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RESUMO 
 
 
 
           O objetivo do presente trabalho é discutir Walden e a sua visão holista da natureza 

resgatando, assim, essa referência histórico-ambiental e sua importância como uma obra 

precursora do pensamento ambiental contemporâneo. Walden tenta resgatar o vínculo 

entre homem, ciência e natureza, um objetivo almejado não somente por Thoreau ou 

outros românticos do século XIX, mas pela Ciência Ambiental, que busca hoje, 

conciliar os interesses do homem com um meio ambiente protegido e preservado. Esta 

árdua tarefa corre o risco de ser entendida ora como uma ação ambientalista puramente 

tecnocrata, quando as necessidades do homem não são consideradas, ora como uma 

ação puramente antropocêntrica, quando o meio ambiente não é devidamente 

considerado. Thoreau atinge, com maestria, o equilíbrio entre esses extremos através de 

sua visão da natureza em Walden, a qual se baseia na indivisibilidade do homem e 

natureza, através do rompimento com as convenções “científica”, “espiritual” e 

“social/antropológica” (rompimento com a visão puramente antropocêntrica, 

racionalista). Em outras palavras, Walden revaloriza a mitologia, as tradições indígenas 

e culturas primitivas e, principalmente o individualista, centro das discussões 

thoreaunianas sobre a natureza e objeto principal deste estudo. O individualista é aquele 

que rompe com as convenções sociais e econômicas e busca uma nova concepção de 

trabalho e consumo; ele representa ainda hoje a grande novidade de uma visão 

verdadeiramente holista da natureza, já que “homem e natureza são um só”.   

 

Palavras-chave: visão holista da natureza, Romantismo, pensamento ambiental nos 

séculos XIX, XX e XXI, “individualista”, nova concepção de consumo e trabalho.  
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ABSTRACT 

       The aim of the present work is to discuss Walden and his holistic approach to 

nature, underlining this historical and environmental reference and its importance as a 

precursor of the contemporary environmental thought. Walden tries to recreate the bond 

between man, science and nature, a goal yearned not only by Thoreau or his romantic 

contemporaries of the 19th century, but also by the Environmental Science, which tries 

to balance man interests with a protected and preserved environment. Sometimes this 

hard task may be understood as a purely technocratic environmental action, when man 

necessities are not taken account of, or as a purely anthropocentric action when the 

environment is not adequately considered. Thoreau reaches, to perfection, the balance 

between these extremes through his view of nature in Walden, which is based on the 

indivisibility of man and nature, through the breaking of the “scientific”, “spiritual” and 

“social/anthropologic” conventions (which means the breaking with the purely 

anthropocentric and rational view). In other words, Walden brings back the mythology, 

native traditions and primitive cultures, and mainly the individualist, centre of the 

thoreaunian discussions about nature, and the main subject of this work. The 

individualist is the one who breaks with the social and economic conventions and 

searches a new concept of work and consumption, he still represents what is most new 

in a truly holistic nature view, as “nature and man are one”. 

 

Key-words: holistic view of nature, Romanticism, environmental thought in the 19th, 

20th and 21st centuries, “individualist”, new concept of work and consumption. 
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Walden e sua visão holista da natureza: uma obra precursora do 
pensamento ambiental contemporâneo 

 
 
 

I - Introdução  

 

 

           Walden é um clássico romântico escrito por Henry David Thoreau, publicado em 

1854, quando o mundo das artes ainda tinha grande influência do romantismo. Talvez 

seja uma das obras literárias que mais eleva a natureza à perfeição, o que justifica a 

alcunha de seu autor, por muitos, de “pai do movimento ambientalista”.  

          O objetivo deste trabalho é discutir Walden, resgatando essa referência histórico-

ambiental através de sua visão holista da natureza, que além de ter sido precursora do 

pensamento ambiental contemporâneo, pode ser considerada uma visão holista da 

natureza das mais acuradas, ainda hoje.  

           Não foi por ser uma obra romântica que Walden mereceu o destaque principal no 

presente estudo, embora este período literário tenha sido o mais marcado na história da 

literatura, pela abordagem de temas ligados à natureza. O que suscitou interesse pela 

obra em questão, foi o caráter não-conformista e individualista de Thoreau, usado como 

arma contra as idéias que abraçavam o capitalismo, que começava a desenfrear-se já no 

século XIX, com suas imposições e exigências de mercado. É uma obra pré-

ambientalista que discute também o fim da exploração do trabalho do homem pelo 

capitalismo; que tenta resgatar o vínculo entre o homem e o ambiente, diferentemente 

das outras obras românticas; ela não só exalta a natureza, ou se inconforma com a vida – 

atitudes tipicamente românticas – mas descreve uma experiência que Thoreau viveu nos 

bosques. Viver conforme suas idéias - trata-se da filosofia de vida de Thoreau, de uma 

experiência própria, não das aventuras e do exotismo tão presentes nas obras 

românticas. Walden é uma espécie de relato que descreve desde a construção da cabana 

de Thoreau, com pormenores orçamentais, a sua alimentação, às questões mais 

filosóficas e ambientais. O caráter científico da obra ampara-se no espírito irrequieto, 

instigante e crítico de seu autor, que nada deixava de observar e precisar: a descrição do 

lago Walden; a peculiaridade ao descrever sua experiência com o cultivo de seus feijões 

(seus acertos e erros); o interesse pelo estudo de velhos escritos de mercadores para ver 
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o que os homens de gerações passadas compravam nas lojas, o que armazenavam, do 

que necessitavam. Aliás, estas necessidades de vida são tema constante neste estudo que 

tenta recuperar através do modo de vida de Thoreau, em Walden, o conceito das 

verdadeiras necessidades essenciais. Ele julgava extremamente importante remeter aos 

“primitivos” (a quem o “progresso” não contaminou com suas superfluidades e 

excessos) e analisar seu modo de vida.  

          É imprescindível dizer que, no mesmo ano do lançamento de Walden (1854), o 

chefe indígena Seatle remete uma carta memorável ao governo norte-americano, em 

resposta a um pedido formal de compra de suas terras. Além de ser considerada uma 

bandeira ecológica, essa carta mostra em que contexto histórico-sócio-econômico estava 

inserido Thoreau, ao escrever o que pode ser chamado de “bíblia ambiental”. Em 1840 

Massachusetts já não podia mais desfrutar da “era da madeira” de suas próprias 

florestas, sendo necessário importar de outros estados o que há 200 anos retirava-se de 

seus bosques com abundância. Eis alguns trechos de Seatle: 

 
       “O homem não teceu o tecido da vida: ele é simplesmente um de seus 

fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. (...) Mas quando de sua 

desaparição, vocês brilharão intensamente, iluminados pela força do 

Deus que os trouxe a esta terra e por alguma razão especial lhes deu o 

domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um 

mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam 

exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos 

secretos da floresta densa, impregnados do cheiro de muitos homens, e a 

visão dos morros obstruída por fios que falam. Onde está o arvoredo? 

Desapareceu. Onde está a água? Desapareceu. É o final da vida e o 

início da sobrevivência. (...) Se não possuímos o frescor do ar e o brilho 

da água, como é possível comprá-los? (...) Eu não sei, nossos costumes 

são diferentes dos seus. A visão de suas cidades fere os olhos do homem 

vermelho. (...) Não há lugar quieto nas cidades do homem branco. 

Nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas na 

primavera ou o bater de asas de um inseto" (Implantação da Educação 

Ambiental no Brasil - MEC, 1998).  

 

 

          “Ativista ambiental e social”, Thoreau, com um único protesto (ao escolher 

Walden Pond como seu lar, em 1845) saciou sua busca imprescindível de viver junto à 

natureza e ainda rompeu com um governo que tolerava a escravidão. Por diversas vezes 
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ele e sua família ajudaram escravos negros a fugir. Durante o primeiro ano de seu 

isolamento no Lago Walden, foi preso por recusar-se a pagar taxas destinadas a 

financiar a guerra dos EUA contra o México. Surgiu daí seu protesto contra a sociedade 

moralista: On The Duty of Civil Disobedience foi seu ensaio mais famoso, influenciou 

líderes como o indiano Mahatma Gandhi e Martin Luther King, além de tê-lo tornado 

popular nos EUA, na década de 60, quando houve uma forte oposição ao governo norte-

americano na guerra do Vietnã (Witherell e Dubrulle, 2003). 

          Walden foi, sem dúvida, a obra mais importante de Thoreau, ou se preferirem do 

jovem “poeta-naturalista”, outra alcunha que solucionava em parte a dicotomia entre sua 

escrita de interpretação subjetiva e seu relato objetivo; ou ainda “ecologista” (antes 

desse movimento ter-se consolidado); ou cientista, à frente de seu tempo; ou “avô 

espiritual” do movimento hippie. O interesse de Thoreau por uma vida mais simples 

pode ser comparado ao mesmo interesse da juventude norte-americana dos anos 60 que, 

sensibilizada com a guerra do Vietnã, adotou este clássico como leitura obrigatória 

(Sevecenko, 2001). Pode-se dizer ainda que tal interesse é o mesmo do leitor de hoje, 

que lê novas edições dessa obra-prima, coincidentemente também numa época 

conturbada por guerras; a destruição do meio ambiente pelo desenvolvimento 

econômico puramente imediatista; o aumento da distribuição desigual de renda; o 

esgotamento dos recursos naturais. Quanto mais próximo da destruição, da catástrofe, 

da miséria, independentemente do tempo, mais o ser humano parece desejar uma vida 

mais singela; mais se dedica e se preocupa com o meio ambiente, a exemplo dos órgãos 

governamentais e não-governamentais, que parecem ampliar seus horizontes com 

propostas inovadoras; mais se buscam referências que possam servir como exemplo; 

mais se lê Walden, uma obra literária, filosófica, ambiental e acima de tudo, atemporal.  
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II - Metodologia  

 
           A fim de discutir a visão thoreauniana holista da natureza, autores como 

Donald Worster (Nature´s economy, 1994) e Max Oelschlaeger (The idea of wilderness, 

1999) foram considerados, assim como a análise de Walden, por meio de uma 

contextualização sócio-ambiental e, ainda, um paralelo entre o pensamento de Thoreau 

e algumas linhas de pensamento contemporâneo.   

            Segundo Worster, Thoreau herdou e foi quem melhor desenvolveu a visão 

holista da natureza, de Gilbert White (naturalista inglês do século XVIII, conhecido 

como o fundador da doutrina holista). No entanto, Worster considera outras obras de 

Thoreau tão ou mais importantes do que Walden, ambientalmente falando, o que o 

presente estudo discorda, afinal, como Oelschaeger disse, Walden foi o coração da 

filosofia de wilderness (natureza intocada, “selvagem”) de Thoreau. Pode-se dizer que 

desta obra derivou todo o pensamento pós-moderno de natureza “selvagem” 

(Oelschlaeger, 1991, p.171). Ainda assim, Oelschlaeger, por sua vez, também não 

explica por completo a visão holista da natureza em Walden, e o presente trabalho faz 

uma análise sobre isso – por que essa obra do século XIX (romântica) ainda se mostra 

tão atual e relevante para o meio ambiente, através de sua visão holista da natureza?  

          A visão holista da natureza em Walden baseia-se na indivisibilidade do homem e 

natureza, através do rompimento com as convenções “científica”, “espiritual” e 

“social/antropológica” (rompimento com a visão puramente antropocêntrica, 

racionalista): 

 

 “Científico” - Na primeira parte do trabalho serão discutidas as raízes sócio-

ambientais de Walden e a preocupação de Thoreau em “sensibilizar” as ciências, 

de modo que o homem e a natureza façam parte de seus estudos – lembra-se 

aqui a contribuição da inspiração romântica para as transformações do mundo 

das ciências físicas (Hosbsbawn, p. 406-407). 

 

 “Espiritual” - A segunda parte do trabalho discutirá o transcendentalismo 

(corrente filosófica de Emerson, baseada na natureza, da qual Thoreau sofreu 

influência); algumas correntes do pensamento ambiental moderno tais como o 

conservacionismo, preservacionismo, ecocentrismo e também algumas correntes 
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do pensamento ambiental pós-moderno. Aqui Walden será discutida como uma 

obra da qual derivou todo o pensamento pós-moderno de natureza “selvagem” – 

wilderness (Oelschlaeger, 1991, p.171). Thoreau rompe com a tradição judaico-

cristã e não só reconcilia homem e natureza, mas conecta o homem e a natureza.  

               

 “Social/antropológico”: Thoreau discute a valorização do individualista 

(primitivo + moderno) – não-conformista, resistente, que rompe com as 

convenções econômicas e sociais. A terceira parte do trabalho abordará dois 

temas especiais tratados em Walden: Consumo e Trabalho, segundo uma 

perspectiva sócio-ambiental. Aqui o pensamento de Thoreau mostra-se mais 

multidisciplinar, à medida que seu ponto de vista filosófico entrelaça-se com as 

novas perspectivas ligadas às questões sociais e econômicas do pensamento 

ambiental contemporâneo. Inicia-se aqui um diálogo entre Walden, sociedade e 

meio ambiente. 
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Parte 1  

As raízes sócio-ambientais de Thoreau 

 

1.1 - Walden e a linguagem da Teoria das Estranhezas  

          Diferentemente do consenso geral da segunda metade do século XIX, Thoreau 

expressou em Walden a harmonia entre a ciência, natureza e religião, o que causava 

certa estranheza numa época em que se seguia o padrão racional e menos religioso do 

“século das luzes” (XVIII). Não obstante, a fusão entre as idéias aparentemente 

contrárias não era uma peculiaridade desta obra, mas de todos os românticos do século 

XIX, e de outros mais antigos - Goethe também era poeta e naturalista assim como 

Thoreau; Newton, cientista, aceitava a explicação de que a criação do universo fora num 

primeiro momento uma obra divina.  

          A literatura revelando a ciência; o primitivo como o ideal moderno; a natureza e o 

homem reconciliados, tudo o que comumente representa desarmonia ou oposição, é 

apresentado em Walden simplesmente como uma “face metamorfoseada da outra”. Essa 

é a sua linguagem (a das aparentes contradições) e para melhor entender esse “dialeto 

romântico”, será considerada a seguir a “Teoria das estranhezas”, da obra Cultura e 

mosaico: introdução à teoria das estranhezas, de Ued Maluf. 

            Em síntese, esta última descreve os passos das quatro culturas vivenciadas pela 

humanidade ocidental: culturas I, II, III, IV. 

          A cultura I foi marcada pela cultura aristotélica, se estendendo do século IV a.C. 

até o século XVII, com Galileu e Newton – uma cultura que prevaleceu por mais de 

2000 anos, e como será visto mais adiante, ainda sobrevive nos tempos atuais. Aqui 

predominava a evidência do senso comum, a verdade deveria “saltar aos olhos”. Para a 

cultura aristotélica ou helênica, o regime da não-contradição estabelecia-se. Tratava-se 

do período da certeza absoluta, era “impossível um filósofo se enganar” (Maluf, 2002, 

p. 15-28). 

