar a uma subsistência agrária ou
pastoril. Essa escolha representa o marco zero a partir do qual outras decisões
civilizatórias se sucedem.
Note-se que o processo de sedentarização está de acordo com a definição
apresentada de decisão civilizatória, tratando-se de uma “decisão” social e que
representa clara mudança na maneira como o sistema social afeta e é afetado
pelo ambiente. De fato, o potencial de alterar o ambiente ao qual o sistema está
ligado é marca essencial de uma decisão civilizatória.
Uma situação que vale ressaltar – devido a sua constância nas sociedades
multiculturais modernas – é quando certa prática ocorre frequentemente,
mas, por outro lado, contra ela, há discursos extremamente críticos e bastante
disseminados em certos quartéis da sociedade. Mais uma vez, as queimadas
podem ser um exemplo. Nesses casos, a prática deriva de uma decisão
civilizatória, enquanto o discurso que lhe é contrário indica a existência de
outro vetor, que se lhe opõe. Essa oposição manter-se-á enquanto nenhum dos
vetores tornar-se forte o bastante para anular o outro. Quando e se isso ocorrer,
a prática será fortemente reduzida, ou o discurso cessará de ter apelo social, ou
o ambiente será alterado além do ponto de regeneração.
2. O CAMPO JURÍDICO E O EMARANHADO AMBIENTAL
Entendendo-se o campo ambiental como derivado de um emaranhado
em constante crise, é apenas natural que os diversos campos de conhecimento,
a partir da percepção dessa “crise” venham apresentar soluções que possam
dar-lhe conta. A ideia-força desta seção é expor o que singulariza o campo
jurídico no contexto ambiental, a partir das diversas concepções epistêmicas.
Por exemplo: o estruturalismo (Capítulo 1) reivindica para o campo a
autoridade de se pronunciar sobre a norma positivada e, por meio desta, busca
dar conta da “crise ambiental”.
O campo ambiental teve sua origem na necessidade de buscar soluções
para problemáticas ambientais concretas e lidar com elas (AÍMOLA, 2002), e
o Direito positivo, sendo o instrumento brandido pelo legislador para alcançar
dada função social, tem óbvia importância para a obtenção de resultados
positivos na prevenção e controle dos “problemas ambientais”. Nessa
perspectiva, embasada em uma episteme funcionalista (BOBBIO, 2007),
os demais campos monocultores identificariam o problema e apontariam
soluções, e o sistema jurídico, de posse desses dados, aplicaria normas que
se enquadrassem à estrutura legal vigente. Tais normas, por sua vez, seriam
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encaminhadas ao legislador, na forma de propostas. O legislador, então,
sopesaria a futura lei em face das questões políticas de peso e, por fim, se
veria promulgada a nova norma, a qual passaria a ter efeito sobre a sociedade
e ser aplicada por juízes e tribunais.
Mesmo o pesquisador mais ingênuo percebe que o proposto acima
não passa de uma descrição ideal, incompatível com a realidade concreta.
No entanto, desconsiderar de pronto a influência de uma norma positiva é tão
ingênuo quanto tomá-la como garantida. Ao desenvolvermos as contribuições
teóricas que o campo jurídico tem a oferecer, deslindaremos mais tal questão.
Por ora devemos deixar aberta a possibilidade de, mesmo sem atribuir-lhe a
onipotência tão cara às pesquisas estruturalistas, seja possível que a lei e seu
processo interpretativo influam em circunstâncias concretas e, entendendose seus limites, a promulgação de leis específicas pode ser instrumental na
resolução de problemas sociais.
Nesse sentido, o diálogo entre o jurídico e o ambiental pode oferecer
indicações importantes acerca da noção de desenvolvimento, e, sobre tal
questão, convém dedicar algumas considerações.
Assim, é preciso tensionar nossas compreensões acerca da capacidade
do Estado em, por meio da lei – ou, mais especificamente, do sistema
jurídico –, gerar ou favorecer o crescimento econômico, o desenvolvimento
humano ou, ainda, de forma mais ampla, promover alterações nos padrões
de comportamento de uma sociedade. Nesse sentido, pretende-se explorar a
relação entre a lei positiva e a sociedade, buscando identificar capacidade de
normas legais abstratas afetarem e influenciarem ações e decisões concretas,
alterando, assim, o emaranhado ambiental. No entanto, no campo jurídico,
discussões acerca de alterações no sistema social tomam a forma de debates a
respeito de um suposto “desenvolvimento”.
Ao se tratar do tema “desenvolvimento”, especialmente se lhe
acrescentam o epíteto “sustentável”, corre-se o risco de tender para mitificação
e abstração. Em geral, um pesquisador entende “desenvolvimento” como uma
alteração em um dado sistema social que ele considere, em algum sentido, positiva.
Como qualquer sistema, os sociais encontram-se em constante transformação
– por “transformação” entende-se a passagem de um estado do sistema para
um estado diverso –, derivada da constante coevolução e (co)influência de
vetores sociais e biológicos. Apesar de algumas transformações, especialmente
se consideradas de forma isolada, serem universalmente aclamadas como
positivas – a diminuição da mortalidade infantil é um exemplo –, em diversos
casos, uma transformação implica a imposição, ao menos temporária, de um
interesse sobre outro. Nesses cenários mais comuns, o desenvolvimento para
uns significa tragédia para outros. Tal dicotomia costuma ser resolvida pela
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desqualificação dos interesses de um dos grupos: os ambientalistas declarando
que os empresários só estão interessados na obtenção de lucro e os empresários
alegando que os ambientalistas são contrários ao crescimento econômico, para
mencionar um par de discursos, à guisa de exemplo.
Além de circunstâncias nas quais diferentes grupos compreendem
a mesma transformação em sentidos totalmente diversos, há outro fator de
complexificação no tema “desenvolvimento”: trata-se de transformações, cujos
resultados práticos ramificam-se além do previsto por alguns ou por todos os
atores relevantes – esses casos serão explicados mais adiante, ao descrevermos
as escolhas ou decisões civilizatórias.
Portanto, dar-se-á preferência ao termo “transformação” em lugar de
falarmos em desenvolvimento, por tratar-se de termo com maior amplitude.
Assim, a pergunta que motiva este item é como e até que ponto a lei afeta a
transformação do sistema social.

O desenvolvimento a partir do campo ambiental não pode ser imposto
Uma consideração que requer imediato esclarecimento é que não se
pretende elaborar acerca da potencial capacidade do aparato estatal de contribuir
de forma a melhorar as condições objetivas de dada parcela da sociedade. Se
os agentes do Estado instalarem e mantiverem em funcionamento um hospital
onde antes não havia um e o equiparem com capitais humano e tecnológico
necessários a sua operação, não resta dúvida de que esse ato geraria considerável
melhora às condições da população, que passaria a ter acesso ao tratamento
médico (sem embargo de essa decisão encontrar oposição ou resistência de
outros grupos, os quais poderiam, por exemplo, demandar que tal hospital fosse
construído em sua própria região).
Muitos juristas, com acerto, chamariam a atenção para o fato de que
a construção desse hospital, pelo Poder Público, deveria ser embasada na
promulgação de uma lei, já que o princípio da legalidade administrativa prevê
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que a administração pública só pode agir conforme previsto em lei. Logo, diriam
esses juristas, um hospital, ou uma escola, ou um quartel não serão construídos,
a menos que alguma lei os preveja.
Tais considerações poderiam facilmente confundir pessoa mais
ingênua a pensar que, no caso descrito, a lei estaria afetando diretamente a vida
e comportamentos dos elementos do sistema social, mas se trataria de mera
falácia. É bastante óbvio que, em se tratando da construção ou instalação de
um serviço público, não é a lei, mas o serviço que afeta o sistema social. A
necessidade de lei reguladora, nesses casos, é uma tentativa de garantir uso
bom e adequado dos recursos sociais e em nada ajuda – e de fato atrapalha – a
instalação do serviço em si.
Ademais, o Estado pode facilmente afetar a economia, para melhor ou
pior, por meio de políticas monetárias e fiscais e, assim, por via indireta, atingir
profundamente o sistema social. Mas, como economistas por vezes afirmam,
nem sempre é possível prever com qualquer grau de precisão quais serão os
efeitos de dada alteração nos vetores econômicos (MANKIW, 2001).
Porém, o que se buscará deslindar, presentemente, é a influência das
leis que pretendem regular diretamente o comportamento de indivíduos e
empresas. Vejamos um exemplo: veja-se o Capítulo 121 do Código Penal, que
prevê pena de reclusão de seis a 20 anos pela prática de homicídio simples.
Trata-se, sob uma perspectiva funcionalista (BOBBIO, 2007), de lei que visa
coibir o comportamento de “matar outrem”, na expectativa de que a abstinência
da prática de tal ação garanta melhora na qualidade de vida da população. Nesse
exemplo, nota-se que, de fato, a grande maioria dos participantes do grupo
social não pratica o crime de homicídio.
Comparemos com o Capítulo 49 da Lei 9.605/98, que prevê pena de
três meses a um ano a quem, culposamente, danificar planta ornamental. Apesar
de a Lei 9.605/98 ser válida tanto quanto o Código Penal, esse Capítulo 49 é
raramente aplicado na prática dos tribunais. Ocorre que, enquanto o homicídio
é crime na consciência jurídica popular (ROSS, 2000), a destruição de planta
ornamental não o é.
Em última instância, a busca de transformação social a partir de uma
pesquisa jurídica isolacionista pode tender para o utópico e o metafísico. Devese levar em conta que, no que tange à lei, nem sempre é razoável esperar que
sua mera promulgação altere a realidade social da maneira esperada. Para que
o campo jurídico possa contribuir para solucionar questões sociais concretas,
far-se-á necessário abraçar o empírico como ponto de partida – possivelmente a
partir de uma episteme realista (ROSS, 2000) – e avaliar, no caso concreto, se a
norma é ou não efetiva na realidade social em que se pretende aplicável.
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2.1 OS VETORES JURÍDICOS COMO COMPONENTES DO EMARANHADO
No aspecto teórico, a contribuição da pesquisa jurídica seria ajudar
a revelar e demonstrar as decisões civilizatórias de dado grupo social, mas,
para tanto, faz-se necessário estabelecer se a lei positiva representa um vetor
social ou uma decisão civilizatória. Esta pesquisa representaria o marco zero na
inserção do Direito no diálogo ambiental.
É preciso, a princípio, esclarecer que não se pretende, no presente
Capítulo, abraçar de forma unívoca quaisquer teorias simplificadoras. Enquanto
expressamos com clareza que o sistema jurídico deve ser visto como um
“sistema aberto” e, portanto, afetado pelos vetores sociais, não se pretende,
a partir daí, decretar a priori quais sejam esses vetores. Essa observação
é importante devido à tendência – preponderante em certos quartéis – de
atribuir ao “interesse econômico” uma capacidade de controle absoluto sobre a
legislação. No presente Capítulo, no entanto, enquanto se reconhece a influência
de vetores econômicos, entende-se que estes não são os únicos a afetar o sistema
jurídico e, ademais, que a existência de diversos vetores econômicos (os quais,
amiúde, estão em conflito entre si) impede o termo “interesse econômico”, bem
como seus muitos sinônimos, de ter um referente (FREGE, 1892) definido.
Ao contrário dessa concepção mais ingênua, em uma perspectiva realista – ou
mesmo funcionalista – do Direito, considerar-se-ia que, entre os “interesses
econômicos” e a lei positiva, há o legislador, que, em geral, priorizará interesses
de grupos específicos e que, entre a lei positiva e a sociedade, há o juiz – e todo
o sistema jurídico –, também dotado de interesses específicos.
Outro entendimento, igualmente ingênuo, é que o ordenamento
jurídico teria efeito imediato e absoluto sobre a sociedade, bastando ao
legislador promulgar lei para que comecem a surgir efeitos no corpo social.
Essa perspectiva materializa-se em noções, frequentemente ditas e repetidas,
tais como: “A lei é boa, só falta cumpri-la”.
3. POTENCIALIDADES E LIMITES DOS CAMPOS MONOCULTORES
A ideia-força desta seção é expor as potencialidades e limites das
“soluções” apresentadas pelo campo jurídico, a partir das correntes epistêmicas
que o compõem.
Em uma perspectiva estruturalista/funcionalista, o campo jurídico é
apreendido de forma isolada do emaranhado. Por consequência, arroga-se o
direito de impor “soluções” de fora, com vistas a resolver os problemas do
campo ambiental. Resulta dessa imposição de “fora para dentro” que tanto
o campo jurídico quanto o ambiental tornam-se sistemas mortos nessas
perspectivas epistêmicas.
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Os realistas (ROSS, 2000), por outro lado, demandam que a norma
esteja imbricada na consciência e no modus vivendi dos membros de dada
sociedade e manifeste-se nas decisões concretas de juízes e tribunais. Essa
escolha de recorte é, em si mesma, um limite do Realismo Jurídico, mas tratase de uma perspectiva que parece oferecer uma abordagem fundamentalmente
diferente (em relação às anteriores). Na perspectiva realista, o campo jurídico
pode ser tomado como um subcampo do campo ambiental e, por consequência,
o sistema jurídico pode ser entendido como parte constituinte e constitutiva
do emaranhado. Se, na outra abordagem, o campo jurídico reivindica o direito
de propor normas, com vistas a “solucionar” a crise do campo ambiental, aqui
o subcampo jurídico é apreendido não como “solução” a priori, mas como
potencial parte efetiva da própria crise ambiental. Por intermédio do Realismo
Jurídico, a norma não é sublimada, como se estivesse isenta das contaminações
da realidade sociocultural, mas tomada como parte constituinte do emaranhado
que singulariza o campo ambiental. Não se trata mais de um Direito que impõe
soluções de fora, mas de um Direito que se junta aos demais vetores em um
emaranhado vivo, em transformação contínua, em constante crise.
É importante notar que a episteme realista, enquanto propensa a reduzir
o isolacionismo próprio da episteme estruturalista, não afeta a autonomia
do campo jurídico. Nessa perspectiva, podemos esclarecer a distinção entre
isolamento e autonomia: isolamento representando uma (tentativa de) separação
do ambiente e autonomia significando a demanda de tratar prioritariamente
de um aspecto do ambiental. Assim, o Realismo Jurídico, se aplicado, não
desnaturaria o campo jurídico. Ele apenas o abriria a novas influências.
Naturalmente, essa proposta de buscar no Realismo Jurídico inspirações
para pesquisas jurídicas ligadas ao ambiental não deve ser vista, ela própria,
como solução última para todos os males. Ao contrário, o pesquisador que optar
por esse caminho deve fazê-lo estando ciente de que, em uma pesquisa realista,
apresentar-se-ão novos problemas e desafios – como, por exemplo, desvendar
como uma pesquisa jurídica pode lidar com o caráter imbricado do emaranhado
ambiental. Esses problemas, como é característico nas pesquisas empíricas, não
têm soluções a priori, demandando considerações a partir dos casos concretos.
COMENTÁRIOS FINAIS
Assim, percebe-se que os modelos apriorísticos mostram-se insuficientes
para compreender os indicadores de realidade. É possível – e mesmo provável –
que, em um regime democrático, a (co)influência entre lei e sociedade dê-se de
forma complexa, não sendo nem o caso de a sociedade conseguir sempre fazer
valer sua “consciência jurídica” (ROSS, 2000), nem de o legislador ser capaz de
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impor sua visão sobre a sociedade. Ambas as direções de (co)influência apenas
misturam-se ao emaranhado ambiental, resultando disso que o legislador só
consegue, efetivamente, alterar o sistema social caso se trate de situaçãolimite, marginal, na qual a percepção social acerca daquele comportamento é
indiferente – um bom exemplo disso foi o Capítulo 65 da Lei no 9.503/97, que
tornou obrigatório o uso do cinto de segurança.
A proposta deste Capítulo foi oferecer resposta a uma pergunta que é
assaz ignorada pelo núcleo duro do campo jurídico. No entanto, responder a
ela parece ser de suma relevância: será a relação entre Direito (lei) e sociedade
uma via de mão dupla, na qual haja trocas constantes e volumosas em ambas
as direções? Ou seria unilateral a influência, sendo a sociedade a determinar
o direito (ROSS, 2000) ou o Direito a sociedade (como parecem pretender os
jusfilósofos que esperam da lei solução para todas as mazelas humanas)? A
resposta que oferecemos é haver influências recíprocas, não em um modelo
simplificador, mas com a lei sendo apenas um vetor em um emaranhado. E,
dependendo da disposição dos demais vetores, a lei pode alterar drasticamente
o comportamento social ou ser sumariamente ignorada. Nominamos essa
proposta “influência marginal” do Direito positivo.
No concernente ao Realismo Jurídico, precisa-se considerar que está
no próprio cerne de uma metodologia empiricista a impossibilidade de propor
declarações a priori. Portanto, se aceitamos essa episteme como guia de nossa
pesquisa, precisar-se-ia, também, aceitar a impossibilidade de declarar o que a lei
é, de forma absoluta e universal. Em oposição às soluções a priori, poderíamos
avaliar cada situação concreta a partir dos indicadores de realidade disponíveis.
Em outras palavras, certas normas podem indicar decisões civilizatórias; outras
podem atuar como vetores que buscam e sucedem – ou não – afetar o sistema
social; outras normas, ainda, podem ser fruto de mera retórica, não representando
nem decisão civilizatória nem vetor, mas sendo apenas um discurso derivado
dos interesses políticos do legislador, desprovido de substância.
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CAPÍTULO 3
CONTORNOS DO SUJEITO COGNOSCENTE: UMA PERSPECTIVA AMBIENTAL
INTRODUÇÃO
Haja vista a grande variedade e a considerável quantidade de pesquisas
ligadas direta ou indiretamente ao Campo Ambiental, torna-se por vezes
difícil divisar pontos em comum unindo as diversas necessidades concretas de
cada pesquisa a um único campo emergente. Nesse sentido, para muitos dos
pesquisadores alocados nos campos monocultores, o Campo Ambiental pode
parecer uma coleção desconexa de pesquisas sem o que as ligue em um todo
coerente. Por conta da realidade emergente das pesquisas ligadas ao ambiental,
espera-se exatamente uma variabilidade bastante grande (se comparada aos
campos disciplinares) já que, nele, cada pesquisa precisa dar conta de sua
realidade concreta, o que condiz com a natureza francamente interdisciplinar
(Capítulo 2) que o caracteriza.
Para lidar com essa variabilidade, o pesquisador ambiental voltado a
questões epistêmicas pode encontrar limites estreitos se tentar definir a pesquisa
ambiental a partir de modelos estanques. Uma solução encontrada para tais
limites foi buscar entender princípios que emergem, em maior ou menor grau,
nas pesquisas ambientais; assim, tratamos da (co)evolução ao discorrer acerca
da contribuição do realismo jurídico (que é uma epistemologia que permite
maior aproximação entre o campo jurídico e campos disciplinares de fronteira)
ao conhecimento ambiental (FADUL & SOUZA-LIMA, 2013). Mas outro
princípio, que nos parece também perpassar por várias experiências ambientais
e ao qual agora nos voltamos, é o sujeito cognoscente e sua relação com o
processo de criação e configuração do Campo Ambiental.
Partindo-se da compreensão de que o Campo Ambiental emerge em
torno de um novo objeto – o ambiental ou “emaranhado” (SOUZA-LIMA, 2013)
–, pode-se inferir a necessidade, também, da constituição de um novo sujeito,
mais próximo e adequado ao novo objeto. A ideia-força [...] é a de que se há um
novo “objeto”, capaz de delinear contornos para um novo campo de investigação,
o “ambiental”, este processo clama por um novo sujeito cognoscente. O
sujeito cognoscente fiel à episteme reducionista, sem abandonar totalmente
esta fidelidade, precisa se autotranscender, precisa não abandonar seu campo
disciplinar, mas alcançar as fronteiras do mesmo (SOUZA-LIMA, 2013, p. 153).
Dessa maneira, a proposta do presente Capítulo é explorar o conceito
de sujeito cognoscente sempre tendo em vista as necessidades concretas da
pesquisa ambiental. Haja vista a imprevisibilidade inerente às mencionadas
necessidades concretas, faz-se necessário, ao elaborarem-se construtos
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epistêmicos e teóricos, deixar suficiente variabilidade, de forma a não engessar
a pesquisa. Portanto, todas as formulações e elaborações do presente estudo
devem ser entendidas como inspirações, e não como modelos pré-formados.
Para enfrentar os problemas teóricos ligados a como constituir o sujeito
cognoscente, buscamos inspiração no princípio da coevolução29, de uma nova
forma de entender o sujeito como parte constituinte do “emaranhado”, mas
também como reflexo e criatura do ambiente.
Essas considerações estão centradas nas necessidades da pesquisa
ambiental, mas um melhor entendimento do sujeito cognoscente pode ser
também relevante aos campos monocultores, em especial àqueles que direta
ou indiretamente se ocupam do comportamento humano. Da mesma forma,
diferentes campos podem oferecer novos pontos de apoio e auxiliar na
constituição do sujeito, que se pode delinear diferentemente, dependendo das
necessidades da pesquisa.
1. O SUJEITO COGNOSCENTE E OS CAMPOS DISCIPLINARES
Nos Campos monocultores, há certa tendência do sujeito cognoscente ser
visto a partir de uma perspectiva isolacionista e, portanto, constituir-se apartado
Duas importantes menções à ideia de coevolução foram feitas por Rich Jantsch, ao discorrer
sobre a auto-organização do universo, e por Richard Norgaard, ao apresentar a teoria da coevolução
dos sistemas socioambientais. Jantsch pondera que “ninguém imagina que as estruturas no
universo foram desenvolvidas de um lado de baixo para cima, de partículas e átomos a estrelas,
galáxias e agrupamentos de galáxias. Mas no reino da evolução biológica na terra a lógica
geralmente evocada é ‘desenvolvimento de vida superior’ em microevolução, negligenciando a
área de conhecimento da macroevolução. Uma abordagem de sistemas, enfatizando a coevolução
de ambas as áreas de conhecimento conduz a percepções significativamente novas” (JANTSCH,
1980, p. 12; tradução nossa). Norgaard considera que, “no paradigma coevolucionário, o meio
ambiente determina a adequação de como as pessoas se comportam quando guiadas por modos
alternativos de conhecimento, formas de organização social e tipos de tecnologia. Também ao
mesmo tempo, o modo como as pessoas conhecem, organizam e usam ferramentas determina
a adequação de características de um ambiente que evolui. Em qualquer ponto no tempo, um
determina o outro. Ao longo do tempo, nenhum é mais importante que o outro. E dependendo
de mutações genéticas, substituições de valores, mudanças tecnológicas e inovações sociais que
surgem aleatoriamente, o caminho evolucionário é estabelecido por um período até outra mudança
ocorrer. Assim, a perspectiva coevolucionária explica por que opções são incomodamente
limitadas no curto prazo; a cultura tem determinado o meio ambiente, e o meio ambiente tem
determinado a cultura. Em cada ponto no tempo há uma quase pane total de conhecimentos,
valores, tecnologias, organização social e meio ambiente natural coevoluídos. Também durante
o prazo mais longo, aproximamo-nos da situação igualmente incômoda de nada determinando
coisa alguma, de que tudo mudará de maneiras imprevisíveis. Onde estaremos no futuro não é
determinado pela cultura de hoje nem pelo meio ambiente apenas, mas por estes e inúmeros
fatores futuros imprevisíveis” (NORGAARD, 1994, p. 46; tradução nossa).
29

42

CONHECIMENTO AMBIENTAL E CONHECIMENTO JURÍDICO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

do – e em oposição ao – meio ambiente. Disso pode resultar um ensimesmar do
pesquisador e da pesquisa. Uma visão que condiz com essa perspectiva de um
sujeito cognoscente adstrito a um campo – e, em geral, incapaz de escapar de
suas fronteiras – pode ser derivada do cogito de Descartes de sua interpretação30
segundo a qual o sujeito se constitui a partir de uma premissa a priori, pura,
não contaminada pelo empírico e que a este se opõe. Esse sujeito está alinhado
à ideia-força de ser “conhecedor” (o termo “cognoscente” origina-se do verbo
latino “cognoscere”, que significa conhecer) em oposição a um ambiente
passível de ser “conhecido”.
Assim, não admira que nessa perspectiva epistêmica somente o
indivíduo possa se constituir sujeito e, ademais, apenas o indivíduo dotado de
capacidade intelectual suficiente para dar conta da complexidade do mundo, que
estaria apartada da complexidade do sujeito. Ou seja, o processo de produção
do conhecimento seria uma jornada pessoal, empreendida por um pesquisador
que se aventura sozinho na pesquisa, e estaria apartado da socialização do
conhecimento produzido. Daí, em geral, o próprio conhecimento passa a ser
entendido como ente estático, morto e passível de ser compreendido apenas por
uns poucos e seletos indivíduos.
Convém esclarecer que não se pretende excomungar ou condenar ao
exílio o sujeito cognoscente derivado em uma perspectiva significativamente
distinta da ambiental. Cabe a cada pesquisador identificar as necessidades
concretas de sua pesquisa e, observando-as, tomar as decisões epistêmicas que
julgar adequadas. Apriorismos, longe de auxiliarem em tal processo, tendem a
prejudicá-lo. Em certos campos de saber, como, por exemplo, no privilegiado
Campo Matemático puro, um sujeito apartado do ambiente não gera obstáculos
à pesquisa – pelo menos até o presente: ciência formal, basta-lhe que novos
construtos encontrem validade formal (o que, felizmente, não impede a
elaboração de novas ideias que, por suas características, bem merecem ser
qualificadas como revolucionárias na ciência dos números).31
Outra consequência desse entendimento sobre o sujeito (que, para
os propósitos deste Capítulo, chamaremos doravante de “clássico”) é que o
conhecimento é visto como estanque, ou seja, não se entende como produtor de
efeitos (diretos) no grupo social ou no objeto pesquisado (ROSS, 2000, p. 72):