          A cultura I deu lugar à cultura II, ou ao início da modernidade, representada pela 

segunda Lei de Newton (a = f/m). Esta cultura fisicalista rompeu com a verdade da 

cultura aristotélica avalizada pelos sentidos, a verdade proviria da certeza matemática e 

da mecânica clássica. A evidência da trajetória passou a representar a verdade, e não 

mais a evidência dos sentidos (Maluf, 2002, p. 15-28). 
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          A cultura II se estendeu do século XVII ao XX, de Galileu e Newton a Einstein, 

Rutherford, Bohr, Born, Plank, Schrödinger, Maxwell, Darwin, Marx, Freud, Sartre e 

outros. É preciso observar que cultura refere-se aos aspectos que envolvem a vida 

coletiva: ciência (exata), política, religião, arte, economia, ecologia, filosofia, etc. A 

distinção entre as quatro culturas marcou-se pela solidariedade entre as próprias 

culturas. Nesse sentido, Descartes (século XVII) desafiava a cultura I com a sua “dúvida 

metódica”, a qual facilmente virava uma “certeza subjetiva”, daí, “certeza objetiva”, e 

por fim, “certeza absoluta”. Portanto, o legado determinista (da não-contradição) 

deixado pela cultura aristotélica foi passando para as outras culturas. Assim, o 

determinismo da cultura II também fez parte da cultura III, à medida que as evidências 

da trajetória e da não-contradição permaneciam nesta última. Em outras palavras, a 

cultura III recebera o legado determinista, herdado da cultura II, que por sua vez, o 

herdara da cultura I (Maluf, 2002, capítulo I).  

          A cultura III foi marcada pelas discussões do determinismo e do indeterminismo, 

pois a redução ontológica fisicalista (cultura II) não respondia a certas questões como a 

medição precisa de certos elementos, como por exemplo, a velocidade e posição de um 

elétron. Surge aqui a união do espaço e tempo e o princípio da incerteza. A cultura IV 

propõe o fim das certezas (Maluf, 2002, p.16). 

          Como uma espiral, as culturas entrelaçam-se, retornam para seguir adiante. A 

“certeza absoluta” aristotélica do senso comum (cultura I) passa seu determinismo da 

não-contradição para a certeza matemática e fisicalista (cultura II). Esta, por sua vez, 

paradoxalmente, não admite a dúvida metódica levantada pela própria cultura II, que 

“duvidou” pela primeira vez da ordem da não-contradição aristotélica - como disse 

Newton, “não formulo hipóteses”, a certeza ou verdade derivava-se do experimento, 

diferentemente das hipóteses especulativas, levantadas por Descartes (Maluf, 2002, p. 

34). 

          O mais importante é perceber a fluidez entre as culturas, presente nos legados de 

uma para outra, e ainda na sua própria negação, pois só a partir de uma crítica a uma 

corrente é que se desenvolve uma nova, ou então só a partir de uma corrente, como 

“guia”, pode-se partir para outra, pode haver transformação – para se chegar ao topo da 

escada é preciso subir os degraus. 

          A noção de “mosaico de isomorfos” de Maluf foi uma resposta à necessidade de 

se criar uma linguagem que permitisse identificar o comum e o diferente, e a unidade 
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formada pelas próprias diferenças entre as culturas. A teoria das estranhezas utiliza 

como dialeto uma linguagem formada de “isomorfos” (equivalências), capazes de 

traduzir uma idéia geral de unidade diferenciada: 

 

“É como se se distendesse a ordem a um ponto tal, que dela eclodisse 

a desordem; e vice-versa: a desordem, a um ponto tal, que dela 

também eclodisse a ordem –  “ o casamento entre o céu e o inferno”, 

na expressão do poeta inglês, William Blake” (Maluf, 2002, p. 66). 

 

          A teoria das estranhezas fala da ciência e de complexidades não-físicas nas áreas 

das ciências não-físicas. Caos e ordem, portanto, são exemplos de isomorfos – com suas 

singularidades, são cada um a “face metamorfoseada” do outro. Outros exemplos de 

isomorfos são as palavras no dicionário. Cada verbete pode ter vários significados 

distintos e singulares (o que Maluf denomina idiótipos), mas que preservam algo em 

comum, algo original (protótipo) – protótipos e idiótipos são isomorfos; suas 

singularidades e diferenças induzem a unidade no mosaico de isomorfos. São essas 

oposições, diferenças, diversidades, dualidades que sofrem transformações recíprocas, 

que permitem a fluidez básica responsável pela comunicação e relação entre as culturas. 

Esse processo de transformações se dá em todas as direções, não há nele linearidade 

(Maluf, 2002, p. 67-70). 

          Devido a sua característica “não-fechada”, a teoria das estranhezas pode ser 

aplicada em qualquer campo das ciências físicas e não-físicas. Direcionando o olhar 

para a cultura da literatura, por exemplo, vê-se que os diversos movimentos literários 

transformaram-se, entretanto, preservaram algumas noções (informações) de seus 

antecessores. O Classicismo literário buscava os ideais greco-romanos. Os temas 

centravam-se no universalismo, racionalismo, antropocentrismo. Havia o gosto pela 

forma, pelo soneto. 

          O período Barroco é marcado pela angústia dos opostos. Sem uma explicação 

racional do mundo (notem a negação da racionalidade do movimento anterior) e sob a 

forte influência católica, o artista barroco tenta unir os opostos, céu e terra, Deus e 

homem, espírito e matéria. A forma literária é extremamente rebuscada. 

          Já o Arcadismo, ou Neoclassicismo, influenciado pelas idéias iluministas deste 

período, ao contrário do Barroco, busca a volta ao período clássico. O poeta árcade, 
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diante dos problemas urbanos e, preocupado com o progresso científico, deseja o 

retorno da simplicidade da vida no campo e da aplicação de temas clássicos como carpe 

diem, por exemplo. Interessante notar que a noção de “aproveitar o presente” é 

inimaginável no período anterior, marcado pela tensão constante.    

          Em seguida, o movimento romântico, por sua vez, rompe com o ideal clássico do 

universalismo e inicia a cultura do “EU”, individualista. O retorno à religiosidade é uma 

reação direta ao racionalismo materialista do período anterior, no entanto, notam-se 

algumas similaridades com o penúltimo período Barroco, como por exemplo, a tentativa 

de união entre os opostos e a conseqüente reação de contradição. Não obstante, o 

romântico angustia-se menos devido à imaginação e criação de ideais, onde ele refugia-

se por não encontrar o mundo como queria. Contrapondo-se a esse ideal romântico, 

surge a literatura realista “revelando” o que o romantismo cobria com ilusões – aqui a 

realidade é captada cruelmente (o ambiente caracterizado em seus temas é o mais 

miserável; a crítica à sociedade é a mais direta e ácida possível). O naturalismo, uma 

das correntes literárias, ao lado do realismo, busca através de seu cientificismo a volta à 

racionalidade, ao experimento, à objetividade – o que faz lembrar um pouco o retorno 

(de certa forma) dos clássicos, ou da objetividade clássica.  

          Poder-se ia estender aos diversos campos, esse “retorno”, ou herança, transferida 

de uma cultura à outra: à ciência, à literatura (como explanados acima), à política, à 

moda, etc. A política brasileira, por exemplo, carrega ainda hoje, o patriarcalismo 

adotado desde os tempos coloniais, do século XVI! O comportamento brasileiro de 

querer ser estigmatizado como o povo mais cordial do mundo – sem que isso seja 

civilidade, tomando as palavras de Sérgio Buarque de Holanda - remete-se ao período 

colonial também. Há quem diga que no mundo da moda da roupa existe uma forte 

tendência ao retorno de conceitos passados – podemos citar como exemplo, o modelo 

de calça saint-tropez da década de 60 que retornou nos anos 90 e continua até hoje, 

adaptada ao gosto moderno. Enfim, esses são alguns exemplos de isomorfos e suas 

“trajetórias espirais”. 

          Segundo Hobsbawm, o século XIX foi um século sem deus, e o que Thoreau 

buscou em Walden Pond foi resgatar a religiosidade, não no sentido dogmático, mas 

transcendental, em princípio. Na verdade, religiosidade não é a palavra mais adequada, 

pois se tratava antes de tudo, de uma filosofia cujo alicerce era a natureza: viver 

sabiamente era viver junto à natureza, e aprender com ela. Deus e natureza como um 
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único ser, e como o homem fez-se à semelhança divina, deus, natureza e homem faziam 

parte de um único ser. 

           Voltando à referência de Maluf, relacionada aos legados e fluidez de uma cultura 

à outra, percebe-se em Walden o retorno à “cultura newtoniana”, a qual não via 

problema na convivência entre ciência e religião – é claro que Thoreau refere-se a uma 

“nova religião”. De fato a “volta da espiral” de Walden vai mais longe, vai a 

Aristóteles! Thoreau não concordava com a visão newtoniana, a qual não acreditava que 

o entendimento operacional do mundo pudesse ser explicado pelas percepções normais 

do homem. Para Thoreau o cientista, sensitivo, poderia explicar a natureza porque o 

observador era a figura central do sistema de compreensão da natureza. O cientista, 

como possuidor da sabedoria indígena mais perfeita, sentiria melhor, veria melhor, 

ouviria melhor do que outros homens1. No entanto, concordava com Newton num 

aspecto: na experimentação como o caminho do conhecimento.  

          Primeiramente Thoreau rompeu com a realidade, e seguiu seu “legado 

aristotélico”, ancorado na premissa determinista, óbvia e clara, sem a necessidade da 

prática como garantia da verdade. Se não se conseguia pagar aluguel, comprar roupas 

novas, comprar alimentos ou comprar uma casa sem o sacrifício de toda uma vida, 

alguma coisa estava errada. O sistema estava errado e esta era a verdade que “saltava 

aos olhos”. Qual seria a solução? Mudar o sistema seria um projeto megalômano até 

para os românticos! Mas tentar viver à parte dele, em parte, poderia ser viável e 

sustentável. E assim, a Cultura II “serviu como uma luva” para o próximo passo de 

Thoreau: a experiência. Sua certeza newtoniana de que a experimentação era a melhor 

forma de adquirir conhecimento “salta” das páginas de Walden.  

 

 
“Se eu quisesse que algum menino conhecesse alguma coisa acerca 

de artes e ciências, por exemplo, não seguiria o método comum, que 

seria, neste caso, enviá-lo junto a algum professor, onde nada é posto 

em prática, a não ser a arte da vida; - revelar o mundo através do 

telescópio ou do microscópio e não com seus olhos naturais; estudar 

química, e não aprender como seu pão é feito, ou mecânica, e não 

                                                 
1 "The true man of science will know nature better by his finer organization; he will smell, taste, see, 
hear, feel better than other men.... The most scientific will still be the healthiest and friendliest man, and 
possess a more perfect Indian wisdom" (BAYM, Nina. Thoreau´s view of science. University of Illinois at 
Urbana-Champaign) 
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saber como ganhar a vida (…) Para surpresa minha fui informado ao 

deixar o colégio que eu havia estudado navegação! – Ora, se eu 

tivesse feito um pequeno giro no porto teria aprendido muito mais” 

(Thoreau, 1854, p.68-69). 

 

 

           Em Walden, o que é estranho vira natural e vice-versa. Os valores da sociedade 

burguesa, tão estimados no séc. XIX, são insignificantes comparados com a filosofia do 

“viver o mais simplesmente possível”. Não obstante, se era tão gratificante viver de 

forma alternativa, como o fez, por que Thoreau voltou à cidade após os dois anos de sua 

experiência?   

           Uma possível resposta poderia basear-se no fato de sermos todos humanamente 

contraditórios. Não existe um eu, mas vários eus. O pensamento não é linear, embora ao 

escrever deva-se ordenar o pensamento. A antiga tentativa de unir o céu e a terra, corpo 

e alma, ciência e religião, pensamentos diferentes, e tudo o mais que aparente oposição, 

não foi (e não é) nada mais que simplesmente parte do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do homem. Se a união dos opostos ou a aceitação da contradição nos 

parece estranha, é porque ainda hoje apresentamos um forte legado da cultura 

aristotélica (ou da não-contradição), mas se essa resposta não é convincente o suficiente, 

há uma outra, do próprio Thoreau: “Deixei as florestas pela mesma razão pela qual fui 

para lá. Talvez me parecesse que eu tinha diversas outras vidas para viver, e não podia 

mais perder tempo com essa” (p.210). Ao sair de Walden e ter escrito The Journal e 

vários ensaios sobre a natureza, mostrou que não era mais preciso viver na natureza para 

compreendê-la melhor, ele não deixou Walden, mas o levou consigo. 

         A própria filosofia ecológica de Thoreau não poderia ser entendida, por exemplo, 

sem a união das duas correntes de pensamento naturalista pagão e a visão moral 

transcendentalista. Em 1845 (primeiro ano de sua residência em Walden) dizia que a 

natureza inspirava “um instinto… que conduz a uma vida espiritual e mística e ao 

mesmo tempo a uma vida primitiva” – “Amo o “selvagem” tanto quanto o civilizado”... 

“As vidas consciente e inconsciente são boas da mesma forma. Nenhuma é melhor, pois 

ambas têm a mesma origem”; “ a natureza é contraditória”2 (Worster, 1994, p.107). 

                                                 
2 “an instinct... conducting to a mystic, spiritual life, and also another to a primitive savage life” – “I love 
the wild not less than the good”… “Why have I ever slandered the outward?”; “Both a conscious and an 
unconscious life are good. Neither is good exclusively, for both have the same source” (1856); “Nature 
works by contraries” (1859) (Worster, 1994, p.107) 
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Essa mistura de idéias aparentemente opostas (bom/selvagem, primitivo/civilizado), na 

verdade se complementavam e era essa a grande riqueza do período romântico, a 

dialética não aprisionava numa única posição as divergências aparentes: “Live the life of 

a plant or an animal, without living an animal life”. Uma das lições de Thoreau deixada 

para as gerações posteriores foi sugerir-lhes que usassem a tensão que existe entre o 

homem moderno e a comunidade natural de forma criativa (Worster, 1994, p.110):  

 

 

 
“O pensamento caminha simultaneamente para duas direções 

opostas: para cima, expandindo-se na luz e no ar, e para baixo, 

evitando a luz, a fim de criar suas raízes. Uma metade está exposta e 

a outra submersa. O pensamento não é bem equilibrado ou 

firmemente plantado, assim como o carvalho, cujas raízes não são tão 

profundas quanto aparentam seus ramos; assim como as raízes do 

pinheiro branco são delicadas e estão próximas da superfície”.  3   

 

 

           Walden foi um exemplo pioneiro do pensamento ambiental do século XIX. 