É importante fazer a ressalva de que se trata, aqui, de uma interpretação – que, ao que parece,
ganha adesão significativa –, porque, quando se toma como referência a conhecida frase de
Descartes – no original em língua francesa, “je pense, donc je suis”, isto é, “penso, logo sou” –, é
também possível entender um sujeito pensante que admite ser influenciável por fatores externos
a ele. Nesse caso, ele continua sendo, porquanto a pensar, mesmo que consciente dessa influência.
31
O advento dos números complexos é um bom exemplo.
30
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Se um astrônomo prevê um eclipse do sol, esta
previsão não exerce qualquer influência nos eventos
astronômicos aos quais a previsão se refere. Não
há conexão causal entre os fenômenos mentais que
constituem a previsão (e a crença em sua verdade) e os
movimentos do sol e da lua. A previsão é verdadeira ou
falsa na dependência do [sic] eclipse ocorrer ou não.
Mais uma vez, em certas condições concretas, essa consequência
pode não ser vista como um problema – como, por exemplo, na Astronomia,
campo no qual apenas uma parte reduzida do conhecimento produzido encontra
ressonância no grupo social. Em se tratando das “ciências humanas”, no entanto,
há maior abertura para um conhecimento que se reflita na sociedade (ROSS,
2000 [1959], p. 72):
Em 1950 foi previsto que os comunistas
marchariam contra Berlim ocidental em junho.
É possível que essa previsão fosse verdadeira
no sentido de que uma marcha desse tipo fora
decidida. Poder-se-ia supor razoavelmente que
a marcha teria ocorrido não tivesse sua própria
previsão provocado contramedidas por parte das
potências ocidentais, cujo resultado foi que a
previsão, que era “efetivamente” verdadeira se
tornasse a si mesma falsa. Ao contrário, é possível
imaginar que um economista preveja um aumento
nos preços em circunstâncias que não garantam
essa pressuposição, e que a previsão, portanto,
tenha que ser classificada como falsa. Mas a mera
proclamação de uma previsão desse gênero poderia
produzir o aumento dos preços, visto que os
consumidores tratariam de se precaver contra uma
tal contingência – transformando assim a previsão
falsa em previsão verdadeira.
É evidente que essas circunstâncias peculiares se originam do fato de
que a previsão, sua proclamação e o crédito a ela atribuído por outras pessoas
constituem em si mesmos uma parte da entidade social à qual a previsão se refere.
A vida da comunidade não pode ser estudada com a mesma objetividade com a
qual se estuda os movimentos dos planetas ou uma paisagem sob vista aérea.
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Sem ceder à tentação de condenar o Sujeito Cognoscente clássico,
podemos apontar-lhes certas limitações. Em campos como o jurídico, a
constituição de um sujeito apartado do objeto – prática comum no núcleo
hegemônico estruturalista32 – tende a levar a uma negação do empírico e a uma
infantilização do campo. No campo jurídico, podemos observar esse efeito na
separação instituída entre a norma e seus efeitos e, mais ainda, entre a norma
e todo o processo social de sua interpretação e aplicação (Capítulo 2). O
pesquisador atrelado ao estruturalismo tende a desconsiderar que, enquanto o
documento que contém o texto legal é elemento empírico, a norma em si é
resultado da interpretação do texto legal, e não pode ser entendida apartada da
realidade de sua aplicação. Disso resulta que a pesquisa no campo se torna uma
extensão das atividades advocatícias, ou seja, um artigo resume-se a uma defesa
retórica de um ponto de vista pré-definido que não dá conta da complexidade da
realidade social e tampouco lhe é adequadamente aplicável.
2. O SUJEITO AMBIENTAL: ALGUMAS PONDERAÇÕES
No momento em que o Campo Ambiental começa a emergir a partir de
pesquisas concretas, torna-se relevante considerar como o Sujeito Cognoscente
clássico pode-se adaptar a um novo objeto: “(...) o sujeito cognoscente fiel à
episteme reducionista, sem abandonar totalmente esta fidelidade, precisa se
autotranscender, precisa não abandonar seu campo disciplinar, mas alcançar as
fronteiras do mesmo” (SOUZA-LIMA, 2013, p. 153).
Conforme mencionado anteriormente, é necessário encontrar um
ponto de equilíbrio entre autoafirmação e autotranscendência e entre apego e
desapego. Diversas tentativas de configurar um novo sujeito cognoscente mais
adequado ao Campo Ambiental foram realizadas. Uma dessas propostas baseiase na ciência “pós-normal”:
Esta ciência emergente promove uma nova
metodologia que ajuda a conduzir seu
desenvolvimento. Nesta, a incerteza não é banida,
mas administrada e os valores não são pressupostos,
mas tornados explícitos. O modelo para o argumento
científico não é uma dedução formalizada, mas
um diálogo interativo. […] A dimensão histórica,
Por núcleo estruturalista no Campo Jurídico, entendemos a corrente epistemológica que
vê na norma – desligada de suas repercussões sociais – o único objeto de estudo próprio da
pesquisa jurídica. Trata-se da posição dominante hodiernamente no Direito, enquanto campo de
conhecimento (Capítulo 1).
32

45

CONHECIMENTO AMBIENTAL E CONHECIMENTO JURÍDICO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

incluindo reflexão sobre o passado e o futuro da
humanidade, está se tornando [sic] uma parte integral
de uma caracterização científica da Natureza [...]. [Os
autores consideram ainda ser] importante apreciar
que a ciência pós-normal é complementar à ciência
aplicada e à consultoria profissional.
Não é uma substituição a formas tradicionais de
ciência, nem contesta reivindicações por conhecimento
confiável ou perícia certificada que são feitas em nome
da ciência em seus contextos legítimos. A perícia
técnica de cientistas e profissionais qualificados em
esferas de trabalho aceitas não está sendo contestada;
o que pode ser questionado é a qualidade desse
trabalho nesses novos contextos, especialmente com
respeito a seus aspectos ambientais, sociais e éticos.
Anteriormente, a suposição em vigor era que estas
eram “externalidades” ao trabalho da ciência ou da
tecnologia; e que quando tais problemas surgiam uma
resposta apropriada de algum modo seria inventada
pela “sociedade”. Agora a tarefa é ver que tipos de
mudanças na prática da ciência, e em suas instituições,
serão requeridas pelo reconhecimento de incerteza,
complexidade e qualidade dentro de pesquisa
relevante em termos de política (FUNTOWICZ &
RAVETZ, 1993 apud SOUZA-LIMA, 2013, p. 153).
Souza-Lima (2013) incorpora esses princípios ao Campo Ambiental,
propondo um sujeito cognoscente que, a um só tempo, contrapõe-se e integra-se ao ambiente, conforme exposto a seguir:
Ao que parece, no âmbito desta ciência pós-normal
o sujeito cognoscente que irrompe deste “processo
complexo de auto-eco-organização” (Morin, 2005, p.
53), será um sujeito vivo, distinto do sujeito derivado
do cogito cartesiano, que irrompe e se constitui
opondo-se radicalmente ao ambiente. Este novo
sujeito cognoscente33 do campo de conhecimento
MORIN, E. O método 3: o conhecimento do conhecimento. Tradução de J. M. da Silva; original
em língua francesa: Paris: Le Seuil, 1986. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2005.
33
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ambiental, simultaneamente, exclui-se e inclui-se
no ambiente. Ele precisa se dissociar porque tem a
sensibilidade de que está conciliado, de que coexiste
com o ambiente. Se o sujeito clássico (fiel à episteme
reducionista) ou se dissocia ou se reconcilia, o sujeito
do conhecimento ambiental se dissocia e se reconcilia
simultânea ou alternadamente, pois esta ambiguidade
é constitutiva de um fenômeno vivo, insuperável.
Embora tal sujeito possa perceber-se como associado
ao e como dissociado do meio ambiente sem que
isso implique em dificuldade existencial nem em
contradição lógica, essa percepção, do ponto de
vista desse mesmo sujeito, normalmente acontece
de modo alternado, porquanto ele está a perceber-se
ora a partir do ponto de vista da dissociação, ora a
partir da associação: de modo que essa alternância de
perspectivas permite concluir, quando se observa a
atividade de reflexão desse sujeito ao longo do tempo,
como “simultânea”, mas com uma “simultaneidade”
construída a partir da alternação motivada não apenas
por dúvida, mas por compreender a possibilidade e
mesmo a necessidade de assim ser (SOUZA-LIMA,
2013, p. 153-154).
Como se concretiza, a pesquisa ambiental tende a ser emergente e, por
consequência, constitui-se de formas variadas. Assim, tentativas de estabelecer
critérios metodológicos duros, inflexíveis, podem ter o efeito, por assim dizer, de
sufocar a pesquisa e reduzir o conhecimento produzido a um conhecimento morto.
O propósito deste item deve ser visto como sugestões e inspirações,
e não como uma estrutura metodológica e epistemológica fixa. A seguir
buscaremos delinear princípios que podem ser usados como inspiração na
configuração do sujeito cognoscente em pesquisas ambientais.
Se pretendermos transcender a concepção cartesiana de um sujeito
que se opõe ao ambiente, devemos proceder a uma reconfiguração da própria
noção do que seja ambiental. Uma primeira inspiração que incorporamos, que
já fizemos menção neste Capítulo e no Capítulo 2 ao tratarmos da norma como
parte constituinte e constitutiva, é a do “emaranhado”.
Por um lado, o sujeito cognoscente participa do “emaranhado” tanto
na condição de agente como na de paciente; ou seja, a um só tempo altera o
ambiente e por este é alterado. Voltaremos ainda neste item – a essa questão,