Buscando soluções práticas para atender às necessidades essenciais, Thoreau começou 

o que hoje é continuado pelos ambientalistas: buscou viver em harmonia com o 

ambiente, procurando tirar dele o estritamente indispensável, sem desequilibrá-lo. É 

certo que há dois séculos não havia o alarme do “efeito estufa” (embora se saiba que o 

processo de causa iniciou-se já no século XVIII, com a revolução industrial); não havia 

a urgência de preservar as espécies, hoje em extinção (embora se saiba que a destruição 

de seus habitats data-se de séculos atrás); a poluição dos rios e mares ainda não havia 

ofuscado a vista de suas águas; a pobreza ainda não atraía os holofotes políticos, 

culturais e sociais, embora ela sempre tenha existido. Mas como um “visionário”, 

Thoreau voltou sua atenção para as denúncias de crimes ambientais e sociais muito 

antes do discurso da fusão entre ambiente e sociedade, muito antes sequer da existência 

do termo ambientalismo, tal como foi difundido, no século XX. De fato o discurso da 

                                                 
3 “So the mind develops from the first in two opposite directions: upwards to expand in the light and air; 
and downwards avoiding the light to form the root. One half is aerial, the other subterranean. The mind 
is not well balanced and firmly planted, like the oak, which has not as much root as branch, whose roots 
like those of the white pine are slight and near the surface” (Worster, apud Thoreau, p.108).  
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multidisciplinaridade já lhe era velha conhecida. Neste sentido, Walden foi um 

protótipo e o ambientalismo um idiótipo, voltando mais uma vez à referência dos 

isomorfos de Maluf.  

          Para entender a visão holista thoreauniana da natureza é preciso aprender a 

linguagem das aparentes contradições, ou a linguagem da teoria das estranhezas: nada é 

o que parece. Nada é exatamente oposição, mas um lado metamorfoseado do outro, 

como diz Maluf. Nem sempre a relação entre o homem e natureza representou oposição, 

ou distância. Até o século XVIII, o homem vivia comumente na zona rural ou campo, 

afinal a “explosão urbana” aconteceu a partir desse século. Por mais que a relação entre 

o homem e a natureza não fosse exatamente ecológica, era no campo onde o homem 

vivia, formava suas tradições, sua cultura e, portanto, havia um comprometimento 

mínimo que fosse com o ambiente, o seu habitat, a terra.  

         Costuma-se pensar que não havia nenhuma relação entre ciência e religião, mas 

sabe-se que “o desenvolvimento da ciência no Ocidente sempre esteve condicionado ao 

pensamento cristão” (Maluf, 2002, p.31). Por mais que cause estranheza, Newton não 

negava e nem relegava a religião. Sua descrição da natureza, sob “um mecanismo de 

relojoaria” (deus como o “grande relojoeiro” – Maluf, 2002, p. 32), mostra como a 

ciência não excluía a Providência Divina de suas discussões da natureza. O que Thoreau 

buscou resgatar em Walden foi a união entre o homem, a religião, a ciência e a natureza, 

como era antes, no século XVIII, aproximadamente. É claro que a religião que buscava 

aqui não era a tradicional judaico-cristã, que tanto poderia frear a ciência, 

condicionando-a, como sempre fez, conforme lembra o Maluf, mas Thoreau queria 

inventar uma “nova religião”, baseada nos ensinamentos próprios da natureza, como 

exemplo para o homem, como será discutido em Idéias de ambiente em Walden: além 

do transcendentalismo.  

           Em suma, a “trajetória espiral” das culturas continua graças ao eterno retorno, o 

que possibilita a volta ao passado e à história, para que se entenda o presente e se 

anteveja o futuro. Com base no passado prediz-se o futuro.  O desenvolvimento resulta, 

de certa forma, desse retorno, pois a negação (inconformação) do presente impulsiona a 

busca de alternativas (no passado, ou futuro) que substituam as insatisfações atuais 

(eterno legado romântico?). Afinal, se se pensar, os grandes descobrimentos sempre 

foram obras de sonhadores determinados. Salta-se, assim, de uma cultura à outra e 
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Walden volta à cultura aristotélica, resgatando o observador como a figura central do 

sistema de compreensão da natureza.  

 

1.2 - Idéia de ambiente em Walden: Além do Transcendentalismo 

 
         “Viver o mais simplesmente possível”; “observar, ouvir”; “aproveitar o dia”; 

“aprender com a natureza”; tudo isso está intimamente ligado à filosofia do 

transcendentalismo norte-americano. Discutir a idéia de ambiente em Walden é o 

mesmo que discutir sobre o modo de vida do homem, pois para Thoreau, natureza e 

homem são inseparáveis e como o homem depende dos recursos da natureza, deveria 

aprender com ela a melhor maneira de tirar-lhe seus benefícios do modo mais prudente, 

mais sustentável. 

          Thoreau foi às florestas porque queria explorar a si mesmo, vivendo 

profundamente, e extraindo a essência da vida, segundo o transcendentalismo norte-

americano:  

 

“Retirei-me aos bosques porque desejava viver deliberadamente, ver-

me à frente apenas dos fatos essenciais da vida, ver se podia ficar sem 

aprender o que ela tinha para ensinar e, quando morresse, não 

descobrir que não havia vivido” (Walden, p.90). 

 

          Frustrados com a impossibilidade de verem seus ideais realizados, os românticos 

buscam o isolamento e a volta da religiosidade (até então, deixada de lado pelo homem 

do século XIX) como suas válvulas de escape ou como reação ao racionalismo 

materialista, ou ainda como forma de alienação. Basta lembrar que, a partir do momento 

em que os “revolucionários” voltaram-se contra a revolução e a tudo o que a ela estava 

ligado, a religião, enfraquecida pela sede do saber científico, passa a fazer parte do 

universo romântico. A religião, antes vista como obstáculo ao progresso do século XIX, 

é vista agora como aliada ao movimento romântico. Walden busca resgatar a 

religiosidade conectando o homem à natureza, por meio do transcendentalismo norte-

americano, consolidado por Emerson e Thoreau:  
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“Tarde deliciosa esta na qual o corpo todo é um único sentido, 

sorvendo prazer através de cada poro. Eu vou e venho com uma 

liberdade estranha pela natureza, como uma parte dela. Enquanto 

caminho em manga de camisa, embora esteja brumoso e frio, pelas 

margens pedregosas do lago, nada vejo de especial para atrair-me; 

todos os elementos me são extraordinariamente congeniais” 

(Thoreau, 1854, p.90-91). 

 

          Não se pode estudar Walden sem levar em conta as idéias do transcendentalismo. 

Este movimento recebeu influência do romantismo inglês e alemão (principalmente das 

obras de Coleridge, Wordsworth, e Goethe). Os transcendentalistas eram, basicamente, 

uma geração de pessoas bem-educadas da Nova Inglaterra que queria criar um novo 

corpo de literatura norte-americana; uma literatura única. Contra a idéia iluminista 

racionalista sobre o mundo natural, baseada em experimentação e raciocínio lógico, o 

romantismo traz seu pensar mais intuitivo, mais ligado aos sensos. Os 

transcendentalistas abraçam as idéias românticas e concebem uma nova religião, a fim 

de satisfazer a fome espiritual deste século sem deus (XIX). Uma religião baseada na 

intuição, inspiração e integridade, dádivas dadas ao homem por deus (Finseth, 1995). 

          Os transcendentalistas uniam o misticismo e o panteísmo e acreditavam na 

potencialidade da comunhão entre o homem e deus, este, presente na natureza. Ainda 

assim, se consideravam cristãos e adaptavam os conceitos do cristianismo a sua nova 

religião: 

 

 
“Os transcendentalistas acreditavam em um universo único, onde 

Deus é inerente à natureza. A criação emana do criador; embora uma 

entidade distinta, Deus está presente direta e permanentemente em 

todas as coisas. Espírito e matéria estão perfeitamente fundidos (...) e 

se diferenciam não pela essência, mas pelo estágio em que se 

encontram” 4. 

 

                                                 
4 “Transcendentalists believed in a monistic universe, or one in which God is immanent in nature. The 
creation is an emanation of the creator; although a distinct entity, God is permanently and directly 
present in all things. Spirit and matter are perfectly fused, or "interpenetrate," and differ not in essence 
but in degree” (Finseth, 1995).  
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            Neste mundo panteísta, os objetos da natureza, inclusive as pessoas, são todos 

igualmente divinos. Daí a preocupação do transcendentalismo com os detalhes, “which 

seemed to encapsulate divine glory in microcosmic” (Finseth, 1995). Neste mundo 

místico e panteísta, o homem pode experimentar um contato direto com o divino, 

durante um passeio nos bosques, por exemplo, ou através de uma contemplação 

introspectiva. Matéria e espírito estão milagrosamente juntos (Finseth, 1995). 

            Thoreau deixou Concord, para habitar nas margens do Lago Walden porque 

queria explorar as grandes verdades do mundo natural. Aventurar-se na natureza e 

“experimentá-la” era extremamente relevante porque o mundo natural era a face e 

essência de deus. Fisicamente mais perto da natureza, o homem poderia contemplá-la e 

compreendê-la, a ponto de haver um diálogo entre o homem e seu criador. Em Nature 

(1836), de Emerson, considerada para muitos, um manifesto do pensamento ecológico 

romântico, cujas idéias influenciaram Thoreau, Emerson diz: “Nos bosques voltamo-nos 

à razão e à fé, onde sinto que nada pode abalar a vida - nenhuma desgraça, ou 

calamidade, nada que a natureza não possa reparar... Transformo-me em um globo 

ocular transparente; eu sou nada; vejo tudo; as correntes do ser universal me 

entrelaçam; sou parte ou parcela de deus”. 5

              Para esta corrente filosófica, só vivendo o mais simplesmente possível se 

chegaria a verdadeira essência da vida; se conheceria a si mesmo. O contato íntimo com 

a natureza aproximaria o homem de si mesmo e lhe revelaria a sabedoria da vida através 

dos incessantes e “milagrosos” espetáculos naturais: 

 

“Não estava perto apenas daqueles que comumente freqüentam o 

jardim e o pomar, mas também daqueles mais selvagens, cujo canto 

emocionante nunca, ou raramente despertou os habitantes da aldeia, - 

o tordo, o tangará escarlate, o melro, o pintarroxo e muitos outros” 

(Walden, 1854, p. 87).  

 

            Não obstante, algumas controvérsias merecem destaque. A posição de Emerson 

e de alguns românticos, de “espiritualizar” as idéias de Francis Bacon como, por 
                                                 
5 In the woods, we return to reason and faith. There I feel that nothing can befall me in life – no disgrace, 
no calamity, which nature cannot repair… I become a transparent eyeball; I am nothing; I see all; the 
currents of the universal being circulate through me; I am part or parcel of god” (Emerson, 1836). 
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exemplo, converter a terra para um uso econômico através da agricultura, manufatura e 

comércio, não foi compartilhada por Thoreau. Segundo Emerson, sem a intervenção do 

homem no mundo material, a economia da natureza iria desmoronar-se e o mundo logo 

se transformaria em algo inabitável. Assim como Bacon, Emerson acreditava que a terra 

e todas as suas criaturas foram dadas ao homem para que este as transformasse. 

Thoreau, ao contrário, não aceitava o domínio tecnológico sobre a natureza porque isto 

seria um obstáculo ao desenvolvimento espiritual (Worster, 1994, p.106). Mais detalhes 

entre as diferenças entre as ideologias de Thoreau e de Emerson serão abordados mais 

adiante, em Conceitos moderno e pós-moderno de “wilderness” (natureza selvagem). 

                 Os transcendentalistas contribuíam com sua filosofia religiosa baseada na 

natureza, para a formação de uma “nova conscientização”, não apenas nos campos 

filosófico e religioso, mas também político e social, como por exemplo, as investidas 

contra o escravismo e a favor dos direitos das mulheres. Não se deve ignorar, no 

entanto, o fato dos transcendentalistas viverem num período em que o homem desperta 

para si mesmo; torna-se reflexivo e intelectual. Uma “nova consciência” surge, 

amparada pela noção de que uma nação existia para o indivíduo – para a sua proteção e 

educação, especificadamente. O nacionalismo, por exemplo, que surge no século XIX, é 

fruto do desejo de busca de identidade dos povos, e de sua expansão (Finseth, 1995). 

Thoreau, como todos os românticos, era nacionalista, e Walden também busca suas 

raízes, o que significava resgatar o modo de vida do bon savage e resgatar, assim, a 

simplicidade.  
    

Bon Sauvage  

 

          O século XIX foi um século em que as nações buscavam suas identidades. O 

sentimento nacionalista e o individualismo inspiravam os povos (que resgatavam suas 

raízes), a fim de implantarem governos representativos para que, por sua vez, além de 

organizados e fortalecidos, se impusessem com suas políticas expansionistas e 

imperialistas, em alguns casos – a Inglaterra, por exemplo, dominou o comércio 

mundial e articulou seu império formal (Índia) e informal (Brasil, China e América do 

Sul). 

          Na literatura, essa exacerbação nacionalista era representada pelos nativos de uma 

nação. Nas Américas, o indianismo era a melhor expressão romântica, se se queria 
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nominar um gênero que sintetizasse as características mais nobres de um povo. Em 

Walden, Thoreau apresenta os pensamentos, modo de vida e sabedoria dos “primitivos” 

como superiores aos do homem branco. Na literatura brasileira o mesmo acontece com 

os clássicos “O guarani” e “Iracema”, de José de Alencar – exemplos dos heróis 

românticos. 

          É interessante dizer que os valores superiores indígenas retratados pelos 

romancistas românticos são os mesmos valores pelos quais, no Brasil, os próprios 

indígenas foram muitas vezes “beneficiados”. Durante o processo de colonização, os 

negros eram mais disputados como escravos do que os indígenas, devido ao 

temperamento e características dos últimos. A “liberdade civil” dos índios era algumas 

vezes reconhecida, pois suas características – “ociosidade”, aversão a todo esforço 

disciplinado, sua “intemperança”, mais gosto por atividades predatórias a produtivas – 

eram muito semelhantes às das classes nobres, o que dificultava no processo de seu 

servilismo. Por isso, Alencar, como outros românticos, retratou os índios com virtudes 

de antigos fidalgos. Eram os índios os heróis. 

 

 

1.3 - O Romantismo e a Ciência 
 

A CIÊNCIA era muito estimada pela sociedade burguesa do século XIX. Sua 

busca na arte veio triunfar a objetividade sobre a subjetividade – tenta-se um realismo 

mais científico.  

     A principal vítima da desilusão da revolução liberal burguesa de 1848 foi o 

romantismo de 1830-48, que viu a burguesia triunfar e esquecer os ideais de “liberdade, 

igualdade e fraternidade” com os quais lutara na revolução. Seu realismo “visionário” é 

transformado em realismo “científico” ou positivo, mantendo o criticismo social 

(Hobsbawm, 2001, p. 409-410). Walden foi um exemplo, embora apresente um discurso 

cientificista, de abordagem subjetiva, a obra representou uma ruptura com o pensamento 

liberal, outrora estimado pelos românticos do século XIX – o liberalismo não se 

mostrou solidário como prometia.  

                Entre 1789 e 1848, aproximadamente, as ciências foram revolucionadas: o 

Ensaio sobre a população, de Malthus (1798) foi lançado; a sociologia foi criada a 

partir da crítica ao capitalismo, por Comte (1830); A Origem das Espécies foi publicado 
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em 1859; a química revolucionou-se devido aos processos de branqueamento e 

tingimento, propiciados pela indústria têxtil. Numa época em que a individualidade das 

nações estava se estabelecendo, as características radicais ou nacionais eram buscadas e 

justificadas por um nacionalismo radical, que apontava a existência de uma linhagem 

racial sobrevivente – cuja riqueza e poderio eram atribuídos a uma “superioridade 

inata”. Darwin, por analogia à competição capitalista de Malthus, considerou a “seleção 

natural” pela primeira vez (Hobsbawm, 2001, p. 388; 392). 

    No começo do século XIX o relacionamento dos românticos com a ciência era 

muito amistoso. Os românticos, entusiasmados com as novidades da ciência e ainda 

esperançosos idealistas, fascinavam-se com as perspectivas futuras. O darwinismo, por 

exemplo, impressionava por ser uma teoria que explicava a origem das espécies em 

termos acessíveis até para não-cientistas, era uma teoria muito popular. Era estimada 

por Marx, que via na Origem das espécies, a “base das ciências naturais”, pela social-

democracia, que também se tornou darwinista – o que não impediu os Estados Unidos, 

por exemplo, de considerarem o darwinismo a ideologia do capitalismo militante. 

Também foi bem acolhido pela classe média liberal inglesa e alemã. Tratava-se de uma 

teoria que agradava a todos (Hobsbawm, 2002, p.353; 361-362).  

 
 “Alguém anda repetindo aos nossos ouvidos que os americanos e, 

geralmente os modernos, são intelectualmente anões comparados com 

os antigos, mesmo com os homens elizabetanos. Com que propósito 

fazem isso? Um cão vivo é melhor que um leão morto. Deve um 

homem enforcar-se porque pertence à raça dos pigmeus e não pode 

ser o maior deles? Deixai cada um cuidar de sua própria vida e ser 

como foi feito” (Walden, 1854, p. 212).    

 

 

          Thoreau não discute a existência ou não de “raças superiores” (“fortes e 

valentes”) e “inferiores” (“intelectualmente anões”), mas o preconceito em estigmatizar 

um povo, na condição de fraco e impotente, pois quem sabe não esteja aí sua fortaleza.  

          A ciência era muito estimada por Thoreau, assim como era para os românticos, 

em geral. O contrário também, as ciências se deixavam influenciar pelo movimento 

romântico - não se deve esquecer que a teoria celular, em biologia; vários aspectos da 

morfologia, embriologia, filologia, história e evolução das ciências, tudo isso fora de 
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inspiração “romântica”. Goethe, Hegel e Marx são ilustres românticos. O romantismo 

refletia o impacto da revolução dupla (industrial e francesa) e antecipava as 

transformações da ciência moderna: “A insatisfação com o “clássico” ponto de vista 

franco-britânico do século XVIII a respeito do mundo, conscientizava o romântico de 

sua estreiteza e limitações (embora os grandes empreendimentos na ciência e na 

sociedade sejam inegáveis no período das duas revoluções). A intuição e não a análise, a 

visão de um universo evolutivo, interligado e dialético, mesmo sem provas ou mesmo 

formulações adequadas, refletiam problemas reais nas ciências físicas, e antecipavam 

assim, as transformações do mundo das ciências, que vieram a produzir nosso moderno 

universo científico”(Hobsbawm, 2002, p. 406-407).  

          O espírito romântico de renovação do homem abraçava não somente “o espírito 

da fineza”, como a poesia, as artes plásticas, a sociologia (1830), a filologia e a música, 

mas também o “espírito da geometria”, como dizia Pascal - a química, a descoberta do 

eletromagnetismo, a Teoria das raças de Darwin, e outros. 

 

 

          A naturalidade da união dos opostos (tipicamente romântica) envolve Walden de 

tal forma que a contradição é seu elemento corrente e enriquecedor. Ao mesmo tempo 

em que Thoreau declara a natureza como fonte de sabedoria e esplendor, e a 

simplicidade como a melhor forma de viver, ele saúda o progresso com reverência e 

prazer. A maneira entusiástica com a qual a passagem do trem é descrita em Walden, 

revela não só a existência pacífica do naturalismo com a ciência, como ainda eleva o 

progresso, possibilitado pelas tecnologias, por meio de uma narração até mesmo épica, 

digna dos clássicos lidos pelos românticos:  

 

 
“Quando encontro uma máquina puxando seus carros com 

movimento planetário, - ou, antes como um cometa (...) – com suas 

nuvens de vapor como um estandarte, ondeando atrás com espirais 

douradas e prateadas, como uma porção de nuvens densas que eu 

vira no céu, dissolvendo-se na luz, - como se esse semi-deus viajante, 

forjador de nuvens, tivesse que tomar o céu do poente para a entrega 

de seus carros, quando eu ouço o cavalo de ferro fazer ecoar nos 

montes o seu ronco como um trovão, fazendo a terra tremer sob seus 

pés, aspirando fogo e fumaça pelas narinas (e me pergunto que 
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espécie de cavalo alado ou dragão chamejante eles introduziram na 

nova Mitologia), sinto como se a terra agora tivesse adquirido uma 

raça digna para habitá-la. Se tudo fosse como parece ser, os homens 

fariam dos elementos servos para fins nobres! Se a nuvem que paira 

sobre a locomotiva fosse a transpiração de atos heróicos, ou tão 

proveitosa como aquela que desliza sobre os campos das fazendas, 

então os elementos e a própria natureza alegremente acompanhariam 

os homens na sua peregrinação e seriam seus guardiães” (Walden, 

1854, p.103-104).  

 

 

          Em 1842 Thoreau acreditava que poderia ser um transcendentalista e um cientista, 

simultaneamente, porém não conseguia provar o que queria, os cientistas não aceitavam 

na época seus argumentos como científicos (Baym, 1963). 

          Para o autor de Walden estudar a natureza era aprender a observá-la, a ponto de 

antecipá-la. Leu vários trabalhos de Emerson, entre eles, The uses of Natural History, e 

uma outra obra, da qual sofreu grande influência: Book of the Seasons, 3, or The 

Calendar of Nature, de William Howitt. As observações, o formato, as descrições das 

migrações dos pássaros, o desabrochar das flores, presentes nesta obra, o 

impressionaram tanto que este estudo seria o seu protótipo de um projeto de um 

calendário da natureza, que não se realizou (Baym, 1963). 

          Segundo Thoreau, o cientista deve ser aquele que recuperou seus instintos – 

presentes nos animais e nos índios:  

 

“Meu instinto me diz que minha cabeça é um órgão para 

cavar, como alguns animais usam seus focinhos e suas 

patas dianteiras. Com minha cabeça eu cavarei a terra e 

traçarei meu caminho através destes montes” (Walden, 

1854, p.94).  

           As leis do universo são um grande ritmo, segundo o qual o homem deve mover-

se. O homem civilizado desaprendeu a música e, somente quando a tiver aprendido de 

novo, prestes a antecipá-la, é que ele será capaz de “manter o ritmo” (Baym, 1963). 

          Thoreau dispensou à natureza muitos anos de sua vida ao tentar decifrá-la e 

aprendê-la tão bem a ponto de prevê-la. A primavera começa após o inverno, mas 

quando exatamente? Quando os gansos sobrevoam Concord? Essas e outras perguntas 
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intrigavam-no e o estimulavam. As anotações apresentavam, como em todas as obras de 

Thoreau, o mesmo otimismo, representado pela possibilidade humana e 

responsabilidade. A natureza pode ser antecipada e o homem deve aprender a interpretá-

la, principalmente observando e aprendendo com os que dela ainda são íntimos.  

          O calendário de Thoreau não se realizou pelo fato de parecer mais uma repetição 

de aberrações do que uma repetição cronológica da natureza. Porém, ainda assim achava 

que o mundo era um texto de deus; sua pesquisa era divina, sua intenção, humana. Deus 

e a criação foram levados para tão longe do homem que só através da “antecipação”, 

eles se juntariam de novo – para os transcendentalistas há uma participação humana na 

mente divina, Deus, natureza e homem são um só (Baym, 1963).  

          Em Walden não se percebe a dificuldade de antecipar a natureza pela 

irregularidade das repetições porque nesta obra a relação entre a vida de seu 

protagonista e as estações do ano, é apresentada de uma forma geral. No entanto, mais 

tarde, Thoreau se convencerá de que seu programa de antecipação era falho, e suas 

pesquisas e argumentos com fins científicos não eram aceitos pelos cientistas.  

          A feliz relação entre o idealismo transcendentalista e a ciência não passou de uma 

ilusão. O desenvolvimento na ciência havia afetado não só a relação entre a ciência e 

outras disciplinas, mas dentro da própria ciência. Pode-se dizer que, para a ciência pré-

newtoniana o observador era a figura central no processo das descrições; ele era o 

instrumento especialmente designado para registrar a natureza dos objetos. O propósito 

da observação do objeto era a sua percepção pelo homem; não importava se o objeto de 

estudo era o homem ou a natureza. Para Newton não existia um entendimento 

operacional do mundo explicado pelas percepções normais do homem, ou seja, a visão 

humana do mundo era superficial (Baym, 1963). 

          Emerson combate essa posição newtoniana através de um idealismo intuitivo 

platônico – o que o homem sabe através dos seus sentidos é também real. Segundo este, 

o observador é a figura central do sistema de compreensão da natureza (Baym, 1963). 

Este observador é o cientista ativo do sistema de Thoreau, para quem o cientista 

assumiu uma posição não de atividade profissional somente, mas simbólica, de todos os 

homens. 

              

1.4 - O Pensamento ambiental no século XIX 
 

 22



        A origem da palavra ecologia data de séculos atrás. Oikos, de origem grega, 

significa casa e se estendia também à administração política de todos os recursos 

voltados para a produção ordenada de uma comunidade ou estado. No século XVII, 

oeconomia referia-se ao “governo divino do mundo natural”. No século XIX oeconomia 

foi substituída por ecologia – um termo científico que trazia nas suas origens a visão 

política, econômica e cristã da natureza (Worster, 1994, p.37).    

      Para uma melhor compreensão do pensamento ambiental do século XIX é preciso 

voltar um pouco à “idade da razão”, ou século XVIII, quando a escola de Linnaeus era o 

pensamento dominante, embora não fosse o único. Linnaeus (1707-1778) trazia consigo 

a ambivalência das correntes árcade, representada por Gilbert White, e anti-árcade, ou 

visão “imperialista da natureza”, representada por Francis Bacon (1561-1626). 

      O pensamento árcade em resumo, desenvolveu-se a partir da tradição idílica 

pastoral, originária da cultura pagã. Longe de toda a alegria pagã celebrada na natureza, 

estava a tradição anti-árcade, de origem cristã. Aqui a natureza apresenta um outro lado, 

mais ameaçador, o qual deve ser vencido. O bom pastor não se mistura com a natureza, 

ao contrário, deve proteger seu rebanho contra as forças hostis da natureza (lobos, leões, 

ursos). A natureza é vista como fonte de ameaças demoníacas, apetites carnais e 

instintos animais, os quais devem ser veementemente reprimidos. Por muitos séculos, o 

cristianismo ensinou ao homem que a natureza deveria ser dominada, e alterada, 

segundo seus desejos (Worster, 1994, p. 26-29).  

       Linnaeus buscava um equilíbrio entre as duas correntes. Acreditava na 

reconciliação entre o amor à natureza e as ambições humanas; entre a crença religiosa e 

o racionalismo científico (Worster, 1994, p.30-37).  

       Em uma de suas obras principais, The Oeconomy of Nature (1749), Linnaeus 

buscava encontrar a mão de deus na natureza. Para os cientistas, naturalmente, 

interessava mais o documento que esta obra representava para a ciência ecológica: 

“Uma visão mais distinta e esclarecedora, que dificilmente se encontra, como se fosse 

um mapa das diversas partes da natureza, ilustrando suas conexões e 

interdependências” 6 (Stillingfleet, apud Worster, 1994, p.34). Nessa obra Linnaeus 

apresenta as interações geo-biológicas na natureza como estáticas: 

 

                                                 
6 “A more comprehensive and distinct view, as it were in a map, of the several parts of nature, their 
connections and dependencies, than is any else to be found” (Stillingfleet, apud Worster, 1994, p.34). 
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“Nesta roda da existência, tudo evolui, entretanto, nada é modificado 

porque os métodos de renovação e preservação usados por Deus 

‘perpetuam o curso estabelecido da natureza ininterruptamente’”. 7 

(Worster, 1994, p.34). 

 

     “A economia divina garante abundância para tudo; não há escassez na natureza 

porque deus estabeleceu as taxas mínimas e máximas de reprodução para cada planta e 

animal” (Worster, 1994, p.35-36). Se não havia escassez, pois tudo estava divinamente 

planejado, o homem poderia e deveria usar a natureza como lhe convinha. De fato, para 

Linnaeus a natureza sozinha era incapaz de prover eficientemente o homem de suas 

riquezas, este deveria, portanto, intervir, eliminando as espécies indesejáveis e 

multiplicando as que julgasse úteis (Worster, 1994, p.36).  

      Para os seguidores de Linnaeus, o estudo da ecologia representava a vitória sobre o 

mundo vivente, ou a vitória do homem sobre a natureza, e a razão, entendida não como 

uma faculdade de crítica, mas como instrumento poderoso da ciência, seria a arma da 

visão imperialista da natureza (Worster, 1994, p. 51). O pensamento ambiental aqui se 

aproxima da corrente de Francis Bacon.   

      É importante ressaltar também a simpatia dessa corrente com a idéia newtoniana da 

natureza (e do universo) funcionando como uma máquina (impulsionada num primeiro 

momento pelo Supremo Engenheiro), aproximando-a ao máximo da visão racional da 

época. Essa visão mecânica da ciência e da natureza, que justificava a ética imperialista 

sobre a natureza, viria a ser a base da oposição romântica (Worster, 1994, p.42).  

      A escola de Linnaeus foi a predominante no século XVIII, mas outras correntes 

também foram muito significativas como o pensamento ambiental de Gilbert White 

(1720-1793), de quem Thoreau seguiria alguns passos. A linha de pensamento de White 

(que influenciaria parte da geração da primeira metade do século XIX, ganhando a 

simpatia do movimento romântico) ligava-se à harmonia árcade com a natureza 

encontrada na vida rural. Sua proposta era entender a natureza e seu sistema inter-

relacional (Worster, p.7,9). A busca da vida rural, não obstante, era a busca idílica da 

natureza inspirada nos clássicos pagãos gregos e romanos – não confundir com a noção 

de “wilderness”, ou natureza selvagem. Tratava-se de recuperar a lealdade do homem à 

                                                 
7 “In this rotating wheel of existence all is evolving but nothing is ever changed, because the methods for 
renewal and preservation contrived by God serve “to perpetuate the established course of nature in a 
continuous series” (Worster, 1994, p.34). 
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terra. Selborne (Inglaterra) – vila onde nasceu White - era um exemplo que sintetizava 

as idéias de White: “Em Selborne a natureza está muito próximo da perfeição: uma 

paisagem estável, racionalizada, produtiva, a qual o sentimento humano pode 

facilmente se relacionar” 8(Worster, 1994, p.10). O equilíbrio entre o homem e a 

natureza se daria se a natureza fosse a mais “gentil”, racionalizada (a natureza 

“selvagem” não fazia parte desses planos harmônicos).  