47

CONHECIMENTO AMBIENTAL E CONHECIMENTO JURÍDICO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

que é central às considerações ambientais; mas, antes, há uma nova possibilidade
que vale propor.
Anteriormente, ao tratar do “emaranhado” ambiental como objeto
do campo emergente, lidamos com o Sujeito Cognoscente como parte dele
integrante. No entanto, há também a possibilidade, mais específica, do sujeito
cognoscente, além de participar do “emaranhado”, refleti-lo em sua própria
constituição. Isso significa entender o sujeito não como um ser unitário, que
pondera e calcula cada decisão, mas como um ente fragmentado sujeito às
pressões e conflitos que se observam no próprio ambiente.
A ideia de um sujeito dividido já é bastante antiga. Desde os filósofos
da Antiguidade fala-se do conflito que certos indivíduos experimentam entre
razão e “desejos”. Platão (1980 [século IV aec]) se refere a tal conflito em
Protágoras, ao discutir sobre homens que são “vencidos pelos prazeres”,34 noção
que os interlocutores entendem como agir em prol de um desejo mesmo quando
as consequências dessa ação – conforme racionalmente previsíveis – sejam
negativas. Da mesma forma os estoicos descrevem um ente humano dividido
entre alma racional e desejo e emoções.
A partir do Renascimento, Descartes (2014 [1637]) também apresenta
um ser humano dividido entre razão e sentidos; se no Discurso sobre o Método o
termo “sentido” não infere desejos eróticos, isso não altera o reconhecimento de
um sujeito fragmentado3536. Mas em todos esses casos, enquanto o humano é visto
como dividido e fragmentado, não há dúvidas quanto a qual dessas partes os autores
entendem como o verdadeiro sujeito cognoscente, o núcleo do ente humano.
Nas palavras do fundador da Academia: “ajuda-me a convencer os homens e informa-los a
respeito da natureza dessa condição denominada por eles ‘ser vencido pelos prazeres’ e que os leva
a não fazer o melhor, apesar de o conhecerem.” (PLATÃO, 1980 [século IV aec], p. 96).
35
Descartes achou suficiente que seu método contemplasse apenas os quatro seguintes princípios.
Em suas palavras: “o primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse
claramente como tal; ou seja, de evitar cuidadosamente a pressa e a prevenção, e de nada fazer
constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu
não tivesse motivo algum para duvidar dele. O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades
que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de melhor
solucioná-las. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos
mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me, pouco a pouco, como galgando degraus,
até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se
precedem naturalmente uns aos outros. E o último, o de efetuar em toda parte relações metódicas
tão completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada omitir” (DESCARTES,
2014 [1637], p. 7-8). A postura fragmentária fica bem perceptível no segundo preceito.
36
Ainda no Renascimento, é interessante que a ideia de uma natureza fragmentada recebeu
comentário no aforismo LI do Novum Organum, de Francis Bacon. O referido inicia com a
observação de que “o intelecto humano, por sua própria natureza, tende ao abstrato, e aquilo
que flui permanente lhe parece. Mas é melhor dividir em partes a natureza que traduzi-la em
abstrações” (BACON, 2003 [1620], p. 18).1
34
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Nossas considerações vão além desse conflito entre “razão” e outro
vetor que pode ser nomeado como “emoção”, “desejo” ou de alguma outra
forma. Por um lado, Weber já propôs subdivisões para o conceito de razão,
explorando a diferença entre “razão substantiva” e “razão instrumental”37. Por
outro, buscar subsumir diferentes impulsos sob o termo “emoção” – ou qualquer
outro – gera limitações desnecessárias. Em lugar de partir de uma perspectiva
apriorística e determinar de antemão os vetores envolvidos, parece-nos mais
adequado proceder de forma análoga à configuração do “emaranhado” e avaliar,
no caso concreto, como se configura aquele sujeito cognoscente, observando
quais fatores se mostram pertinentes a sua construção.
De certa forma, as propostas e compreensões clássicas sobre o sujeito
vão no sentido de entendê-lo como um ponto central – que seria o “verdadeiro”
sujeito cognoscente – em torno do qual se cristalizariam influências externas e
internas das quais o indivíduo precisaria ser purificado. As “influências internas”
– emoções ou “sentidos” – apesar de próprias do indivíduo, seriam obstáculos
à plena compreensão do “objeto”, entendido como externo e em oposição
ao sujeito; as “influências externas” seriam aquelas derivadas diretamente
do ambiente. Nessa concepção do sujeito, poder-se-ia despi-lo de quaisquer
“influências” ambientais. De fato, esse é o exercício que Descartes promove
no Método, uma jornada para purificar o sujeito do que lhe é externo e incerto.
“Achei que deveria agir exatamente ao contrário, e rejeitar como totalmente
falso tudo aquilo em que pudesse supor a menor dúvida, com o intuito de ver
se, depois disso, não restaria algo em meu crédito que fosse completamente
incontestável” (DESCARTES, 2014 [1637], p. 14).
Nossa proposta, por outro lado, é enxergar o sujeito cognoscente não
como análogo a um ponto, mas a um plano – ou mesmo um hiperplano – no
qual os vetores do “emaranhado” se (co)influenciam. Essa analogia nos parece
adequada porque, ao contrário de um ponto, um mesmo plano pode conter formas
(planas) diversas, dependendo das necessidades concretas em cada situação. Da
mesma forma, propomos um sujeito cognoscente, cuja constituição não seja a
priori, mas sim adequada às necessidades da pesquisa e do pesquisador.
Uma nova compreensão, que pretenda abranger o aspecto ambiental,
deve levar em conta que a capacidade de conhecer (cogniscendi) reflete em
O autor contempla a consideração “1) de modo racional referente a fins: por expectativas
quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando estas
expectativas como ‘condições’ ou ‘meios’ para alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos
racionalmente, como sucesso; 2) de modo racional referente a valores: pela crença consciente
no valor – ético, estético, religioso ou qualquer que seja sua interpretação – absoluto e inerente
a determinado comportamento como tal, independentemente do resultado; 3) de modo afetivo,
especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais atuai; 4) de modo tradicional: por
costume arraigado” (WEBER, 1994 [1922], p. 15; grifos do autor).
37
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sua própria estrutura o “emaranhado” ambiental. O sujeito não se apresenta
como unitário e indivisível, mas como fragmentado; de tal forma que, enquanto
determinado aspecto do sujeito está agindo, parte distinta dele está sofrendo a
ação dos vetores ambientais.
2.1 UM SUJEITO DIVIDIDO: INDICAÇÕES DA NEUROBIOLOGIA
O entendimento em voga até o século XIX era de um ser humano
dividido, mas de um Sujeito Cognoscente unitário. Com essa ponderação,
aparentemente contraditória, busca-se chamar atenção para a ideia de que é
possível ver o ser humano como dividido entre forças (como razão e emoção,
força de vontade e desejos etc.) e ainda assim entender os processos cognitivos
(especialmente os referentes a compreensão e tomada de decisões) como
unitários e plenamente apartados de outros vetores. A partir de tal entendimento,
os indivíduos incapazes (ou considerados incapazes) de manter desejos e
emoções sob o controle da razão eram tidos como inferiores (as sociedades
europeias do século XIX tinham esse entendimento acerca de inúmeros grupos).
No entanto, dessas considerações nos importa descrever um entendimento que
já esteve em voga, de um Sujeito Cognoscente plenamente apartado, não apenas
do ambiente, mas também de outros processos cognitivos. Tal entendimento é,
hodiernamente, posto em dúvida pela perspectiva do ser humano como ente
complexo e, frequentemente, contraditório. A concepção do ser humano como
ente fragmentário é substanciada por pesquisas e teorizações no campo da
neurobiologia, as quais serão deslindadas a seguir.
A crença na existência de “livre-arbítrio” é um dos dogmas que sustentam
a visão de ser humano indiviso e em controle de suas ações. Sem entrar em
meandros filosóficos que constituem o debate acerca do tema (que, a despeito
de despertar profundo interesse, fogem totalmente ao escopo deste estudo),
podemos dizer que há fortes evidências que um livre-arbítrio contracausal, no
modelo proposto por Kant (2003)38, não se sustenta. Consideremos pesquisas
acerca da neurobiologia de processos decisórios.
Nossos resultados indicam que regiões do córtex
pré-frontal anterior39 e dos córtices ventral e
Para o filósofo de Königsberg (2003, p.63), “dá-se o nome de livre arbítrio à escolha que pode
ser determinada pela razão pura; a que pode ser determinada somente pela inclinação (impulso
sensível, estímulo) seria o arbítrio animal (arbitrium brutum). O arbítrio humano, contudo, é uma
escolha que, embora possa ser realmente afetada por impulsos, não pode ser determinada por
estes, sendo, portanto, de per si (a parte de uma competência da razão) não pura, podendo, não
obstante isso, ser determinada às ações pela vontade pura”.
39
No original: “medial frontopolar cortex”’. A tradução usada foi literal.
38
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dorsal cingulados posteriores40 codificam decisões
abstratas livremente tomadas antes que as decisões
tenham sido conscientemente tomadas. [...] Ao
dissociar completamente as intenções de alto nível
da preparação e execução motoras, nossas atuais
descobertas oferecem evidências diretas que regiões
do córtex pré-frontal anterior e dos córtices ventral
e dorsal cingulados posteriores estavam envolvidas
na formação de intenções de alto nível para atos
voluntários em geral (SOON et al., 2013, p. 3,
tradução nossa).
O experimento de Soon et al. (2013) buscou estabelecer – seguindo
uma linha de pesquisa em que lhe antecedem estudos como os de Libet et al.
(1983) e de Haggard & Eimer (1999), por exemplo – a possibilidade de decisões
(aparentemente) livres serem determinadas por processos que ocorrem antes de
o sujeito estar consciente de ter tomado qualquer decisão.41 Em outras palavras,
por intermédio do uso de ressonância eletromagnética os pesquisadores foram
capazes de perceber atividades nas áreas relevantes do cérebro, antes dos
sujeitos informarem estar conscientes de haver tomado uma decisão.
É importante não exagerar o significado da pesquisa de Soon et al.
(2013). Apesar de ser um indicador que se deve levar em conta, há também
fatores que limitam o escopo, no qual se pode interpretar a pesquisa. Primeiro, a
decisão tomada era em grande parte indiferente aos sujeitos; sendo uma escolha
entre efetuar um dentre dois tipos de operações aritméticas, não se tratava
de questão que tocasse a fundo a alma dos participantes. Segundo, deve-se
considerar o tempo; os pesquisadores acharam um lapso de quatro segundos
entre os processos neuronais que prefiguravam uma decisão e a conscientização
da decisão pelo sujeito. Em que pese que um lapso de quatro segundos é maior
que o encontrado em pesquisas anteriores, ainda se trata de um período breve.
Mesmo considerando essas advertências, a pesquisa de Soon et al.
(2013) oferece indicações preciosas que, apesar de isoladamente não bastarem,
em conjunto com os demais indicadores que exporemos a seguir podem oferecer
um lampejo da configuração do sujeito cognoscente que buscamos.
No original: “posterior cingulate/precuneus”. A tradução usada foi literal.
No experimento em pauta, a decisão a ser tomada era entre a realização de duas operações
aritméticas (soma ou subtração). O sujeito no experimento deveria observar números em uma
tela de computador e então optar por somá-los ou subtraí-los. Os pesquisadores elaboraram uma
série de controles extremamente engenhosos para isolar as varáveis, os quais, infelizmente, são
demasiadamente complexos para reproduzir nesta nota de rodapé.
40
41
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Outra linha de pesquisa que nos deu indicações para entender o sujeito
cognoscente é relativa ao efeito de neurotransmissores no comportamento
humano. No entanto, não nos parece ser muito controverso que substâncias
exógenas possam afetar processos cognitivos e o comportamento de quem
as consome; basta observar o efeito do álcool e o de diversas outras drogas.
Porém, o que torna neurotransmissores particularmente relevantes é o fato
de ser substâncias produzidas pelo próprio organismo. Enquanto em seres
humanos, por questões éticas, pesquisas apenas podem estabelecer correlação
entre a ação de certos neurotransmissores e adoção de certos estados psíquicos
pelo sujeito. Pesquisas em não humanos deram indicações da relação ser de
causalidade; com os neurotransmissores podendo ativar não apenas reações
emocionais relativamente “simples” mas também comportamentos complexos.
Uma pesquisa que ilustra esse ponto foi realizada com fêmeas de rato, às quais
simplesmente foi ministrado o neurotransmissor “oxitocina” (bem como outros
neuro-transmissores) a espécimes que nunca haviam cruzado e que haviam
passado por uma ovariectomia (PEDERSON et al., 1982). Desse experimento
resultou a observação de comportamento maternal nos espécimes. Ao contrário
dos efeitos relativamente simples de drogas exógenas, a aplicação de oxitocina
gerou um comportamento complexo e multifacetado nas ratas. Não convém
que um experimento realizado em roedores seja simplesmente importado e
gere conclusões na esfera humana, mas, se considerarmos os experimentos que
indicam correlação em humanos entre estados psicológicos, como depressão e
diminuição de proteínas ligadas à transmissão de serotonina (SVENNINGSSON
et al., 2006), podemos começar a estabelecer algumas possíveis conexões.
Por fim, o conjunto de experimentos que consideramos mais interessantes
(não apenas à temática do sujeito cognoscente, mas em tudo quanto diz respeito
ao comportamento humano) é conhecido como “split brain experiments”,
tendo sido realizados por Roger Sperry (VONEIDA, 1997), cujas investigações
renderam-lhe o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1981.42
Em seu experimento (relatado aqui com base em informações
disponibilizadas em Sperry (2014)), Sperry estudou pacientes que sofreram
calosotomia43. Em uma observação superficial, os pacientes não pareciam
No ano de 1981, a Real Academia Sueca de Ciências decidiu conceder metade do Prêmio Nobel
de Fisiologia ou Medicina a Roger W. Sperry “por suas descobertas referentes à especialização
funcional dos hemisférios cerebrais” (THE NOBEL FOUNDATION, 2014; tradução nossa). A
outra metade, decidiu concedê-la a David H. Hubel e a Torsten N. Wiesel, “por suas descobertas
referentes a processamento de informação no sistema visual” (idem; tradução nossa).
43
Trata-se “de um procedimento paliativo que é adequado para alguns pacientes com convulsões
intratáveis que não sejam candidatos à cirurgia de recessão focal. A razão para este procedimento
é baseada na hipótese de que o corpo caloso é um caminho crítico para a propagação interhemisférica de atividade epilética” (ASADI-POOYA et al., 2008, p. 271; tradução nossa).
42
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ter sofrido perda de funções. O corpo caloso, apesar de ser a maior extensão
de substância branca ligando os hemisférios cerebrais, não é a única. Uma
comunicação limitada ainda é possível após a calosotomia através das
comissuras anterior e posterior. Apesar da aparente ausência de efeitos colaterais
do procedimento cirúrgico, Sperry divisou experimentos bastante precisos para
explorar as consequências de uma comunicação limitada entre os hemisférios.
Os experimentos e seus resultados são fascinantes. Em um deles
Sperry exibiu aos pacientes duas imagens, uma apenas visível no campo visual
esquerdo (por exemplo um “$”), a outra apenas no direito (por exemplo um
“?”). Depois, os sujeitos foram instruídos a desenhar o símbolo visto44 utilizando
a mão esquerda e tendo a visão bloqueada, de forma que não vissem o que
estavam desenhando. Ocorria então que os participantes desenhavam com a
mão esquerda a imagem vista no campo visual esquerdo (“$”). O resultado
realmente notável e absolutamente surpreendente, no entanto, ocorre quando
os participantes eram questionados sobre o que haviam acabado de desenhar;
apesar de terem de fato grafado o símbolo visto no campo visual esquerdo
(“$”), eles tendiam a afirmar ter desenhado o símbolo exibido ao campo visual
direito (“?”) (SPERRY, 1968)45. Sperry propôs que esse estranho fenômeno se
deve ao fato de que, em indivíduos destros, apenas o hemisfério esquerdo do
cérebro (que controla o lado direito do corpo e tem acesso às informações do
campo visual direito) consegue articular a fala e, por isso, só as imagens vistas
no campo visual direito (“?”) poderiam ser descritas verbalmente. No entanto,
o hemisfério direito controla braço e mão esquerdos, e o hemisfério direito
apenas viu o símbolo exposto no campo visual esquerdo (“$”); por conta disso,
o sujeito apenas era capaz de desenhar com a mão esquerda o símbolo “$”, mas
só conseguia verbalizar o “?”.
Sperry (1968) realizou uma série de outros experimentos e encontrou
diversos indicadores de que, até certo ponto, os hemisférios cerebrais poderiam
atuar de maneira independente. Dificilmente haveria indicador mais forte a
demonstrar a não unidade do sujeito cognoscente, na proporção em que este se
revela constituído por partes que conseguem funcionar, em sentido importante,
de maneira autônoma uma em relação à outra.
As limitações desse experimento – também apontadas em Sperry
(2014) – são óbvias; primeiro, Sperry estudou sujeitos que, além de sofrerem de
epilepsia, passaram por um procedimento severo, o que os torna bastante atípicos.
Ademais, Sperry cometeu certa falha metodológica ao escolher como controle,
em seus experimentos, indivíduos saudáveis, quando teria sido mais adequado
O experimentador não chamava atenção ao fato de que duas imagens distintas foram
mostradas, limitando-se a pedir que o sujeito “desenhasse o que vira”.
45
Uma descrição detalhada dos experimentos de Sperry (2014).
44
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controlar os experimentos com pessoas que sofressem de epilepsia e não
houvessem passado por uma calosotomia. Segundo, os sujeitos pesquisados por
Sperry foram apenas onze, o que reduz a significância estatística dos resultados.
Como é perceptível, as pesquisas indicadas encontram limites claros
e, individualmente, apresentam-nos inspirações de relevo, mas estão longe de
constituir uma visão irrefutável. Mesmo entendidas em conjunto, não devemos
ser levados à crença e à húbris epistêmica de já termos um conhecimento
suficiente para declarar que nosso entendimento do sujeito cognoscente está
“comprovado” por pesquisas no campo da neurobiologia, sendo melhor ver tais
pesquisas como indicadores de uma possível superação da antiga compreensão
acerca do sujeito e como inspirações para a constituição de um sujeito ambiental.
Um último indicador que pretendemos apontar vem do campo da
Psicologia e é derivado a partir de uma proposta metodológica e epistemológica
relativamente recente: a psicologia evolucionária. Os psicólogos evolucionários,
(...) sugerem que a mente humana seja uma reunião
integrada complexa de muitas adaptações psicológicas
funcionalmente especializadas que evoluíram como
soluções a numerosos e quantitativamente distintos
problemas adaptativos (CONFER et al., 2010, p. 111;
tradução nossa).
Se levada a extremos, a psicologia evolucionária corre o risco de se
converter em alguma forma de determinismo biológico; mas, se considerada
com parcimônia, pode oferecer inspirações férteis às concepções ambientais
sobre o sujeito cognoscente.
Por fim, os pesquisadores que tiverem interesse no sujeito cognoscente,
mas que por princípio ou outro motivo não se dispuserem a se aprofundar nos
meandros da neurobiologia, podem chegar a conclusões similares acerca da não
unicidade do sujeito a partir de observações cotidianas, nas batalhas travadas
nas consciências entre vontade e dever, ou ainda na distância – por vezes
inexpugnável – entre intenção e ato.
2.2 AUTOAFIRMAÇÃO E AUTOTRANSCEDÊNCIA
Deve-se lembrar, no entanto, que o sujeito cognoscente não é meramente
“parte” do ambiente, destacando-se dele no processo de sua autoafirmação. Mas
em que momento, então, o sujeito cognoscente se concretiza e se autoafirma?
Ao lidar com o ambiente, o sujeito se vê obrigado a enfrentar problemas
concretos, aos quais precisa dar soluções. É nossa compreensão que esse
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momento, de efetiva ação e reação ao ambiente, é bem aquele de concretização
do sujeito no qual se pode apreendê-lo. Não se trata de afirmar, aos moldes
behavioristas, que o sujeito inexista em outros momentos, mas de aceitar certos
limites epistêmicos que implicam a dificuldade de estabelecer o sujeito como
separado do ambiente.
Retomando a questão da coevolução entre sujeito cognoscente e
ambiente, a partir das considerações anteriores podemos derivar a ideia de
um sujeito que seja parte de um contínuo composto por elementos ambientais.
Em outras palavras, o sujeito cognoscente clássico é visto como um construto
aplicado apenas a indivíduos humanos, separados do “ambiente” por um cismo
inexpugnável, a estilo da seguinte convicção manifestada por Descartes:
(...) quanto à razão ou ao senso, visto que é a única
coisa que nos torna homens e nos distingue dos
animais, acredito que existe totalmente em cada um,
acompanhando nisso a opinião comum dos filósofos,
que afirmam não existir mais nem menos senão entre
os acidentes, e não entre as formas ou naturezas dos
indivíduos de uma mesma espécie (DESCARTES,
1980 [1637], p. 1; grifos no original).
Esta visão representa uma perspectiva pré-darwiniana de um ser
humano distinto do “mundo animal”, uma noção efetivamente superada e que
abriu caminho à compreensão do Homo sapiens ser intrinsecamente ligado
aos demais animais da biosfera terrestre. Da mesma forma, um novo sujeito
– mais adequado ao Campo Ambiental – pode ser entendido como distinto de
elementos ambientais em alguns aspectos, mas similar em outros.
Por exemplo, uma das características mais relevantes do sujeito é sua
coinfluência com o ambiente, alterando-o e sendo por este alterado. Entretanto,
essa característica é comum a todos os seres vivos, e não apenas à grei humana.
Exceto talvez por vírus46, todos os seres vivos, quase por definição, trocam
energia e informação com o exterior. Observando o fenômeno da vida a partir da
teoria dos sistemas (AÍMOLA, 2002), é a constância de tais trocas que garante
ao sistema vivo manter-se em desequilíbrio com o meio (autoafirmação),
Um vírus troca informações com o ambiente na forma de contaminação do ADN de seu