      Natural History of Selborne (1789) foi sua obra mais importante, originaria junto 

com outros trabalhos o estudo moderno da ecologia. Enquanto outros cientistas 

britânicos coletavam e catalogavam espécies exóticas dos lugares mais longes, a atenção 

de White voltava-se ao microcosmo, ao seu entorno mais próximo (assim como Thoreau 

faria mais tarde, no século XIX). Sua intenção era investigar a natureza como um 

filósofo. White procurava saber quantas espécies (animal e vegetal) Selborne tinha, e 

como elas viviam num sistema correlacionado (Worster, 1994, p.6-7). Pode-se dizer que 

o legado de ensaios sobre história natural foi, em grande parte, deixado por White. Nos 

meados do século XIX foram publicados vários trabalhos, cujo tema era a busca árcade 

pelo “paraíso pastoral perdido”, a busca por um lar, num mundo ameaçador e inóspito, 

propiciado pelo industrialismo. Além disso, a ciência tornara-se “fria” e era preciso 

encontrar uma alternativa, a fim de mudar essa perspectiva, e para isso, o sentimento de 

piedade e compaixão por outras espécies era imprescindível. Muitos chamavam estes 

ensaios de “literature of rest and delight” (Worster, 1984, p.16) – fonte de muitos 

românticos, inclusive de Thoreau.   

      As palavras “holismo” e “orgânico” passaram a fazer parte dos estudos ecológicos, 

com base no pensamento de White. Essas idéias foram amadurecidas pelas novas 

gerações que dotavam cada criatura da liberdade de vontade, e estudavam a natureza 

como uma unidade integrada, sustentada por uma misteriosa força organizacional. Os 

naturalistas holistas propunham a substituição do laboratório urbano e “frio” pelo 

retorno do contato direto com o organismo vivo no seu ambiente natural. No século XX 

a linha de pensamento de White já era conhecida como a doutrina holística. (Worster, 

1994, p.18).  

      Outra importante característica de White (considerado um “naturalista muito 

humano”) foi sua crítica ao isolamento do cientista moderno da sociedade. A 

                                                 
8 “Nature in Selborne is very close to wholly benign: a stable, productive, rational landscape to which 
human sentiment can easily respond” (Worster, 1994, p.10). 
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comunidade lhe era muito importante: “Todos faziam parte de um todo orgânico, o 

campo, que era parte do TODO universal” 9.  

      A “crítica árcade” foi resgatada por Thoreau no século XIX e também no século 

XX, no fenômeno chamado “Ecology movement”, baseado contra o método científico 

de tendência redutiva. Para citar um exemplo, a Primavera silenciosa (1962), de Rachel 

Carson, apontando o uso maciço de pesticidas como uma grave ameaça à vida, foi uma 

das obras que seguiram a tradição de White. Carson, assim como White, chamava a 

atenção da comunidade científica para a visão de unidade da vida e o ideal moral de 

viver cooperativamente com todos os membros da comunidade natural (Woster, 1994, 

p. 21, 23, 24). 

      Thoreau foi o maior responsável pelo desenvolvimento da ética árcade na filosofia 

ecológica moderna (Worster, p.76). O que mais caracteriza a proximidade entre as 

idéias de Thoreau com o pensamento ecológico do século XXI é a sua visão holista. 

White também compreendia a natureza como uma unidade integrada, mas Thoreau foi 

mais expressivo por diversas razões. Aprofundou-se na análise da natureza como 

símbolo e manifesto da perfeição – a economia da natureza (não a árcade, tratada, 

guiada, mas a natureza selvagem, intocada, “wild nature”) era perfeita e o homem, para 

garantir sua sobrevivência e desenvolvimento (material e imaterial, acima de tudo), 

deveria aprender seu funcionamento. 

               A base do pensamento ambiental de Thoreau deve-se à comunhão do homem 

com a natureza, herdada especialmente do passado pagão grego e tradições dos índios 

das Américas, e também de suas leituras dos escritos de Gilbert White e outros 

naturalistas como Humboldt:  

 

 

 

 
“O caráter de minhas observações provém, pode-se dizer, de leituras 

científicas de obras como as de Gilbert White e Humoldt´s Aspects of 

Nature” Thoreau, 1853, quando recusou o convite de juntar-se à 

                                                 
9 “All were parts of one organic whole, which was the countryside, his own but a section of the 
universal” (White, apud Worster, p.20).   
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American Association for the Advancement of Science. (Worster, 

1994, p.65) 10.  

 

 
       No entanto, o propósito do estudo ecológico de Thoreau baseava-se na reconstrução 

histórica – “a condição real do lugar onde vivemos, (como era) há três séculos”, antes 

da chegada do homem branco à América (Thoreau, apud Worster, 1994, p.66) - 

diferentemente de White ou Humboldt, cujo estudo do meio ambiente físico era estático 

e, portanto, a reconstrução histórica não era considerada.    

      Ao retornar dos bosques de Walden (1847) para a cidade, Thoreau, paradoxalmente, 

tornou-se ainda mais íntimo da natureza. Escreveu vários textos de 1850 a 1861, os 

quais tornaram-se, talvez, “a melhor expressão do pensamento ecológico romântico da 

Inglaterra e América do Norte” (Worster, 1994, p.61). Uma das contribuições de 

Thoreau para a conservação, agricultura e ciência ecológica foi a conferência “The 

Succession of Forest Trees”, publicado mais tarde no Society´s Transactions, New York 

Weekly Tribune, Century, New England Farmer e outros.  

          Em 1859, escreveu em “Huckleberries” que cada cidade deveria conservar uma 

“floresta primitiva” de quinhentos a mil acres, destinada à recreação, onde homens e 

mulheres aprenderiam como a economia da natureza funciona (Worster, 1994, p. 75): 

 
“Orgulhamo-nos com a descoberta de uma utilidade para o que já foi 

considerado desperdício ou inútil, mas quão parcial e acidental é 

nossa economia comparada com a da natureza. Na natureza nada é 

desperdiçado. Toda folha caída, galho e fibra é apenas a forma mais 

adequada da natureza formar seu adubo” (Worster, apud Thoreau, p. 

64,65). 11

 

                                                 
10 “... the character of my observations, so far as they are scientific, may be inferred from the fact that I 
am especially attracted by such books of science as White´s Selborne and Humboldt´s Aspects of Nature” 
- Thoreau, 1853, quando recusou o convite de juntar-se à American Association for the Advancement of 
Science (Worster, 1994, p.65). 
 
11 “We pride ourselves on discovering a use for what had previously been regarded as waste, but how 
partial and accidental our economy compared with Nature´s. In Nature nothing is wasted. Every decayed 
leaf and twig and fibre is only the better fitted to serve in some other department, and all at last are 
gathered in her compost-heap” (Thoreau apud Woster, 1994, p.64,65).  
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       Para muitos, os românticos eram humanistas, para outros, eram biocêntricos. Mas 

num aspecto todos concordavam, para o pensamento romântico, “nenhuma criatura 

existe fora do organismo comunal”, seja ela comunidade de homens ou animais e 

vegetais. Para Thoreau a comunidade (de homens) tinha um significado especial para 

este individualista e solitário, embora isso pareça contraditório, num primeiro momento.  

Não se deve confundir, no entanto, apreço à comunidade com humanismo. Segundo 

Worster, os românticos não eram humanistas, pois estes, ao contrário, eram comumente 

antinaturalistas, acreditavam na superioridade da razão humana sobre o instinto animal, 

a natureza deveria ser dominada pelo bem da humanidade. Os românticos eram 

biocêntricos, tudo o que fosse vivo merecia a afeição moral do homem (Worster, 1994, 

p. 85) - “O homem não é o centro do universo, mas apenas o lugar que ocupo” 12.  

           Uma outra leitura que chamou a atenção de Thoreau foi A Report on the Trees 

and Shrubs Growing Naturally in the Forests of Massachusetts (1846), de George 

Emerson, um renomado professor e presidente da Sociedade de História Natural de 

Boston, de 1837 à 1843. Neste relatório o autor apontava a destruição dos bosques e 

florestas, que ameaçava não somente a vida selvagem e a ordem ecológica, mas também 

a própria economia do homem. Por 250 anos, desde sua fundação, os Estados Unidos 

viviam a “era da madeira”. A população de Massachusetts, que na época em que 

Emerson publicou o livro era de 750.000 aproximadamente, tirava das florestas quase 

tudo o que produziam: casas, móveis, navios, pontes, enxadas, barris, pás, etc.; do bordo 

produziam açúcar; da nogueira-amarga e do castanheiro tiravam as nozes; nas estradas 

de ferro usavam madeira de corda como combustível no inverno. Por volta de 1840, 

Massachusetts já comprava grandes quantidades de madeira de Maine e Nova Iorque 

(Worster, 1994, p.69).  

       Quando Concord foi fundada, em 1638, suas florestas eram abundantes e fechadas. 

Por volta de 1700 mais da metade de um milhão de acre de bosques da Nova Inglaterra 

havia sido limpo para lavoura e, por volta de 1880, somente 40% de Massachusetts 

podia ser considerada como terra coberta de bosques (Worster, 1994, p.67). 

 

 

                                                 
12 “The poet says the proper study of mankind is man. I say, study to forget all that, take wider views of 
the universe. That is the egotism of the race... Man is but the place where I stand, and the prospect hence 
is infinite. It is not a chamber of mirror which reflects me. Man is a past phenomenon to philosophy. The 
universe is larger than enough for man´s abode” (Worster, apud Thoreau,  p. 85).  
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        THOREAU se desapontava constantemente com os cientistas, que buscavam 

especializar-se cada vez mais, perdendo assim a capacidade de ver os fatos reais, 

transformados em abstração, paradoxalmente: 

 
“Apesar de às vezes a ciência poder ser comparada a uma criança 

recolhendo seixos à beira-mar, este é um comportamento raro de sua 

parte; a ciência acredita que se trata apenas de alguns seixos 

desconhecidos, que ainda não foram pesados e medidos. Uma nova 

espécie de peixe não significa mais do que um novo nome. Vejam a 

contribuição dos relatórios científicos: um conta as barbatanas, um 

outro mede o intestino (...); nada além disso há para dizer e ainda 

consideram isso uma rica contribuição da ciência”  (Worster, apud 

Thoreau, p. 92).13

 

       

        Para Thoreau, a linguagem popular, especialmente a linguagem dos índios, era 

muito mais relevante para a ciência, como representante do mundo vivo, do que os 

jargões da ciência. Por isso preferia a leitura de velhos naturalistas, que davam a 

importância devida aos povos, seus folclores e ao modo de vida dos índios em seu 

habitat. A ciência deveria observar e respeitar o mistério da vida na natureza selvagem 

sem penetrá-la com seus propósitos de conquista e violação: “O mistério da vida das 

plantas é o mesmo das nossas vidas e o fisiologista não deve achar que consegue 

explicá-lo como uma máquina que inventou” (Thoreau, apud Worster, 1994, p.93) 14. 

Os cientistas não deveriam desperdiçar o conhecimento dos índios sobre as florestas, 

com quem deveriam aprender sobre a intimidade com o mundo natural. “A life within a 

life”, a visão de um habitante e não de um convidado faria uma extrema diferença nos 

estudos científicos, dizia Thoreau no seu primeiro ensaio publicado The Natural History 

of Massachusetts (Worster, 1994, p.96).  

                                                 
13 “Though science may sometimes compare herself to a child picking up pebbles on the seashore, that is 
a rare mood with her; ordinarily her practical belief is that it is only a few pebbles which are not known, 
weighed and measured. A new species of fish signifies hardly more than a new name. See what is 
contributed in the scientific reports. One counts the fin-rays, another mesures the intestines, a third 
daguerreotypes a scale, etc., etc.; otherwise there´s nothing to be said. As if all but this were done, and 
these were very rich and generous contributions to science...” (Thoreau apud Worster, 1994, p.92).  
 
14 “The mistery of the life of plants is kindred with their of our lives, and the physiologist must not 
presume to explain some machinery of his own making” (Thoreau, apud Worster, 1994, p.93). 
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       A insensibilidade da ciência com o organismo vivo natural não era uma 

particularidade da ciência, mas um consenso geral da sociedade, até mesmo para 

Thoreau, quando jovem. Uma ave morta era mais fácil de examinar do que uma viva, 

mesmo se isso implicasse em menos informação sobre a espécie – “The inhumanity of 

science concerns me, as when I am tempted to kill a rare snake that I may ascertain its 

species. I feel that this is not the means of acquiring true knowledge” (Thoreau, in 

Worster, 1994, p.95).  

         A objetividade não se restringia à ciência, mas concernia a todos. Em 1852, dizia 

Thoreau: “Tornei-me tristemente científico”. Temia que sua visão se restringisse ao que 

conseguia ver no microscópio: “vejo detalhes e não o todo, nem sequer a sombra do 

todo” (Thoreau, apud Worster, 1994, p.97).  

         A ciência e a humanidade em geral não demonstravam assim o verdadeiro 

interesse na compreensão do mundo natural, mas apenas peocupavam-se com a listagem 

de mais uma espécie em seus catálogos honoríficos. Esta incapacidade de respeitar as 

diversas formas de vida se estendia até mesmo aos cidadãos mais ilustres (simpáticos à 

moral social e filantrópica), que discursavam contra o escravismo, por exemplo, 

enquanto usavam peles de animais. Muitos animais selvagens eram mortos nas 

vizinhanças, muitas vezes apenas para satisfazerem uma curiosidade e não apenas pela 

violência em si (Worster, 1994, p. 95).  

       O humanista, paradoxalmente, é inumano. Como zelar pelos homens se estes 

dependem de toda uma cadeia natural, constantemente ameaçada pelo próprio homem?  

Como se alimentariam, construiriam e se desenvolveriam se não utilizassem os recursos 

naturais equilibradamente? Se o homem é dotado naturalmente de razão, bondade, 

piedade, e maior grau de complexidade, por que não se distingue com essas qualidades 

dos outros seres vivos? Por que não enxerga a necessidade da vida em si, 

independentemente de sua espécie? A impossibilidade de compreender a natureza 

dentro de uma visão holista revela o homem como um ser limitado. Limitado aos seus 

interesses pelo “agora”, unicamente. Não só lhe interessa pouco, outras formas de vida, 

como também não lhe interessa a vida dos homens no futuro. Destruir 

indiscriminadamente as florestas, poluir rios, mares, aqüíferos, são ações anti-humanas 

vestidas de “progresso humano”. A inteligência dos homens não considera a escassez 

dos recursos, isso é “assunto para a tecnologia resolver”. O jargão da modernidade é 

oferecer a uma minoria dos homens de hoje o melhor possível, e com as ferramentas 

certas, constrói-se hoje o reino de Kublai-khan, que não passará de ruínas amanhã.   
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         Esta posição atual e não mais “visionária” do século XIX, ecoa nos discursos dos 

verdadeiros humanistas do século XXI, preocupados em conservar a vida e os 

ambientes naturais. Os românticos, especialmente Thoreau, foram os que mais 

“enxergaram” as vias tortas pelas quais seguia o homem moderno, que acreditava seguir 

o caminho certo ao desenvolvimento, que na época, assim como hoje, não importava se 

era sustentável ou não ao longo prazo. Para o romântico, a relação do homem com a 

natureza era fundamentalmente ecológica, e Thoreau, herdeiro do pensamento 

ambiental árcade, não-conformista, holista, interessado nas inter-relações na natureza e 

no comportamento humano, foi um dos que melhor expressou essa relação, de forma 

multidisciplinar.    