hospedeiro e, portanto, estaria incluído nas considerações desse item. Mas, haja vista a
singularidade dos processos de contaminação virótica, quando comparados a processos comuns
à grande maioria dos demais seres vivos, não resta evidente se devemos ou não considerar vírus
na qualidade de seres plenamente integrantes da biosfera. De qualquer modo, pode-se ver os
vírus como um ponto de passagem na fronteira entre o animado e o inanimado, reforçando o
entendimento proposto.
46
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no sentido de que mantém características próprias que diferem das características
do meio ambiente; por exemplo, um mamífero tem uma temperatura corporal
que, na maioria dos casos, é diferente da temperatura ambiente, apesar de um
objeto tender ao equilíbrio termodinâmico com o meio no qual está inserido
(AÍMOLA, 2002). Para que essa situação se mantenha, o ser vivo precisa obter
energia do meio, o que, obviamente, altera a composição deste. Nesse sentido,
os seres vivos também se integram ao meio (autotranscedência), tornando-se
parte de uma biosfera que é o próprio ambiente.
Um bom exemplo que podemos oferecer dessa dualidade entre
autoafirmação e autotranscedência é a história da vida no planeta Terra e sua
coevolução em relação à atmosfera. O grande evento de oxigenação (GEO)
corresponde ao tempo quando oxigênio livre em excesso começou a acumularse em concentração notável na atmosfera. Essa primeira elevação do oxigênio na
atmosfera aconteceu provavelmente no limite Arqueano/Proterozoico, há 2,45
bilhões de anos e foi o resultado da atividade fotossintética de cianobactérias
(GARGAUD, 2011, p. 693; grifo dos autores; tradução nossa).
As primeiras formas de vida a emergir desse ambiente eram anaeróbias
e rapidamente se proliferaram no meio. Esses organismos não eram vegetais
(não realizavam fotossíntese). Os primeiros seres vivos a produzir oxigênio por
meio da fotossíntese foram provavelmente cianobactérias por volta da metade do
pré-cambriano (cerca de 2 bilhões e 800 milhões de anos atrás), e cerca de 300
milhões de anos depois nota-se um considerável aumento no nível de oxigênio
na atmosfera (HOLLAND, 2006). Há diversas hipóteses para explicar por que
há esse lapso, uma delas é que por cerca de 200 milhões de anos o oxigênio
produzido foi se associando a ferro e matéria orgânica, até que no início do paleoproterozoico o nível de saturação dos “absorvedores” de oxigênio se tornou
tamanho, que o excesso desse gás começou a alterar a atmosfera.
Essa transformação na constituição atmosférica provavelmente teve
dois efeitos imediatos. Primeiro, especula-se ter havido a extinção das formas
de vida anaeróbias que então eram preponderantes e para as quais o oxigênio
é um gás tóxico. Segundo, o oxigênio livre reagiu com o metano (gás de efeito
estufa) reduzindo sua concentração e, possivelmente, precipitando a glaciação
huroniana (MELEZHIK, 2006) – um período na história terrestre em que as
temperaturas baixaram vertiginosamente. Esse resfriamento global (imaginase) colocou em risco a sobrevivência das mesmas cianobactérias que lhe
deram causa. Assim, esses seres microscópicos foram mutuamente criaturas e
recriadoras do ambiente em que viviam.
A escolha de utilizar o grande evento de oxigenação como forma de
explicitar os coprincípios (inerentes ao Sujeito Cognoscente) de autoafirmação/
autotranscendência não se deu por conta do caráter técnico e científico das
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teorias envolvidas (embora sejam teorias bem fundamentadas, mesmo que
não unânimes), mas porque essa “história” exprime de maneira inequívoca o
movimento vivo entre autoafirmação e autotranscendência.
É difícil não comparar as alterações ambientais no Grande Evento de
Oxigenação àquelas que ocorrem presentemente pela ação humana. Ambas
estão ligadas a transformações climáticas e podem ter efeitos catastróficos, não
apenas a seus causadores, mas também a todas as formas de vida no planeta. A
diferença, claro está, é que as bactérias não previram, nem poderiam prever, as
consequências de sua (co)influência sobre o ambiente.
Tal ideia nos conduz à questão seguinte sobre o sujeito cognoscente.
Conforme propusemos, a característica “diferenciadora” entre o sujeito clássico
e o ambiental – sua autoafirmação e autotranscendência em relação ao meio –
não é algo exclusivo ao ente humano, mas comum aos seres vivos em geral.
Bastaria essa única característica para configurar o sujeito cognoscente? Seria
adequado propor que todo ser vivo é um sujeito cognoscente em potencial?
Por ora, este parece um limite das considerações aqui propostas; afinal, o
ser humano demonstra uma compreensão dos efeitos de seus atos que não é
comum aos demais animais. Nesse sentido, o ser humano tem uma relação
diferenciada com o conhecimento que torna coerente conceder-lhe o epíteto
“sujeito cognoscente”.
Em contrapartida, seria um exagero propor que, dentre os seres vivos,
é apenas o humano que “conhece”. Afinal, não poucos animais são capazes
de aprender. No que se refere ao “conhecimento” sobre seu ambiente, todo
animal dotado de cérebro parece capaz de apreendê-lo, no limite do que se
lhe faz necessário. Naturalmente, diferentes espécies demonstram aptidões e
capacidades diversas.
Neste item, discorremos sobre as (co)influências entre sistemas vivos
e ambientais sem cuidar de distinguir de quais formas ocorrem. Portanto, não
estabelecemos diferenças entre processos culturais do processo de adaptação
pelos mecanismos biológicos descritos na Teoria da Evolução; pode parecer
que defendemos alguma forma de determinismo biológico – no sentido de
atribuir exclusivamente a fatores biológicos todas as características humanas.
Para clarear tal ponto, devemos reconhecer duas formas distintas, pelas quais
ambiente e organismos vivos se (co)influenciam.
A teoria darwiniana da evolução e os construtos teóricos responsáveis
por seu posterior avanço apresentam os mecanismos por meio dos quais seres
vivos se adaptam ao ambiente. Tais mecanismos envolvem a alteração do
material genético dos entes vivos devido a mutações aleatórias que são, ou não,
passadas às gerações seguintes de acordo com as vantagens ou desvantagens
que trazem. Tais alterações adaptativas se manifestam ou nas estruturas físicas
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do organismo (por exemplo, por meio do desenvolvimento da capacidade de
gerar energia pela fotossíntese e da correlata emissão de oxigênio); ou, no
caso de seres vivos com sistema nervoso central, na criação ou modificação
de estruturas físicas no cérebro, que levam a novos padrões de comportamento
(a exemplo do reflexo de sucção nos mamíferos). Essa adaptação biológica
ao meio ocorre de forma bastante lenta e gradual, em geral necessitando de
períodos de tempo em escala geológica para se concretizarem.
Mas há outra forma de adaptação ao ambiente. Animais dotados de
cérebro em geral e o ser humano, em particular, apresentam a capacidade de
adaptarem seu comportamento e possuem um grau superior de percepção do
ambiente. Muitos animais, também, vivem em grupos, e alguns desenvolvem
sistemas sociais; sendo que o Homo sapiens demonstra particular propensão para
o estabelecimento de sociedades e culturas (comparativamente) mais complexas.
Ao contrário das adaptações ao meio capitaneadas pela seleção natural,
a adaptação cultural é um processo dinâmico passível de se alterar em curtos
espaços de tempo, e difere profundamente dos processos biológicos por não
ser determinado estritamente por fatores genéticos, e por não estar sujeita a
relações de causalidade tão evidentes.
Nem sempre é fácil ou mesmo possível desimbricar os fatores
“biológicos” dos “sociais” e “culturais”, mas o Campo Ambiental pode se
constituir de forma a transcender a necessidade de fazê-lo, buscando entender o
ambiente em sua totalidade enquanto deixa aos campos monocultores a proposta
de diferençar (ou desimbricar) os vetores que constituem o “emaranhado”.
Por exemplo, diferentes grupos sociais têm diferentes maneiras de obter sua
subsistência a partir do ambiente. Apesar da necessidade de alimento ser um vetor
biológico, a maneira de obtê-lo (via caça ou agricultura ou comércio ou alguma
outra forma) é uma decisão civilizatória que incorpora fatores socioambientais,
indo além de considerações biofísicas, mas ainda moldada por elas.
Na presente seção, propusemos que a constituição do sujeito
cognoscente ocorre em um contínuo, com certas características sendo comuns
a todos os seres vivos; outras, específicas de certos organismos; outras ainda
próprias de espécies sociais. Nesta última categoria, inclui-se o ser humano.
Mas como o sujeito cognoscente se manifesta no caso concreto?
Já que ressaltamos a complexidade dos fatores biológicos e sociais que
compõem o sujeito, e também a dificuldade de isolá-los, seria contraditório
propor uma metodologia apriorística para determinar sua constituição. Em
lugar disso, parece mais adequado propor a constituição do Sujeito Cognoscente
a partir de, por assim dizer, indicadores de realidade. Ao defrontar com um
problema concreto ao qual precise dar solução, o sujeito se “concretiza”,
chegando a uma síntese dos vetores que o compõe.
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Se antes ele se constitui a partir de influências múltiplas e fluidas, ao
agir efetivamente sobre o ambiente a multiplicidade de vetores se materializa
em uma decisão, de forma análoga às decisões civilizatórias que emergem a
partir do referido “emaranhado”.
COMENTÁRIOS FINAIS
Para desenvolver o conceito de sujeito cognoscente descrevemos o
estado da arte dessa ideia, retornando ao sujeito embasado em uma episteme
reducionista e no cogito de Descartes. Ademais, buscamos em pesquisas
ligadas ao Campo Ambiental novas direções e inspirações que nos permitissem
superar os limites de um sujeito reducionista. Também propusemos algumas
considerações acerca de um sujeito não reducionista e não unificado, que
emerge e reflete o ambiente no qual atua.
As sugestões epistêmicas apontadas neste estudo se pretendem
aplicáveis – embora, neste momento, não possamos afirmar que tal
aplicabilidade existe – ao estudo de casos concretos. Pretendemos desenvolver
brevemente essa noção, por meio da caracterização de casos reais para análise a
partir de dados secundários obtidos em pesquisas ambientais anteriores. Dessa
forma, poderemos obter indicadores de realidade que exponham um sujeito
cognoscente que se materializa perante problemas ambientais concretos e que
emerge a partir de (e em oposição a) seu ambiente.
Ademais, devemos indicar que nossa tentativa de delinear um novo
sujeito cognoscente encontra limite na própria realidade da pesquisa ambiental
– emergente e que demanda soluções específicas para cada pesquisa concreta.
Por isso, entendemos tais propostas sobre o sujeito como inspirações, as quais
devem ser ponderadas pelo pesquisador em sua situação concreta, e não tomadas
como modelo pronto e, menos ainda, perfeito.
Por fim, é nossa sugestão que o próprio campo de conhecimento
(em nosso estudo específico, o Campo Ambiental) é embasado e derivado do
Sujeito Cognoscente em sua relação de (co)evolução com o meio em que se
encontra. De forma bastante concreta, parece-nos que são as relações entre os
sujeitos (disputas de sentido e mecanismos de convivência) que constituem e –
conforme esses elementos se transformam – (re)constituem o referido Campo,
que, portanto, deve ser entendido como ente vivo e dinâmico. No entanto,
pretendemos explorar essa possibilidade em tempo propício.
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CAPÍTULO 4
CONTORNOS DO CONHECIMENTO AMBIENTAL: UMA CONTRIBUIÇÃO
DO REALISMO JURÍDICO
INTRODUÇÃO
A proposta do presente Capítulo é buscar inserir o Direito no diálogo
ambiental, naturalmente e por diversas razões, não se trata de proposta trivial.
O campo ambiental traz em seu âmago uma visão não-reducionista que
dificilmente é assimilada pela maioria dos pesquisadores da área jurídica,
ainda assim, apesar das dificuldades, parece-nos que este diálogo tem muito a
enriquecer o conhecimento jurídico, levantando inúmeras questões de fundo, em
geral, desconsideradas nas pesquisas jurídicas correntes. Dentre estas questões,
talvez a mais desconcertante ao jusfilósofo, é acerca de qual a real influência
do Direito (ou melhor, do processo de criação, interpretação e aplicação da lei)
sobre a sociedade, em outras palavras: é realmente possível promover mudança
socioambiental através de mudanças na legislação? Muitas pesquisas, mesmo
quando preocupadas com questões sociais, jamais propõem a pergunta, focando
ou na interpretação da lei ou na propositura de novas leis. Apesar desta pergunta
não ser frequente – e é fácil perceber as razões pelas quais esta pergunta não
surge muito frequentemente, a consequência de uma resposta negativa colocaria
a relevância da pesquisa em dúvida – nos parece ser de grande importância,
para entendermos o correlacionar entre o Estado e o cidadão e, portanto, para o
próprio conceito de cidadania.
Um ponto chave que pretendemos delinear é a do fenômeno jurídico
como espaço de manifestação da coevolução (Capítulos 2 e 3). Tal noção, amiúde
desconsiderada na episteme estruturalista (Capítulo 1) pode ser contribuição
de relevo ao Campo Ambiental no que permita a identificação de decisões
civilizatórias, invisíveis se observada apenas a norma positivada em si mesma.
Vale ressaltar que não se pretende limitar a contribuição do campo
à disciplina nominada “direito ambiental”. Perfeitamente assimilado ao
núcleo duro, o direito ambiental reduz o ambiente a objeto “morto” e limita
o diálogo interdisciplinar por ter na lei ambiental – e não no ambiental em
si mesmo – seu objeto de estudo.
Este Capítulo tem profundas dívidas para com Souza-Lima (2013), que
foi inspiração à proposta de buscar um aprofundamento deste diálogo entre o
campo jurídico e o Ambiental. A ideia-força deste Capítulo, portanto, é declarar
a intenção de aprofundar este diálogo e de explorar a contribuição que pode ser
oferecida pelo campo jurídico ao debate socioambiental contemporâneo.
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Buscar-se-á responder a pergunta que motiva este Capítulo – qual a
contribuição do Campo Jurídico ao diálogo ambiental? – por meio de uma
pesquisa bibliográfica centrada em autores que exploraram a questão epistêmica.
1. NOTAS SOBRE O CONHECIMENTO AMBIENTAL
O Campo Jurídico, especialmente a partir e por conta da influência de
Kelsen (2000), constituiu-se pelo afastamento em relação aos demais campos
de conhecimento. Logo, muitos jusfilósofos, mesmo atualmente, ainda propõem
um conhecimento jurídico isolado de quaisquer influências “perniciosas” e
esta postura talvez explique a passividade do Direito em relação ao diálogo
ambiental. Esta ruptura com o ambiente (sociocultural e ambiental) tende a
conduzir o campo que opta pelo isolamento
(...) à idiotia, no sentido etimológico do termo grego
ídios: “que está restrito a si mesmo”. Fica igualmente
ameaçado de idiotia quem, fechado em sua própria
visão do mundo, é incapaz de compreender que há
outras possíveis, ou seja, incapaz de se acertar com
seus semelhantes sobre uma representação do mundo
em que cada qual tenha seu lugar (SUPIOT, 2007,
p.VIII-XIX do Prólogo).
Haja vista que o Campo Ambiental originou-se a partir da necessidade
de propor soluções concretas a problemas ambientais complexo (AÍMOLA,
2002) s, seria de se esperar que o Campo Jurídico fosse extremamente
participativo em tal debate. No entanto, o interesse pela problemática ambiental
no Direito vem-se limitando ao “Direito Ambiental”, e é preciso esclarecer que,
nesta disciplina jurídica, o objeto não é o ambiente, mas a lei ambiental; tratase, portanto, de um saber plenamente aderido ao núcleo epistêmico duro, no
qual o “ambiente” torna-se um ente “morto”, cujas influências são minimizadas
e, em geral, desconsideradas.
Assim como as demais disciplinas jurídicas, o “direito ambiental”
– note-se que não pretendemos questionar a importância prática das leis
ambientais, mas apenas tornar visível um de seus limites e explorar o papel
acadêmico do Campo Jurídico – considera uma separação clara e limpa entre
sujeito cognoscente e objeto, gerando assim um ponto cego (MATURANA e
VARELA, 2001) que obstrui a percepção de uma coinfluência e coevolução
entre as diversas facetas do ambiental que, concretamente, não exclui o
próprio sujeito.
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Dessa forma, para o pesquisador do campo jurídico que anseia por
aplicar-se aos problemas ambientais, faz-se mister empreender o diálogo
interdisciplinar. Para que o pesquisador jurídico seja capaz de desenvolver
conhecimentos potencialmente aptos a dar conta das dificuldades
práticas e teóricas enfrentadas pela Sociedade, ele precisa despojar-se
do propósito de achar a interpretação ideal da lei ou de buscar elaborar
propostas legislativas perfeitas, sob pena de se ensimesmar e de produzir
conhecimento morto. Em lugar de se debruçar apenas sobre a norma, deve
buscar oxigenação em outros campos.
As demais ‘ciências’ humanas, por outro lado, em que pese a natural
resistência de seus respectivos núcleos hegemônicos, vem se engajando de
forma mais ativa neste diálogo (SOUZA-LIMA, 2013, p.3).
No rol de autores vinculados à teoria social que
incorporaram o ambiente biofísico e, em função
disso, contribuíram com os processos de constituição
e consolidação dos fundamentos epistêmicos,
teóricos e metodológicos do campo ambiental, é
possível destacar as obras de Leis (1999), Leff
(2001a; 2001b; 2006 e 2009), Latour (2004),
Ferreira (1998), Foladori (2001), Giddens (2010),
Abramovay (2002), Beck (2006), Cavalcanti (1999
e 2003), Goldblatt (1998), Guha (1994), MartínezAlier (2011), Pádua (1987 e 2002); Vieira e Weber
(2002), Sachs (2007), dentre outros. Vale a pena
ressaltar que há as monografias, dissertações, teses
e artigos que se projetam no cenário do debate
socioambiental, todos inspirados nos achados e
contribuições destes autores. Nos termos de Floriani
(2001; 2004a; 2004b e 2006), os conhecimentos que
emergem e permitem delinear fronteiras deste novo
campo de conhecimento são “objetos complexos” e
capazes de fundar “ciências em trânsito”, difíceis de
serem domesticadas por uma episteme reducionista.
Uma teoria social que incorpora ou começa a levar
em conta o ambiente biofísico começa a se definir
à medida que leva em conta o caráter fugidio e
complexo de seu novo objeto.
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Por fim, vale ressaltar que ao nos referirmos ao “ambiental”, não
pretendemos reduzi-lo a objeto morto, ou a um elemento estanque, mas o
entendemos, sim, como um complexo de interações (emaranhado) que inclui
tanto vetores socioculturais quanto biofísicos e que demandam uma aproximação
interdisciplinar.
2. NOTAS SOBRE A CRISE DO ESTRUTURALISMO
Desde a primeira metade do século XX, o processo de autoafirmação do
Campo Jurídico vem-se delineando como principal preocupação da produção
acadêmica ligada ao Direito. Esta busca de um campo “purificado” pode
ser facilmente remontada a Kelsen (2000). Naturalmente, estamos cientes
da profunda progressão da corrente com a contribuição mais moderna de
outros autores – Como Paul Ricoeur (2008) e Habermas (2011 e 2012). Tais
contribuições, no entanto, não alteram o ponto fundante do modelo kelseniano
que nos é relevante, a saber, o modelo ser centrado em uma suposta estrutura
inerente ao ordenamento jurídico e à noção metafísica47 de validade da norma.
A ideia-força deste item não é reciclar as críticas à teoria kelseniana, tampouco
descrevê-la em profundidade e menos ainda descrever a progressão da escola;
mas identificar uma fragilidade no cerne do método estruturalista e, para tanto,
escolhemos e cremos suficiente, observar seu ponto de origem.
A preocupação central que Kelsen (2000) e os demais estruturalistas
tentam dar conta é estabelecer uma explicação para a “validade” da norma,
mas para Kelsen havia ademais a preocupação de não “reduzir” a jusfilosofia
ou a “ciência legal” a outros campos. Para tanto, Kelsen busca desligar a
norma de todos os eventos que lhe dão origem ou condições que a torna efetiva
(KELSEN, 2000). Naturalmente, daí surge uma questão profunda que é saber,
se desconsideradas todas as questões paralelas, por que certo conjunto de ações
geram leis válidas, enquanto conjunto similar de ações não o fazem. Ou seja,
é preciso justificar que uma votação realizada por um grupo de pessoas (um
senado ou assembleia) gere lei, enquanto outro grupo (o de uma organização
criminosa ou um governo paralelo em uma situação de guerra civil), mesmo
que igualmente numeroso e seguindo os mesmos passos rituais que o primeiro,
não seria capaz de produzir norma cogente. A resposta mais imediata seria a
de explicar essa disparidade pelas características inerentes dos indivíduos que
compõem cada grupo, alegando que os primeiros gozam de tal prerrogativa
por haverem sido eleitos ou por seu nascimento, propriedade, idade, serviço
militar ou quaisquer outras características determinadas pelo povo e país. Mas
A inspiração para considerar metafísica a noção de validade vem de Ross (2000). Kelsen (2000)
declarava-se como contrário a qualquer metafísica e alegava estar produzindo conhecimento empírico.
47
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tal resposta não seria aceitável para Kelsen, já que deriva a validade da norma
de noções exógenas ao Direito (ciência política, sociologia, teologia ou mesmo
psicologia) o que entendia como inaceitável intrusão em questões jurídicas.
Kelsen não evitou tal dificuldade e, enfrentando-a, propôs resposta diversa ao
problema da validade da lei e sua proposta tornou-se fundamento para a prática
jurídica e a maior parte da produção teórica deste campo.
O entendimento de Kelsen, surpreendentemente simples, é que a
validade de uma norma advém de outra norma (ZALTA, 2013). Daí advém,
naturalmente, a questão de o que valida esta norma superior? Não sendo
surpreendente que, para Kelsen, a norma superior seria validada por outra ainda
mais elevada, em um encadeamento contínuo que, se não encerrado, levará a
um paradoxo bastante familiar aos teólogos, conhecido por regressão infinita.
Em termos de documentos legais, a norma mais alta a qual se pode chegar é a
Constituição – ao menos nos Estados que dispõem de tal instrumento escrito.
Não pretendemos nos deter na teorização Kelseniana acerca da “Grundnorm”;
este exercício em recapitulação tendo servido sua função que era rememorar,
não a resposta provida por Kelsen, mas a pergunta que o motivou. Assim,
apenas indicamos que a solução até então oferecida não poderia se aplicar à
Constituição, posto ser a norma mais elevada e a proposta que a força normativa
da Constituição viria da própria Constituição é óbvia tautologia.
A figura representa visualmente o recorte epistêmico do
Estruturalismo Kelseniano:

Recorte Epistêmico do Estruturalismo Kelseniano
2.1 LIMITES EPISTÊMICOS DO ESTRUTURALISMO
No estudo constitucional de Bandeira de Mello (2011), que escolhemos
como paradigma do estruturalismo clássico, nota-se o foco da análise recaindo
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exclusivamente sobre a interpretação48 da legislação. Muito já se disse acerca
das falhas desta metodologia, mas presentemente apenas pretendemos chamar
atenção a uma fragilidade. Inicialmente, o autor embasa-se no fundamento
estruturalista de compreender o princípio da isonomia apenas no plano ideal49,
expondo os critérios e mecanismos a serem examinados de forma a restar claro
quando uma lei está ou não de acordo com o pressuposto isonômico. É nesse
momento que se revela o acento lógico-matemático do autor, que rapidamente
explicita três fatores e formas de concatena-los que garantem (em seu entender)
uma resposta precisa. Os três elementos sugeridos são: o fator de desequiparação,
a correlação lógica entre o fator de desequiparação e a disparidade instituída e
a consonância entre esta correlação e os valores Constitucionais (BANDEIRA
DE MELLO, 2011, p. 38):
Então no que atina ao ponto central da matéria abordada
procede afirmar: é agredida a igualdade quando o
fator diferencial adotado para qualificar os atingidos
pela regra não guardar relação de pertinência lógica
com a inclusão ou exclusão no benefício deferido ou
com a inserção ou arredamento do gravame imposto
[...] Em outras palavras, a discriminação não pode ser
gratuita ou fortuita. Impede que exista uma adequação
racional entre o tratamento diferenciado construído
e a razão diferencial que lhe serviu de supedâneo.
Segue-se que, se o fator diferencial não guardar
conexão lógica com a disparidade de tratamentos
jurídicos dispensados, a distinção estabelecida
afronta o princípio da isonomia.
O teor do trecho supracitado é bastante representativo da corrente
estruturalista, mas logo em seguida, o autor se mostra incapaz de sustentar a
argumentação no plano ideal, conforme o fizera até este ponto.
Por derradeiro cumpre fazer uma importante
averbação. A correlação lógica a que se aludiu,
nem sempre é absoluta, “pura”, a dizer, isenta da
penetração de ingredientes próprios das concepções
da época, absorvidos na intelecção das coisas.
Estamos cientes acerca da multiplicidade de hermenêutica, a usado neste exemplo apenas uma
dentre as possíveis.
49
Naturalmente, a concepção de princípios em si mesmo já desafia o cânone de um positivismo
puramente normativista, mas o que nos releva aqui é a aplicação do fundamento estruturalista.
48