         Walden foi sua obra mais renomada, embora Thoreau tenha escrito outras em seu 

jornal, consideradas para muitos, mais importantes para a ecologia, como foi dito antes. 

Mas por que Walden foi a sua masterpiece? E por que não uma obra-prima ambiental, 

além de clássico da literatura norte-americana? O que é ser cientista, se não ter todos os 

sentidos aguçados e atentos para perceber as coisas? Walden é acima de tudo uma obra 

de um cientista da natureza e do comportamento humano, que se expressou por meio da 

literatura.  

            A visão holista da natureza em Walden superou a de Gilbert White 

principalmente porque White buscava o “paraíso pastoral perdido”. A natureza aqui é 

aquela dos clássicos greco-pagãos, são os campos racionalizados e idílicos. Para 

Thoreau, no entanto, a natureza não se limitava aos campos moldados pelo homem, mas 

abrangia o inabitável, o intocado, o selvagem e nesse ambiente de natureza intocada 

(wilderness) está a preservação do mundo – a noção de wilderness será discutida mais 

adiante na segunda parte do presente estudo. Diferentemente de White, Thoreau 

também considerou a reconstrução histórica, em vez do estudo estático, por isso seu 

interesse pelo modo de vida dos primitivos, pois estes (índios) tinham a visão de um 

habitante da natureza e não a visão de um visitante (cientista).  

               Worster diz que Thoreau foi quem melhor desenvolveu a visão holista da 

natureza de White, porém, aponta outras obras de Thoreau (The Journal, The succession 

of forest trees, etc) como tão ou mais importantes ambientalmente falando, do que o 

Walden. Não obstante, esta última foi uma obra romântica que rompeu com as 

“convenções científicas, espirituais e sociais ou antropológicas” (estas duas, discutidas 

nas partes 2 e 3 do presente estudo).  
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           No “campo científico” Thoreau descreveu, em Walden, o ambiente de forma 

subjetiva sem abandonar a objetividade de suas observações científicas; ele reconciliou 

homem, natureza e ciência através da valorização da intuição, do instinto:  

 

 
“Ficamos mais interessados quando a ciência afirma que a única e 

verdadeira humanidade é o conhecimento prático e instintivo como 

resultado da experiência humana” (Walden, 1854, p.154). 

 

 

 

“Quem calcula o valor da colheita que a natureza produz no campo 

selvagem ainda não tratado pelo homem? A colheita de feno inglês é 

cuidadosamente pesada, a umidade, o silicato e a potassa calculados; 

mas nos barrancos, nos brejos, nos pastos e nos pântanos cresce uma 

rica e variada vegetação e que não é colhida pelo homem. Minha 

agricultura era, por assim dizer, um elo entre o campo cultivado e o 

selvagem”(Walden,1854,p.128). 

 

 

 

        Para Thoreau as ciências deveriam ser “sensíveis” o suficiente para perceberem o 

valor da produção da natureza não colhida e não apenas considerarem o valor 

econômico do que pode ser produzido pelo homem. As ciências deveriam ser 

multidisciplinares. As ciências aliadas à intuição, ao instinto, seriam o que chamamos 

hoje de ciências ambientais que, assim como Thoreau em Walden, buscam a 

reconciliação do homem, natureza e ciências, ou seja, buscam reconciliar as áreas de 

conhecimento e faz isso em nome do valor intrínseco dos seres vivos (que Thoreau 

chamou de intuição e instinto). Um exemplo disso é o próprio Programa de Pós-

Graduação em Ciência Ambiental da UFF, que reúne todas as áreas de conhecimento a 

fim de fortalecer a multidisciplinaridade, sem a qual o meio ambiente não é entendido - 

este próprio trabalho é um exemplo, que discute a visão ambiental de um clássico 

literário; Lixo, Vanitas e Morte (Eigenheer, 2003) é um outro exemplo que faz um 

estudo filosófico do lixo. Tudo isso faz com que os estudos ambientais cheguem à 

filosofia, à antropologia, à sociologia, enfim, que saiam dos seus estudos físicos 

costumeiros e alcancem outras ciências, físicas e não-físicas.  
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       É preciso romper com as barreiras de nossa visão puramente cartesiana, 

racionalista, que não enxerga o verdadeiro sentido da multidisciplinaridade. 

Recentemente foi publicada na Folha de São Paulo (Ilustrada, 18/08/05) uma entrevista 

com Jostein Gaarder, autor do O Mundo de Sofia. O entrevistador perguntou-lhe por que 

seu novo livro rumou da filosofia para o Universo (ciência). Gaarder respondeu que “as 

grandes questões filosóficas, como a natureza do Universo ou a existência de Deus, hoje 

são discutidas pelos cientistas, não mais pelos filósofos. Filósofos agora discutem 

linguagem, arte, coisas assim”. Se isso nos causa certo estranhamento é porque ainda 

estamos enraizados na cultura racionalista, do século XVIII, que segregou as áreas de 

conhecimento, delimitando-as, não havendo diálogo, nem troca entre elas. No entanto, 

“nem tudo é o que parece”, mais uma vez citando o Professor Maluf, “uma cultura 

entrelaça-se na outra; uma cultura é a face metamorfoseada da outra”.  

 

 

Parte 2 - O redescobrimento de Walden no século XX: o eterno legado 

romântico  

 

 

2.1 - Conceitos moderno e pós-moderno de natureza intocada - 

Wilderness 
 

           Para compreender melhor as idéias moderna e pós-moderna sobre wilderness, ou 

meio ambiente intocado, “selvagem”, alguns conceitos como conservacionismo 

(conservationism ou resourcism), preservacionismo (preservationism), biocentrismo e 

ecocentrismo, ecologia profunda (“deep ecology”), e visão cosmológica da natureza 

(“cosmology”), serão comentados resumidamente.  

         O conservacionismo representa a transformação do homo religiosus no homo 

oeconomicus. Aqui a tecnologia e o progresso econômico aliam-se ao utilitarismo dos 

recursos naturais, de forma que “a maior produção para o maior número” seja possível. 

A natureza é vista como uma “ecomachine” manipulada pelo homem: produz-se o 

desejável, elimina-se o indesejável e o mercado é que determina o valor (cultural e 

natural) das coisas. O limite entre o ambiente selvagem e a civilização é bem definido e 
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a visão racionalista (moderna) antropocêntrica predomina (Oelschlaeger, 1991, p.286-

288).  

          O preservacionismo, ao contrário do conservacionismo e sua visão materialista, 

não acredita que os sistemas naturais sejam apenas fragmentos independentes, mas 

interligados. A concepção holística da natureza substitui a visão atomística 

conservacionista. No entanto, os preservacionistas são facilmente estereotipados como 

pessoas ricas, mais interessadas em proteger os pássaros e flores, e o seu acesso à 

natureza intocada, do que interessadas nas condições de vida dos menos privilegiados 

(Oelschlaeger, 1991, p.289-292). 

         Para os preservacionistas a criação de parques e áreas naturais protegidas justifica-

se sob o argumento da recreação (“good for the soul”) e da premissa a qual deus criou 

algumas espécies, sacrificando outras, o que “na melhor das hipóteses soa patriótico e 

na pior, xenófobo” (Michaels, 1997). 

          Embora diferentes, o conservacionismo e o preservacionismo são 

antropocêntricos. Pode-se entender de uma forma preliminar, que o antropocentrismo 

originou-se com o desenvolvimento da agricultura, enquanto o biocentrismo, começou 

com Charles Darwin, no século XIX, e o ecocentrismo, depois da Segunda Guerra 

Mundial (Oelschlaeger, 1991, p.293).  

          Para os biocêntricos as áreas de natureza intocada deveriam ser preservadas não 

por razões econômicas ou estéticas, mas pelo valor intrínseco da natureza. O 

ecocentrismo, por sua vez, engloba o biocentrismo, já que a vida não existe fora do 

ecossistema (Oelschlaeger, 1991, p.293-294). 

          Em resumo, o conservacionismo é o pensamento ambiental moderno dominante – 

o homem é visto não como parte, mas à parte da natureza. O preservacionismo, embora 

holista, admite que seu interesse na natureza parte da visão antropocêntrica (valores 

científicos e estéticos). O ecocentrismo inverte a relação do homem com o meio 

ambiente, abraçando a visão holista e não seletiva (“speciesism”). A ecologia profunda 

(discutida a seguir, no próximo item), além de holista e ecocêntrica (rejeita o 

“speciesism”), incorpora as suas idéias aspectos culturais, como o bioregionalismo, 

ecofeminismo, “políticas verdes”, tendo em vista que o homem não se limita somente 

ao aspecto natural, mas também à linguagem e à história (Oelschlaeger, 1991, p.316-

317). A ecologia profunda representa o começo do pensamento pós-moderno de 

wilderness, com uma visão holista ainda não tão acurada.  
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          Através da análise desse círculo hermenêutico (“hermeneutic circle”), no qual se 

observam as várias idéias de ambientes naturais intocados, como conservacionismo, 

preservacionismo, etc., é possível entender o curso das histórias natural e cultural, que 

por sua vez, estão interligadas à vida do homem (Oelschlaeger, 1991, p.285). Entra-se 

assim, no conceito pós-moderno de wilderness, volta-se ao Thoreau.  

            Para alguns autores como Donald Worster, Thoreau era biocêntrico assim como 

a maioria dos românticos que buscava a conciliação entre o homem e a natureza. 

Segundo essa doutrina, toda a natureza está viva, e o que quer que esteja vivo merece o 

afeto e respeito do homem (Worster, 1994, p. 85). Para outros autores como George 

Sessions, por exemplo, o romantismo simpatizava com o idealismo filosófico, o 

antropocentrismo e o subjetivismo, e Thoreau era um ecocêntrico radical. Segundo o 

Departamento de Conservação e Recreação de Massachusetts, devido ao legado de 

Thoreau o Lago Walden foi declarado patrimônio histórico nacional, além de ter sido o 

berço do movimento de conservação ambiental – embora esta corrente de pensamento 

considere a natureza como uma “ecomachine” (visão puramente econômica da natureza) 

e o homem, excluído da natureza, o que revela uma grande disparidade entre as idéias 

de Thoreau e o movimento de conservação ambiental. 

          O que eram os românticos afinal, ecocêntricos ou antropocêntricos? O que era 

Thoreau? De fato, os românticos eram antropocêntricos e, conseqüentemente, 

interessavam-se pelas ciências, artes, e tudo o mais que fosse capaz de melhorar a 

qualidade de vida do homem e lhe ampliar o conhecimento. Preocupar-se com o meio 

em que vive o homem, com a biodiversidade, no entanto, não significa necessariamente 

abdicar de interesses voltados para o homem. Ser um ecocêntrico e um antropocêntrico 

não é tão incompatível, como parece, em princípio. Pode-se se interessar pela 

preservação das espécies e dos ambientes naturais sem, contudo, deixar de fazer isso 

pelo prazer que a natureza propicia ao homem, que pode descobrir através dela novas 

espécies para lhe servir (materialmente) e não “servir” (esteticamente, espiritualmente). 

Seria muito simplista classificar Walden (ou Thoreau, já que obra e autor representavam 

um só – “I should not talk so much about myself if there were anybody else whom I 

knew as well”) como uma obra unicamente biocêntrica, ou ecocêntrica, ou 

transcendentalista, ou antropocêntrica, ou pós-transcendentalista. Ela é tudo isso e 

representa ainda o pensamento pós-moderno, mesmo tendo sido escrita no século XIX.  
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         Para o pensamento moderno a idéia de meio ambiente intocado (wilderness), 

representa primitivismo (ou nostalgia romântica que ameaça o progresso da civilização 

moderna); para o pensamento pós-moderno, o conceito de natureza intocada significa a 

preservação do mundo e ainda, representa o próprio mundo que se organiza do caos - 

“self-organization order out of chaos” – (Oelschlaeger, 1991, p.285).  

           A visão puramente racionalista, antropocêntrica, considera a natureza segundo o 

ponto de vista econômico, como também considerava a visão tradicional judaico-cristã, 

pois “deus criou a natureza para servir ao homem economicamente”. Na verdade o bom 

cristão deveria se afastar da natureza, lugar inóspito, fonte de apetites carnais e instintos 

selvagens. 

           Thoreau rompe com a tradição judaico-cristã e não só reconcilia homem e 

natureza, mas conecta o homem e a natureza, de certa forma ele antecipa o que Darwin 

discutiria em 1859: a origem comum dos seres vivos. Segundo Oelschlaeger, para 

Thoreau o orgânico derivou do inorgânico e este de um princípio cosmológico que não 

se explica (p.330) e Thoreau expressou muito bem o processo cosmológico ao fazer 

uma analogia em uma passagem de Walden, na qual o “pulso da vida” conecta o 

inorgânico, orgânico e o humano:  

 
“Quando o sol morre, a areia cessa de fluir, mas de manhã os 

córregos recomeçam mais uma vez ramificando-se em milhares de 

outros. Talvez possa se ver aqui como os vasos sanguíneos são 

formados... Na matéria siliciosa que a água deposita talvez esteja o 

sistema ósseo, e no solo mais fino e na matéria orgânica a carne ou 

tecido celular. O que é o homem senão uma massa de argila 

dissolvida? A cabeça do dedo humano não e senão um pingo 

congelado. Os dedos da mão e do pé fluem em sua extensão da massa 

dissolvida do corpo... Não é a mão uma folha de palmeira 

distendendo-se com seus lóbulos e suas nervuras?... O nariz é um 

pingente congelado manifesto ou estalactite. O queixo é ainda um 

pingente maior, o confluente gotejante do rosto” (Thoreau, 1854. p. 

201-202). 

 

  

          Essa passagem descreve os bancos de areia do lago Walden no entardecer e 

Thoreau descreve a natureza por meio de uma analogia com o corpo humano. Para 

Oelschlaeger essa é a visão cosmológica ou pós-moderna da natureza, ou seja, a volta da 
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mitologia ou a busca de uma nova história da criação, que liberte o homem de sua 

prisão antropocêntrica. Tudo não começou com Adão e Eva, mas na própria natureza: 

 
                            “Não sou eu parcialmente folhas e vegetal?” (Thoreau, 1854, p.117) 

 

          Embora não se fale abertamente em mitologia hoje, fala-se em preservação do 

meio ambiente como forma de preservação do próprio homem; fala-se em valorização 

das culturas e tradições primitivas; valorização dos conhecimentos indígenas. Tudo isso 

se aproxima muito mais da mitologia, que aborda os conhecimentos cognitivo, intuitivo 

e universal do que da visão da natureza predominante, que enxerga apenas o valor 

econômico da natureza, que era também a visão da natureza, segundo a tradição 

judaico-cristã.  

 

            A visão pós-moderna de ambiente natural aqui referida traduz-se em “sinergia 

cósmica” (“cosmic synergism”). “In wilderness, lies the preservation of the world”. A 

célebre frase de Thoreau foi e ainda é um marco na história do pensamento ambiental: 

“Quem somos? Para onde vamos? Somente quando nos perdemos é que nos 

descobrimos, lembra Thoreau. Uma vez abandonados os indicadores que definem o 

mundo convencional, vemos a natureza “intocada” e nela está a preservação do 

mundo” (Oelschlaeger, 1991, p.321). 15

          A ecologia, assim como outras disciplinas como a antropologia e o estudo da 

ética, contribui para uma nova formulação do lugar do homem no processo cósmico. 

Pesquisas científicas confirmam que a vida começou com um fenômeno sinergético – o 

carbono, por exemplo, é uma condição necessária, mas não suficiente para a vida 

(Oeschlaeger, 1991, apud Handler, 1985, p. 454).  

          As palavras de Thoreau expressavam a idéia da natureza da Criação, segundo 

uma percepção do processo cósmico: “The highest that we can attain to is not 

Knowledge, but Sympathy with Intelligence... There are more things in heaven and 

earth than are dreamed of in our philosophy” (Thoreau, apud Oeschlaeger, 1991, p. 

334). 

                                                 
15 “Who are we? Where are we going? Only when we are lost, Thoreau reminds, can we begin to find 
ourselves. Once we abandon the signposts, the directions that define the conventional world, we see wild 
nature, and there, in wilderness, lies the preservation of the world” (Oelschlaeger, 1991, p.321). 
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          A natureza como um organismo vivo (“nature-as-an-organism”) e não como uma 

máquina (“nature-as-a-machine”) é o processo pelo qual a visão cósmica da natureza 

baseia-se – “manifestations of a complex universe; we are not apart, but are moments in 

the open-ended, novelty-producing process of cosmic evolution” (Oelschlaeger, 1991, 

p.129). 

          É importante deixar claro aqui as diferenças entre ver a natureza de um ponto de 

vista transcendentalista e de um outro cosmológico. Thoreau rejeitava o racionalismo 

mecanístico da visão da natureza, o que era uma diferença marcante entre sua ideologia 

e a de Emerson (Oelschaeger, 1991, p.134). Não se pode negar, contudo, a influência, 

por exemplo, do axioma transcendentalista sobre Thoreau: conhecer a natureza através 

da “inquiring consciousness”, o que significa dizer que não existe separação entre 

consciência e natureza. Não obstante, essa compreensão intuitiva e o questionamento 

ativo da natureza eram apenas o primeiro passo do autor de Walden para a formação de 

seu pensamento filosófico. Diferentemente de Thoreau, em Nature Emerson foca-se na 

alma e em Deus, e não na natureza ou wilderness – “Know then, that the world exists 

for you”... “The kingdom of man over nature”. Enquanto Emerson parte de uma visão 

antropocêntrica, de perspectiva baconiana-cartesiana (a natureza foi dada por deus ao 

homem, sua criação favorita, para ser dominada), Thoreau herdou de Kant a noção de 

poetic nature, a qual mantinha a autonomia do julgamento estético da natureza. Herdou 

também de Schopenhauer, a noção do mundo como vivente (Oelschlaeger, 1991, p.134-

136).  

          Antes de iniciar sua aventura em Walden, Thoreau já mostrava um pensamento 

mais independente do transcendentalismo. Seu interesse pela linguagem dos índios, seu 

modo de viver, demonstravam sua incursão na filosofia antropológica. Em Walden 

Thoreau buscou refletir, a partir de sua própria experiência, a passagem entre o 

civilizado e o selvagem. Buscava com isso, reviver a experiência de sua cultura.          

          Thoreau interrompeu sua estada em Walden para subir a montanha mais alta de 

Maine (1846): Katahdin, ou Ktaadn (nome indígeno). De lá voltou certo de que não 

havia uma equação fácil entre consciência (psyche) e natureza, entre cultural e natural, 

entre humanidade e wilderness, como aprendera com seu mestre Emerson. De lá voltou 

com outra concepção de natureza selvagem, que nem sempre era tão amigável e 

conciliadora com o homem, mas às vezes, potencialmente uma estranha hostil – visão 

que lembra um pouco a posição judaico-cristã. Walden Pond, mesmo “fora” de 

Concord, ainda representava um mundo seguro com fronteiras conhecidas, pois estava 
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na “beira da civilização”, diferentemente das florestas de Maine que, “fora” de Walden 

Pond, era terra incognita com circunstâncias que podiam pôr a vida em perigo 

(Oelschlaeger, 1991, p.144-147): 

 
“Não era apenas o gramado, ou o pasto, ou prado, ou bosques, ou 

campina, ou terra arável (...). Era a superfície natural e fresca da 

Terra. Era o lugar para o paganismo e rituais, - para ser habitado 

por homens mais próximos das rochas e animais selvagens do que 

nós... Pense na nossa vida na natureza… - rochas, árvores, vento nos 

rostos! A terra sólida! O mundo real! O senso comum! Contato! 

Quem somos nós? Onde estamos?” (Oelschlaeger, 1991, apud 

Thoreau p.148-149). 16

 

           Walden antecipou de certa forma, o que Darwin mais tarde iria discutir no mundo 

científico. Mais uma vez tomando as palavras de Oelschlaeger, o insight do processo 

evolucionário de Thoreau foi além de Darwin, pois seu princípio de mutabilidade da 

forma natural derivou-se da matéria inorgânica (a evolução do orgânico através do 

inorgânico) e esta, do princípio cosmológico: “O cosmo está vivo e em fluxo, como um 

ser contínuo, no qual o mais complexo é uma elaboração ou articulação do mais 

simples” 17. Para Thoreau a Terra não é apenas um mero fragmento de história morta, 

mas poesia viva como as folhas de uma árvore, que precede flores e frutos (p.162-163).  

 
“Quando vejo um lado inerte do banco (...) e outro coberto por essa 

folhagem luxuriante, criação de apenas uma hora, fico maravilhado 

como se tivesse no laboratório do Artista que me fez a mim e o 

mundo, - como se tivesse vindo onde ele estava ainda trabalhando, 

divertindo-se neste banco, e com excesso de energia espalhava seus 

novos desígnios. Sinto como se estivesse mais perto da vitalidade do 

globo, pois este transbordamento é tanto uma massa foliácea como a 

vitalidade do corpo animal. Encontra-se desse modo, uma 

antecipação da folha vegetal. Não admira que a terra se expresse 

                                                 
16 “It was not lawn, nor pasture, nor mead, nor woodland, nor lea, nor arable, nor waste-land. It was the 
fresh and natural surface of the planet Earth. It was a place for heathenism and superstitious rites, - to be 
inhabited  by men nearer of kin to the rocks and to wild animals than we... Think of our life in nature... – 
rocks, trees, wind on our cheeks! The solid earth! The actual world! The common sense! Contact! 
Contact! Who are we? Where are we?” (Oelschlaeger, 1991, apud Thoreau p.148-149).  
 
17 “The cosmos is alive and in flux, virtually a living continuum in which the higher is an elaborated or 
articulated arrangement of the lower” (Oelschlaeger, p.162-163).  
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externamente em folhas, elaborando, assim, a idéia internamente. Os 

átomos já aprenderam esta lei, e são solidificados por ela” (Walden, 

p.201).    

 

 

           Walden compara o ego humano com a natureza que ganhou consciência e para 

entender sua relação com o mundo natural, o homem precisaria reaprender a viver 

primitivamente. No maior capítulo de Walden, “Economia”, Thoreau questiona os 

pressupostos de Wealth of Nations (A Riqueza das Nações, de Adam Smith) de viver 

uma “vida boa” baseada nos valores materiais, enquanto seu projeto antropológico era 

encontrar alternativas que substituíssem a convencional boa vida de Adam Smith. Esses 

novos valores basear-se-iam na experiência de uma vida orgânica, na natureza, na 

aproximação da sabedoria indígena, na busca do sentido do TODO (cósmico), e não na 

mensuração, quantificação e diferenciação (Oelschlaeger, 1991, p.151-155). A 

epistemologia de Thoreau comparava-se com o conhecimento natural (instinto) de uma 

criança:  

 
“Podemos imaginar um tempo em que, na infância da raça humana, 

algum mortal empreendedor meteu-se no buraco de uma rocha para 

abrigar-se. Cada criança começa o mundo de novo, de um certo 

modo, e gosta de permanecer ao ar livre, mesmo na umidade e no 

frio. Brinca de casa, como também de cavalo, guiada pelo instinto. 

Quem não se lembra do interesse com que, quando menino, procurava 

trepar nas rochas e aproximar-se das cavernas? Era o natural anseio 

daquela porção do nosso mais primitivo ancestral, que ainda 

sobrevivia em nós” (Walden, 1854, p.56-57).  

 

           E para reaprender essa linguagem é preciso abandonar a usual, esvaziá-la para 

preenchê-la de novo, recriá-la e Walden representou essa “nova linguagem” 

(Oelschlaeger, apud Paul Ricoeur, p.157, 408). 

           Embora Thoreau tenha afirmado que o homem era parte do fluxo evolucionário 

(material e biologicamente) - o que se pode chamar hoje de um reflexo imperfeito da 

teoria da evolução – seu insight sobre a humanidade foi no mínimo acurado: a cultura se 

desenvolve ou morre. Muitos podem não concordar com sua visão não-conformista, 

cosmológica e romântica da natureza, mas sua crítica ao Modernismo, à falsa liberdade 

inventada pela sociedade para lhes garantir os confortos materiais, o apreço ao efêmero, 
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ao artificial e trivial (economia monetária, moralismo convencional, dinheiro), em vez 

do apreço ao permanente, natural e essencial (economia da natureza, alegria e valores 

imateriais) parece um consenso geral para os que conseguem enxergar além da “boa 

vida” de Adam Smith. A riqueza das nações não reside nas coisas, mas no seu povo e na 

natureza. 

          Thoreau acreditava que, quanto mais próximo da natureza o ser humano vivesse, 

mais próximo estaria da liberdade e de sua própria evolução. Assim como no mundo 

orgânico e inorgânico, a cultura deveria evoluir à medida que as circunstâncias assim 

exigissem. A cultura é formada pela sociedade, que por sua vez é um conjunto de 

indivíduos e, sua evolução (ou existência) depende de sua renovação (Oelschlaeger, 

1991, p.165-168).      

        É preciso, entretanto, dizer mais uma vez que a idéia de wilderness de Thoreau não 

exclui o indivíduo em nenhum momento. Neste sentido, pode-se dizer que seu 

pensamento ambiental não se encaixa em nenhuma escola ou doutrina, precisamente. 

Era um amante da natureza tanto quanto um civilizado; importava-se com a natureza 

tanto quanto se importava com o homem; amava o bom (educado, civilizado) tanto 

quanto o selvagem. Sua ênfase dada à natureza como restauradora, renovadora do 

homem justificava-se pelo fato da sociedade amar somente o “bom”, o que não pode ser 

bom, visto que o processo de civilização e a evolução da sociedade não podem constar 

apenas de seus valores convencionais, os quais separam cada vez mais o homem da 

natureza, dificultando-lhe o seu entendimento do mundo natural e sua vital importância 

para o homem.  

 
 “Havia em mim, e ainda há um instinto que me conduzia a uma mais 

alta, ou, como é chamada, vida espiritual, como procede a maioria 

dos homens, e um outro que me conduzia a um estado primitivo e 

selvagem. Eu respeitava a ambos. Não amo menos a selvageria do 

que a bondade (...) Eu gosto de, às vezes, passar meu dia mais ou 

menos como os animais. Talvez devesse esses instintos ao meu contato 

com a natureza quando era jovem” (Walden, p.154).  

 

 

          Walden foi o coração da filosofia de wilderness de Thoreau. Pode-se dizer que 

desta obra derivou todo o pensamento pós-moderno de natureza “selvagem” 

(Oelschlaeger, 1991, p.171). Através do contato com o wilderness, com os que vivem 
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mais próximo dele, o homem aprenderia novos valores (ou reaprenderia, pois já os 

soube uma vez, quando criança, como disse o naturalista), e assim, nasceria de novo, 

“primo do pinheiro e da rocha”, uma realização do “projeto antropológico” de Thoreau, 

amante da natureza e da sociedade: 

 

 
“Creio que amo a sociedade tanto quanto é possível, e estou pronto a 

apegar-me, como uma sanguessuga, a um homem de puro sangue que 

no momento esteja cruzando o meu caminho” (Walden, 1854, p.118). 

 

 

 

  2.2 - Walden e a Ecologia Profunda – similaridades e dissimilaridades  

 
 

          Na década de 70 a ecologia ganhou uma nova linha de pensamento com o filósofo 

Arne Naess, que distinguiu o que até então considerava a ecologia superficial, ou 

antropocêntrica, do novo paradigma ecológico de visão holística, que enfatizava o todo 

e não as partes, denominado ecologia profunda (“Deep Ecology”).  

          Enquanto a ecologia superficial vê o homem como superior à natureza, ou à parte, 

na medida de qualquer valor, a ecologia profunda não separa o homem do meio 

ambiente natural. O mundo, aqui, não é visto como uma coleção de objetos isolados, 

mas como uma rede de fenômenos interligados e interdependentes. A todo ser vivo 

atribui-se um valor intrínseco, construído a partir de um novo paradigma ético não-

antropocêntrico. Desse modo, o indivíduo conscientiza-se de sua conexão ao cosmo 

como um todo. O despertar da consciência ecológica é, portanto, o despertar da 

consciência espiritual, e esta se relaciona com as tradições espirituais, como por 

exemplo, a filosofia e cosmologia das tradições dos nativos americanos (Capra, 1995, 

p.20,21), o que lembra o conceito do transcendentalismo de Emerson.  

          A Ecologia profunda baseia-se em oito princípios básicos, pelos quais sustenta-se:  

1- O bem-estar e prosperidade da vida humana e não-humana possuem valores 

intrínsecos, independentemente da utilidade do mundo não-humano para os propósitos 

humanos.  
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2- A riqueza e diversidade das formas de vida contribuem para a percepção dos valores 

intrínsecos. 

3- O homem não tem o direito de reduzir a riqueza e diversidade das espécies, exceto 

para satisfazer suas necessidades básicas. 

4- O desenvolvimento do homem e suas culturas são compatíveis com uma menor 

população humana. O desenvolvimento da vida não-humana requer, da mesma forma, 

uma população humana reduzida.   

5- A interferência da presença humana no mundo não-humano é excessiva e vem 

piorando cada vez mais.  

6- É necessária a mudança das políticas que afetam as estruturas econômica, tecnológica 

e ideológica. 

7- A mudança ideológica baseia-se na apreciação da qualidade de vida, contrapondo-se 

ao aumento do padrão elevado de vida. Deve haver a conscientização profunda da 

diferença entre grandeza material (“bigness”) e grandeza não-material (“greatness”). 

8- Aqueles que subscrevem os pontos anteriores têm a obrigação direta ou indireta de 

tentar implementar as mudanças necessárias (Naess, 1995, p. 68). 