65

CONHECIMENTO AMBIENTAL E CONHECIMENTO JURÍDICO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

Basta considerar que em determinado momento
histórico parecerá perfeitamente lógico vedar às
mulheres o acesso a certas funções públicas e, em
outras épocas, pelo contrário, entender-se-á não existir
motivo racionalmente subsistente que convalide a
vedação. Em um caso terá prevalecido a tese de que a
proibição, isto é, a desigualdade no tratamento jurídico
se correlaciona juridicamente com as condições do
sexo feminino, tidas como inconvenientes com certa
atividade ou profissão pública, ao passo que em outra
época, a propósito de igual mister, a resposta será
inversa. Por consequência, a mesma lei, ora surgirá
como ofensiva da isonomia, ora como compatível
com o princípio da igualdade.
Conforme se lê no trecho acima, Bandeira de Mello viu-se forçado a
aceitar a contaminação por indicadores de realidade em seu belíssimo e estéril
construto. Naturalmente, um estudo embasado em uma perspectiva realista
(Capítulo 2), longe de criticar esta ida ao empírico, deve louvá-la; sempre,
no entanto, atentando à coerência epistemológica. Ocorre que Bandeira de
Mello não buscou embasamento epistêmico adequado que desse substrato
para trazer indicadores de realidade em uma metodologia que os desconsidera,
mas apresentou esta ida ao empírico como detalhe, questão secundária ou uma
pequena parte de uma sistemática mais ampla.
Bandeira de Mello dedicou apenas este curto parágrafo da obra (ela
própria bastante breve) à discussão das influências socioculturais na concepção
da isonomia. Mas esta inclusão pela “porta dos fundos” mostra-se mais
perigosa que o enfrentamento direto da problemática, já que basta uma leitura
minimamente criteriosa do parágrafo acima para notar-se que o “detalhe” nele
descrito na verdade é uma metodologia alternativa e incompatível com a análise
disposta no restante da obra, pois que se se aceita que o contexto históricosocial determine o que seja isonomia, nada resta senão admitir que o próprio
conceito de isonomia careça de universalidade, característica basilar de qualquer
modelo idealista. Mais ainda, seria impossível estabelecer definitivamente uma
lei como aberrante frente à exigência constitucional de igualdade, pois se em
dado momento histórico se estabelece um discrímen é porque naquele contexto
histórico-social a desequiparação é vista como logicamente justificada,
caso contrário não teria sido instituída. Ademais, é ingênuo pensar que uma
perspectiva seja universalmente aceita em certo grupo social, sempre havendo,
em maior ou menor grau, conflitos e disputas de interesse; assim, essa aceitação

66

CONHECIMENTO AMBIENTAL E CONHECIMENTO JURÍDICO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

parcial do contexto histórico implica a aceitação de um princípio fundante do
realismo jurídico, da norma como ente vivo e a concepção de uma lei se adequar
ou não ao princípio jurídico da igualdade como estando indissociavelmente
atrelada ao debate político em dada sociedade.
Tal crítica, no entanto, raramente é feita ao clássico trabalho de Bandeira
de Mello, pois a emenda que ele aplicou a seu soneto, tornou-se a emenda de
toda a episteme estruturalista. A solução deste impasse, aceita de forma algo
unânime pelos jusfilósofos, foi o de mover o foco de análise da legislação para
o eixo legislador/juiz, tanto pela aceitação de elementos oriundos da episteme
funcionalista (BOBBIO, 2007), como pelo uso da jurisprudência como forma
de abalizar as interpretações de dispositivos e conceitos. Naturalmente, essa
episteme híbrida carece de uma fundamentação sólida, a qual seria mesmo
dificílima, devido à dificuldade de alocar uma posição aos indicadores de
realidade em uma episteme basicamente idealista.
3. A PESQUISA DE FRONTEIRA NO CAMPO JURÍDICO
Se optamos por deixar de lado a episteme estruturalista como sendo
uma suposta base segura para conhecimento jurídico, propomos, na esteira de
Souza-Lima (2013, p.8), “investir em estudos que investiguem os possíveis
contornos do conhecimento”. Isto significa buscar, nas fronteiras do campo,
pontos de porosidade e troca com outros saberes.
Entende-se haver dois momentos na coevolução de um campo: o
autoafirmar e autotransceder – alinhados com, mas não limitados a, os coprincípios de apego e desapego (SOUZA-LIMA, 2013, p.8-9).
No debate envolvendo campos disciplinares,
interdisciplinares e transdisciplinares, o primeiro
contorno é o contorno do campo disciplinar e sua
principal função é promover a autoafirmação do
campo em relação ao ambiente. O segundo contorno
é o momento da autotranscendência do campo em
relação ao ambiente. Se no primeiro contorno,
o campo disciplinar se dissocia do ambiente, no
segundo, ele se reconcilia. Talvez seja difícil definir
os contornos, em termos ontológicos, de um campo
disciplinar, mas parece razoável e possível identificar
como ele se manifesta concretamente.
A ideia intuitiva de um contorno tende a se distanciar
da ideia de um núcleo duro, ensimesmado. O contor67
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no é o locus da emergência, do encontro e dos (des)
encontros de saberes, da fecundação, mas igualmente
da contaminação recíproca entre os campos; é o locus da novidade, dos movimentos de dissociação e
de reconciliação, de antagonismos e complementaridades, é o habitat das ambiguidade e da coexistência.
Diferentemente das formulações de Descartes, Kant
e Heidegger, que inspiram definições separatistas do
contorno, é possível pensa-lo como locus da autoafirmação, mas igualmente da autotranscendência do
campo disciplinar.
Se de um lado, é no contorno de seu campo de
formação que o sujeito cognoscente autoafirma sua
identidade, seu vínculo com o campo de origem, com
vistas a se diferenciar dos demais, de outro, é também
no contorno que o mesmo sujeito cognoscente pode
se autotranscender em relação a seu campo com
propósitos de se reconciliar, de demonstrar sua
relação de interdependência com outros campos.
No Campo Jurídico, por um lado, a proposta estruturalista de um
direito “puro” e isolado, representa a autoafirmação, por outro lado, parece-nos,
a proposta epistêmica mais apta a buscar estes contornos e representar uma
tentativa de autotranscendência, seja o Realismo Jurídico.
O Realismo Jurídico é a denominação dada a uma escola jusfilosófica
centrada no entendimento do direito – enquanto fenômeno – entendido como
fenômeno social (Capítulo 2). Uma de suas premissas sendo que o estudo da
lei deve descrever o que é, em oposição ao que deveria ser e, para tanto, vê
nas decisões dos tribunais, não na busca de uma validade metafísica, o objeto
de uma “ciência jurídica”. Cumpre alertar que a escola realista não é um
bloco monológico, centrado no consenso, mas o que une os diversos autores
subscritos ao realismo é o abandono da noção de que o objeto do conhecer
jurídico sejam as normas e suas inter-relações hierárquicas chegando mesmo a
conceber que as normas, em si mesmas, não existam apartadas da realidade na
qual são aplicadas. Essa proposta coaduna com o princípio do conhecimento
vivo, associado ao campo ambiental.
Enquanto em uma episteme estruturalista, operadores e pesquisadores
do campo jurídico passam a utilizar metodologias muito assemelhadas a ponto
de, hodiernamente, muitos verem a função do pesquisador como continuidade
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da função do advogado ou o do juiz, em uma episteme realista, o objeto do
campo jurídico inclui as decisões de juízes e tribunais, logo, não se trata de
episteme aplicável por todos os operadores do direito50, isto é, não pode ser
usada para fundamentar as decisões judiciais, elas próprias vistas como objeto
de estudo do campo.
Um exemplo apto a clarear as noções realistas, foi a recente (2011)
decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade 4277 e da arguição de descumprimento de direito
fundamental 132, que garantiu aos casais homossexuais vivendo em união estável
isonomia em relação a casais heterossexuais. O que torna este caso relevante ao
tema em pauta é que pela litera legis do artigo 1.723 do Código Civil, define-se:
É reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família.
O artigo supracitado parece não deixar dúvidas de que o legislador
tinha em mente um casal convencional. Foram muitos e muito acalorados – se
bem que felizmente de vida curta – os debates acerca do acerto de tal decisão
e não faltaram, especialmente entre os religiosos, aqueles que acusassem o
STF de ativismo judicial. Não que tenham faltado as argumentações jurídicas a
subjazer a decisão em pauta. Por exemplo, o ministro Ayres Britto argumentou
que o artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal veda qualquer discriminação
em virtude de sexo, raça, cor e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído
ou discriminado em função de sua preferência sexual. “O sexo das pessoas,
salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica”, observou o
ministro, para concluir que qualquer depreciação da união estável homoafetiva
colide, portanto, com o inciso IV do artigo 3º da CF.
Mas notemos que o Ministro recorreu a um artigo da carta magna
que foi promulgada em 1988, ou seja mais de duas décadas antes desta
decisão. Aqueles que estavam vivos à época sabem que 15 anos atrás,
independentemente da lex legum estar em pleno vigor e aplicação, não havia
possibilidade de decisão similar; logo, qual mudança, se não na lei, justifica
esta alteração nas decisões judiciais? Tanto realistas quanto estruturalistas
podem concordar, tratarem-se de mudanças sociais.
Mas para alguns estruturalistas houve uma falha no sistema, uma
subversão na ordem natural. Sim, eles admitem, mudanças nos mores podem
O realismo pode servir de substrato para ação do advogado, uma vez que considera a
observação empírica das decisões dos tribunais como mecanismo de previsão de futuras decisões.
50
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e devem ver-se aplicadas nos tribunais, mas o procedimento deveria ser:
a sociedade altera sua forma de ver o fato – isto é, sofre uma mudança em
seus valores – então, pelo voto, elege legisladores cuja plataforma reflete tal
mudança; o legislador altera a lei ou a derroga ou promulga nova lei, conforme
seja o caso e, só então, a lei aprovada em ambas as casas, sancionada pelo
executivo, passada a vacatio legis, finalmente, caberia ao juiz aplicá-la. Assim,
independentemente da opinião sobre o valor moral da decisão, muitos juristas
alegaram tratar-se de excesso por parte do Supremo (veja-se, verbi gratia
DOUGLAS, 2011).
Já para o realista, nada de anormal teria ocorrido. Exceto pela
publicidade dada a esta decisão em especial, o fato de os valores sociais
“pularem” as fases de legiferência esperadas pelo estruturalista, é evento
corriqueiro e a coevolução e a ressignificação da lei, tornados evidentes, neste
caso, por decisão do Supremo, veem-se repetidos e reproduzidos diariamente
em graus inferiores de jurisdição, se bem que se manifestando, claro está, em
circunstâncias e de formas diversas.
O caso concreto em pauta também permite explicitar um dos principais
pontos de afastamento entre a pesquisa estruturalista e realista. O pesquisador
estruturalista que não esteja disposto, por qualquer razão, a declarar a decisão
do Supremo como ativismo judicial, buscaria necessariamente explicar
os votos a partir de construtos doutrinários, tais como a teoria da eficácia
direta dos direitos fundamentais. Nesta visão, o julgador – concretamente,
o ministro – primeiro toma embasamento em certas posições doutrinárias e
hermenêuticas e depois, a partir deste embasamento, decide no caso concreto.
Para o realista, ocorre o contrário; primeiro o julgador decide no caso
concreto, a partir de suas experiências, preconceitos, inclinações, temores e
tudo o mais que lhe faz humano, para então achar em um mar de doutrinas
contraditórias e interpretações variadas da lei algo que justifique a decisão
tomada. Para o realista, a teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais
é um mito e, como qualquer mito, só afeta as ações de um indivíduo se este
tiver-lhe fé. Evidentemente que nada impede e amiúde ocorre, de um julgador
desenvolver um apego emocional a esta ou aquela doutrina e, sempre que
possível, conclamá-la ao embate em suas sentenças.
Uma vez abraçando a decisão do julgador, não a norma em abstrato,
como objeto de estudo, o pesquisador realista está mais apto a incluir em
suas investigações elementos rejeitados peremptoriamente pelo estruturalista
e, portanto, está mais próximo da fronteira do campo, já que aceita que,
além da lei positiva, o julgador é afetado por grande variedade de fatores em
seu processo decisório. A figura a seguir representa visualmente o recorte
epistêmico do realismo jurídico norte-americano:
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Recorte Epistêmico do Realismo Jurídico Norte-Americano
4. A NECESSIDADE DE UM NOVO SUJEITO COGNOSCENTE
A ideia-força desta seção é reavaliar o “objeto” e o “sujeito cognoscente”
no campo jurídico, contrastando a visão estruturalista de um apartamento radical
entre sujeito e objeto, com uma reconstrução, embasada no realismo jurídico,
a partir do ambiental. As epistemes tradicionais (POPPER, 2003) propõem
uma separação radical entre sujeito cognoscente e objeto; trata-se de tradição
que remonta a Descartes (1999) e Kant (2012). Nos termos de Souza-Lima
(2013, p. 7), estes limites são explicitados da seguinte forma:
Em conformidade à compreensão de Heidegger, o
sujeito derivado do cogito de Descartes (1999) é um
sujeito que se opõe ao ambiente. Em perspectiva similar,
o sujeito derivado do conceito de sujeito cognoscente de
Kant (1999) é o sujeito autoconfiante que também se
(dis)socia do ambiente sociocultural e biofísico.
Esta concepção de sujeito, em que pese ter-se mostrado fecunda nas
ciências duras, não é suficiente para as necessidades teóricas do Conhecimento
Ambiental, uma vez que não é possível desassociar o sujeito do emaranhado
de vetores ou, em outras palavras, já que se reconhece o sujeito em constante
autoafirmação e autotranscedência em relação ao meio biofísico. Portanto, vemse buscando alternativas a este sujeito derivado e refém do cogito (SOUZALIMA, 2013, p. 7):
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Como primeira alternativa, o sujeito derivado do
dasein de Heidegger (1999) nega qualquer espaço
para este sujeito oposto ao ambiente e propõe um
sujeito que só se constitui de forma conjunta ao
ambiente. A segunda alternativa encontra inspiração
nas formulações de Morin (2005), cujo projeto
epistêmico permite associar as concepções de sujeito,
anteriores (Descartes/Kant e Heidegger), preservando
suas singularidades.
No campo jurídico, os indícios da problemática quanto ao sujeito cognoscente mostram-se claramente em uma episteme estruturalista. Para Kelsen (2000)
o sujeito era o sujeito a partir do cogito, definido em oposição ao ambiente e
plenamente separado de seu objeto de estudo, a norma. Desta aceitação do sujeito clássico, deriva-se uma situação inusitada e exclusiva ao campo jurídico.
Como Kelsen definiu o objeto de sua ciência do direito como sendo a norma,
juízes, promotores, advogados, enfim, todos os aplicadores do direito tornam-se,
por exclusão, sujeitos do campo, juntamente com pesquisadores e, como se trata
de sujeitos “pré-ambientais”, posicionam-se, invariavelmente, como exteriores
ao objeto. Ocorre assim uma assimilação, a função do pesquisador confunde-se com a do aplicador e a pesquisa submete-se integralmente à função de gerar
argumentos para serem usados em juízo. Note-se que, na visão de Kelsen, este
fenômeno não representaria uma (co)influência entre sujeito e objeto, já que não
via as decisões judiciais, e sim a norma, como objeto do campo.
A percepção de sujeito em uma episteme realista está longe de ser a de
um sujeito “ambiental”, mas já permite uma aproximação maior. Ao aceitar a
ação do juiz como objeto, o pesquisador realista já consegue vislumbrar o sujeito a partir da autoafirmação e autotranscedência. Ainda há espaço, e é pesquisa
que pretendemos empreender, para trazer ao campo jurídico uma concepção de
sujeito cognoscente ambiental.
5. A CONTRIBUIÇÃO DO CAMPO JURÍDICO
A partir de uma episteme realista, abre-se uma maior possibilidade de
diálogo entre jurídico e ambiental, bem como uma possibilidade de trocas entre
estes campos. Uma contribuição de peso pode emergir à luz do entendimento
de que o fenômeno jurídico precisa ser apreendido como um espaço de
manifestação da coevolução.
O princípio da coevolução tem sua gênese na biologia (DAWKINS,
1989), especificamente, na teoria da evolução. Em seu contexto original, o termo
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coevolução é usado para diferençar a pressão evolutiva causada mutuamente
por duas espécies, da pressão evolutiva gerada pelo ambiente, em um sentido
mais restrito. Para clarear como se dá a coevolução em sistemas biológicos,
muitos imaginam que o processo evolutivo funciona da seguinte forma: um
leão corre rapidamente51 porque o búfalo corre rapidamente. E esta proposição
está correta. Mas muitos supõem que o dito anteriormente implique o seguinte
cenário: Os ancestrais dos leões modernos, que não eram tão rápidos quanto seus
descendentes, chegaram, tempos atrás, na planície africana, onde se depararam
com uma realidade de ancestrais de búfalos extremamente velozes. Para
sobreviver, os leões viram-se forçados a se adaptar e tornarem-se mais velozes
que suas presas. Esta resposta, mesmo que a primeira vista pareça razoável, é
totalmente absurda. Para alguns, pode parecer claro que os ancestrais dos leões
seriam extintos nas condições descritas, mas o que talvez não pareça tão claro é
que, salvo já existisse outro predador na área, ser rápido seria uma estratégia de
sobrevivência desastrosa também para os búfalos.
Na verdade, deve-se ver esse fenômeno como um exemplo claro de
coevolução. Antes de interagir, presa e predador eram igualmente lentos.
Conforme o predador desenvolve sua estratégia de caçar a presa, eles
começam a se alimentar, primeiramente, das mais lentas. Isso força, lenta e
inexoravelmente, a velocidade das presas, em média, a aumentar. Por outro
lado, conforme as presas tornam-se mais rápidas, os predadores mais lentos,
incapazes de se alimentar, morrem, por sua vez, aumentando a velocidade
média de seu grupo. Assim, o processo de coevolução é lento, gradual e, e este
é o fator que o diferencia da evolução stricto sensu, um sistema altera outro e,
este, por conta da mudança que sofrera, altera o primeiro. O alcance desta ideia
é frequentemente não apenas subestimado, mas ignorado pelos mais variados
campos de conhecimento.
Na economia ecológica (NORGAARD, 1994) o conceito é usado de
forma mais ampla, quanto à relação entre sistemas em geral e não apenas entre
sistemas biológicos. Especificamente, vê-se o sistema econômico como um
subsistema do sistema biológico52, ambos tendo coevoluido. Foi Souza-Lima
um dos que propuseram o princípio da coevolução no conhecimento ambiental,
onde se ampliou ainda mais, não se limitando a ser aplicado a sistemas
e podendo ser usado para lançar luzes na origem de instituições, conceitos,
normas etc. Tal conceito pode ser particularmente útil ao Campo Jurídico por
ajudar a reconstruir a ideia de “função”, permitindo contextualizar a função
como deontológica, a partir da pressão gerada pelos entes em coevolução. E
esta aplicação ao conceito de função é o que pretendemos explorar, lembrando
51
52

Um leão médio atinge velocidades de 50 km/h. Usain Bolt não consegue alcançar 37 km/h.
Diferentemente da economia clássica que encara o biológico como bem econômico.
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que a episteme funcionalista (BOBBIO, 2007) pretende justamente analisar a lei
à luz de sua função53. Nesta perspectiva, a aplicação do conceito de coevolução
não se restringe à norma.
A partir do entendimento do fenômeno jurídico como espaço de
coevolução, fica clara sua importância ao debate ambiental. Por um lado, a
episteme estruturalista – e sua proposta de considerar apenas a norma – é
incapaz de assimilar a dissonância entre discurso e ação. Assim, um pesquisador
estruturalista pode, no máximo, propor uma análise histórica e dizer que
a problemática ambiental remonta à segunda metade do século XX, quando
as primeiras leis ambientais foram promulgadas na Europa. Já o pesquisador
realista, buscaria nas decisões dos tribunais aferir se, de fato, há uma lei válida
– aplicada – que restrinja ou incentive determinado comportamento. Esta visão
mais ampla pode ajudar não apenas a enfrentar problemáticas ambientais – em
sentido estrito – mas também ajudar a identificar escolhas civilizatórias, em
situações que a observação da lei positiva seria incapaz de fazê-lo.
COMENTÁRIOS FINAIS
A pergunta que motivou este Capítulo – qual a contribuição do
Campo Jurídico ao diálogo ambiental? – mostrou-se bastante complexa.
Sua resposta parece variar consideravelmente dependendo de qual base
epistêmica seja adotada. Por um lado, uma pesquisa estruturalista é bastante
limitada e limitadora, por outro, epistemes alternativas, tal como o Realismo
Jurídico, podem apresentar novas e mais amplas avenidas de diálogo.
No decorrer deste Capítulo buscamos, sucintamente, explicitar os limites
trazidos em uma pesquisa estruturalista, tais como sua aversão ao diálogo
interdisciplinar e seu apego ao reducionismo. Tais características levam ao
isolamento do campo e à produção de conhecimento morto, que não reflete
ou é refletido na realidade empírica.
Da mesma forma, buscou-se explicitar que a adoção de uma episteme
realista permite a formação de um diálogo embasado em indicadores de
realidade, bem como a emergência de um novo sujeito cognoscente no Campo
Jurídico, mais adaptado às necessidades teóricas do conhecimento ambiental.
O fenômeno jurídico, na episteme realista, é inseparável do fenômeno social.
Para um pesquisador ancorado em tal episteme, a norma jurídica não existe
de forma isolada (Capítulo 2), mas apenas como ente vivo no sistema social,
não sendo possível desintrincá-la do sistema social no qual está inserida.
Para a episteme estruturalista, o princípio da coevolução mostra-se como altamente conflitante
com seus postulados. A partir da coevolução, a norma passa por um constante processo de
ressignificação que põe em cheque a capacidade do pesquisador de dominá-la.
53
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Logo, é difícil justificar e excluir da apreciação do estudioso do Direito a
função dos juízes e tribunais, sistemas responsáveis, em última instância, pela
concretização da norma, bem como todo o sistema social responsável pelo
seu estado vivo. É esta perspectiva ampla que torna o Realismo Jurídico um
facilitador no diálogo ambiental.
Uma vez que tomemos a base realista, a contribuição do campo jurídico
ao conhecimento ambiental ganha forma e consistência. A partir de um estudo
centrado no empírico, é possível ver o fenômeno jurídico como espaço de
manifestação do processo de coevolução e das decisões civilizatórias.
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