 

         O componente religioso foi, na verdade, a mudança principal sugerida pelo 

movimento de Arne Naess. Por esse motivo a ecologia profunda identificava-se com os 

movimentos religiosos, na medida em que estes se baseavam numa visão filosófica e 

ética, sem a qual não se “enxergariam” os valores intrínsecos do mundo natural, não 

reconhecidos pela visão dominante antropocêntrica. Para Naess, assim como para 

Thoreau, quanto maior a diversidade de indivíduos, sociedades, espécies e formas de 

vida, maiores as potencialidades de vida, ou Self-realization.  A aparente dualidade 

entre as partes e o todo é balanceada pelo que Naess chama Self (provavelmente devido 

às leituras da corrente transcendentalista de Emerson), e o que os chineses chamam de 

Tao. Trata-se da identificação do homem com todos os elementos da natureza, de forma 

que o homem apenas faz parte dessa rede de potencialidades. “A maioria das pessoas 

que compartilham das idéias da Ecologia Profunda sentem-se conectadas com algo 

maior do que seus egos, algo maior do que seus nomes, suas famílias, seus atributos 

especiais como indivíduos. Sem essa identificação dificilmente se pode envolver-se com 

a Ecologia profunda” (Bodian apud Naess, 1995, p. 29-30): 
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“A Ecologia Profunda teria um componente religioso, de intuições 

fundamentais, as quais todos devem cultivar se quer-se uma vida 

baseada em valores e não uma vida mecânica. A ecologia superficial, 

se levada a sua lógica extrema,  é como uma análise de custo-

benefício computadorizada designada para beneficiar somente o 

homem” (Naess, 1995, p. 30). 18

    

          O padrão material de vida deve ser reduzido e a busca pela qualidade de vida, no 

sentido de satisfazer as necessidades da alma, deve ser estimulada. Este ponto de vista é 

intuitivo, mas segundo Naess, Aristóteles dizia que tentar provar tudo é impossível, pois 

é necessário um ponto de partida. Não há como provar a lógica porque ela pressupõe 

premissas fundamentais, um conhecimento prévio - “it shows a lack of education to try 

to prove everything, because you have to have a starting point. You can´t prove the 

methodology of science, you can´t prove logic, because logic presupposes fundamental 

premises” (Bodian apud Naess, 1995, p.32).  

          Da mesma forma, se não se consegue provar que o desenvolvimento econômico 

voltado para o consumo desregrado provocará conseqüências desastrosas para o homem 

e o ambiente, embora intuitivamente e através do senso comum se saiba disso, então não 

há motivo de impedir a realização de projetos que alavancam a economia.  

          A intuição deveria, portanto, ser melhor estimada pelas ciências. Uma dose de 

subjetividade na objetividade das ciências aguçaria as percepções dos cientistas – mais 

uma influência de Thoreau sobre o ambientalismo de Naess.  

          Além da religiosidade e da intuição, outros aspectos fazem da ecologia profunda 

e o pensamento de Thoreau uma voz uníssona, como por exemplo, a abordagem da 

tecnologia. A produção de novas tecnologias não significa necessariamente, a satisfação 

das necessidades humanas básicas, aliás, a cultura ocidental, segundo Naess, é a única 

cultura da história da humanidade, a qual se submeteu à tecnologia, em vez do contrário 

– a cultura tradicional chinesa, por exemplo, opunha-se ao uso das tecnologias que não 

estavam em harmonia com os objetivos culturais gerais da nação. O progresso técnico 

deveria ser, na verdade, um progresso cultural e não, exclusivamente econômico 

(Bodian apud Naess, 1995, p. 32).  

                                                 
18 “Deep ecology may be said to have a religious component, fundamental intuitions that everyone must 
cultivate if he or she is to have a life based on values and not function like a computer. Shallow ecology, 
if taken to its logical extreme, is like a computerized cost-benefit analysis designed to benefit only 
humans” (Naess, 1995, p. 30).  
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         Em uma entrevista publicada em 1982 (The Ten Directions, Los Angeles), Naess 

cita como exemplo, o caso de seu país, Noruega. Para competir com o Japão, Cingapura 

e outros países, a Noruega, assim como todos os países que competem mundialmente, 

tem de construir grandes fábricas, centralizadas e automatizadas, em vez de reduzir as 

importações e exportações; converter a produção de larga escala em pequena escala; 

voltar a produção para as necessidades do país e não para o mercado mundial. Dessa 

forma o desemprego se tornaria menos recorrente, a cultura do país seria sustentada e 

estimulada e o trabalho mais significativo – “simple in means, rich in ends”. Este 

programa seria muito mais fácil de ser compreendido pelos trabalhadores do que pelas 

classes médias e altas, mesmo se os conceitos abstratos da ecologia profunda lhes 

fossem detalhados (Bodian apud Naess, 1995, p. 35). 

         A busca por um trabalho mais significativo também é evidente em Walden, como 

será discutido no item Walden X Trabalho? do presente estudo, um dos temas mais 

importantes da atualidade, visto que há muito a relação entre trabalho e o homem não 

passa, na maioria das vezes, de uma relação superficial, sem sentido e pouco funcional.    

          Como Thoreau foi uma das fontes inspiradoras da criação do pensamento 

filosófico-ambiental de Naess, logicamente há muito em comum entre a Ecologia 

Profunda e Walden. Voltando aos oito pontos centrais da “Deep Ecology”, os pontos 1, 

2, 3 e 7 remetem à religiosidade e à intuição, de forma que somente a partir de um 

sentimento de empatia e compaixão por todas as forma de vida, os valores intrínsecos 

da natureza podem, efetivamente, ser entendidos, e o ambiente natural preservado. 

Sente compaixão aquele que se vê no lugar do objeto digno desse sentimento. Não se 

deve esquecer que as gerações do mundo ocidental das décadas de 60 e 70, ávidas por 

um estilo de vida mais simples com objetivos mais complexos e menos materiais, 

identificavam-se mais com as culturas orientais - para citar alguns exemplos extremos, 

na Índia, por exemplo, havia (e ainda há) o jainismo. Para essa doutrina religiosa, o 

simples fato de respirar pode gerar tormentos incalculáveis, se aspira-se junto com o ar, 

qualquer ser vivo, como mosquitos ou insetos em geral. Os budistas tibetanos não dão 

um passo, sem que se certifiquem de que nenhuma formiga corre perigo. Enfim, a 

filosofia oriental despertava no ocidente, no mínimo curiosidade e reflexão sobre esses 

dois mundos tão diferentes (hoje em dia nem tanto, ressalvadas algumas poucas 

culturas).  

 45



          A busca da religiosidade e culturas orientais também era comum entre os jovens 

românticos do século XIX, amantes dos clássicos hindus e budistas, como Thoreau, por 

exemplo:  

 
“De manhã banho meu intelecto na estupenda e cosmogônica 

filosofia de Bhagvat-Geeta (...) Deixo meu livro de lado e vou ao meu 

poço buscar água, e lá encontro o servo de brâmane, sacerdote de 

Brahma. Vischnu e Indra, que ainda se senta em seu templo no 

Ganges e lê os Vedas, ou habita a raiz de uma árvore com sua côdea 

e seu jarro de água. Encontro este servo ao vir buscar água para seu 

mestre e nossos baldes chocam-se no mesmo poço. A água pura do 

Walden mistura-se com a água sagrada do Ganges...” Thoreau, 1854, 

p.196).  

 

 

          Uma vez conectado ao mundo natural, o homem, intuitivamente, percebe a 

importância de manter vivas todas as espécies, ele enxerga as conseqüências de seus 

atos ao longo prazo, e sente-se responsável por eles, não lhe é necessária a explicação 

científica do porquê manejar os recursos naturais cautelosamente. Está implícito que os 

danos causados pela perda da biodiversidade e o mal-uso dos recursos são irreversíveis. 

Infelizmente a sociedade civilizada precisa ler e estudar um manual de “bons 

procedimentos para um futuro melhor” para aprender o que qualquer “selvagem” sabe.    

          “Simple in means rich in ends” não significa que os objetivos devem ser 

abandonados simplesmente, muito pelo contrário, a vida deveria ser simples no 

significado, mas rica em objetivos e valores:  

 
“Não sou a favor de uma simples vida, mas uma vida simples, rica em 

objetivos e valores. Sou tremendamente ambicioso. Somente o melhor 

é bom o suficiente para mim. Gosto da riqueza e sinto-me mais rico 

do que qualquer um quando estou na minha casa de campo, onde 

carrego água de poço e recolho minha própria lenha” (Arnae Naess, 

1995, p.36). 19

 

                                                 
19 “I´m not for the simple life, except in the sense of a life simple in means but rich in goals and values. I 
have tremendous ambition. Only the best is good enough for me. I like richness, and I feel richer than the 
richest person when I´m in my cottage in the country with water I´ve carried from a certain well and with 
wood I´ve gathered” (Arnae Naess, 1995, p.36).  
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“Eu pretendia construir uma casa para mim que ultrapassasse em 

grandeza e luxo qualquer outra da rua principal em Concord, logo 

que ela me agradasse muito e não custasse mais do que a que possuo 

no momento” (Thoreau, 1854, p.67). 

            

 

 

          Se somente os textos acima fossem invertidos, dificilmente se perceberia a troca, 

tal homogeneidade de idéias entre os autores. Entretanto, é interessante observar 

algumas singularidades entre Thoreau e Naess.  

          “O bem-estar e prosperidade da vida humana e não-humana possuem valores 

intrínsecos, independentemente da utilidade do mundo não-humano para os propósitos 

humanos”.  Comentando o ponto 1 da ecologia profunda, Andrew McLaughlin 

(Sessions, 1995, p. 86) diz que este tópico se refere basicamente à rejeição do 

antropocentrismo. É preciso cautela quanto a essa posição, que pode parecer uma visão 

ambiental radical ou ecotecnocrata. O homem não pode ser excluído dos planos para o 

meio ambiente. Não há dúvida do apreço de Thoreau por todas as formas de vida, sua 

própria vida atrelou-se à luta de preservar e conservar as florestas, as espécies e os 

recursos naturais, mas é preciso considerar, contudo, seu esforço (não menor) voltado à 

formação de uma nova humanidade, composta de homens livres, independentes e não-

conformistas. No entanto, dificilmente se conseguiria transformar o pensamento e 

atitudes do homem através apenas de um “ensinamento” de uma perspectiva não–

material, ou lhe revelando os valores intrínsecos de toda espécie de vida, talvez por ser 

este método por demais pragmático e de pouco efeito. A melhor forma de aprender 

novos preceitos é aplicá-los, de forma que façam sentido e sejam relevantes para a vida. 

Thoreau sabia disso e Walden foi, nesse sentido, a grande experiência. Para 

exemplificar, há uma passagem nesta obra, em que Thoreau, em uma de suas andanças 

nas proximidades de Walden, onde estava pescando, encontrou um irlandês muito pobre 

que vivia com a esposa e filhos. Este lhe contara que trabalhava muito para um 

fazendeiro vizinho, em troca de um salário ordinário que não lhe permitia outra vida. A 

fim de auxiliá-lo Thoreau lhe explicou que era seu vizinho, estava pescando, assim 

como ele - “ganhando a vida” – e que vivia numa casa clara e limpa, que dificilmente 

custaria mais do que o irlandês pagava de aluguel por um ano pela sua. Este se quisesse, 
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poderia construir sua própria casa em um ou dois meses. Disse ainda que, como não 

tomava chá, café, leite, não comia carne, e nem usava manteiga, conseqüentemente, não 

precisava trabalhar para comprá-los, e como não trabalhava muito, não precisava comer 

muito, portanto seu alimento lhe custava muito pouco. Quanto ao irlandês, como este 

“tomava chá, café e leite, comia manteiga e carne”, tinha que trabalhar muito para pagá-

los, e tendo trabalhado muito tinha que comer muito para restaurar suas forças. “Por 

isso estava descontente por ver sua vida exaurir-se naquela troca, embora tivesse 

julgado vantajoso vir para a América, onde pôde adquirir chá, café e carne todos os dias. 

Mas a única e verdadeira América é esse país onde se goza plena liberdade para 

procurar um meio de vida no qual se possa prescindir dessas coisas, onde o Estado não 

está empenhado em obrigar-nos à escravidão e à luta pela necessidade de tais coisas” 

(Thoreau, 1854, p. 151).  

          A própria simplicidade no modo de viver ensinaria novos preceitos ao homem, 

que acabaria por conscientizar-se naturalmente das questões mais filosóficas, sociais e 

ambientais, sem a necessidade dos ensinamentos diretos de uma escola 

transcendentalista, ou ecocêntrica, ou outra, que lhe diga como se deve viver melhor. 

Este “novo homem” combinaria a sabedoria dos antepassados, ou “primitivos” com os 

novos saberes e sua vida não se resumiria apenas ao trabalho e produção, mas sua 

própria vida resultaria em produção, sem muito esforço e com muito mais prazer. Este 

“super-homem” (parafraseando Nietzsche, apreciador das idéias de Thoreau) muito 

mais simples e sábio, sublimado por Thoreau, foi e é a grande esperança dos que 

buscam o equilíbrio entre o homem e o ambiente.   

          Outra possível dessemelhança entre as idéias de Thoreau e Naess é o ponto 4 da 

ecologia profunda: “O desenvolvimento do homem e suas culturas é compatível com 

uma menor população humana. O desenvolvimento da vida não-humana requer, da 

mesma forma, uma população humana reduzida” . É interessante observar, no entanto, 

que Malthus e a sua teoria de crescimento populacional exponencial, acarretando uma 

miséria geral, não se inspirou em idéias ecológicas, mas em uma simples questão 

equacional entre população e alimento, embora sua teoria tenha sido usada por muitos 

ambientalistas, como John Stuart Mill, George Perkins Marsh, John Muir (Sessions, 

1995, p. 163) e também pela ecologia profunda. 

          O crescimento populacional é um problema delicado, mas menos impactante do 

que o crescimento econômico. Nos países pobres o aumento demográfico gera mais 

pobreza, e conseqüentemente, mais degradação ambiental. Não obstante, os problemas 
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ambientais causados pelos países ricos se dão em escala maior. Se aconselha-se um 

controle de natalidade, o que é bem razoável, deveria se aconselhar também menos 

produção, e menos consumo, afinal o aquecimento global, a perda da biodiversidade, e 

o desequilíbrio natural não são causados exclusivamente pelo aumento populacional, 

mas também por países com densidade demográfica estática. As questões ambientais, 

sociais e filosóficas discutidas em Walden não mencionam o problema da 

superpopulação mundial, talvez não porque os níveis populacionais não fossem tão altos 

no século XIX como os são hoje, afinal já se vivia um boom demográfico com a 

revolução industrial, mas talvez por ser o desenvolvimento econômico uma ameaça 

maior (tal como ainda o é).  

           

           A Ecologia Profunda e Walden compartilham da idéia a qual homem e natureza 

não devem ser vistos separadamente, mas uma grande diferença entre estas obras é que, 

enquanto a primeira eleva a natureza ao patamar do homem, a segunda leva o homem ao 

patamar da natureza. Em outras palavras, como a visão hegemônica da natureza é 

puramente antropocêntrica, ou seja, o homem exerce domínio sobre a natureza, a 

Ecologia Profunda inverte os papéis e transfere à natureza a posição humana, o que 

pode muitas vezes, ser interpretado como uma posição despótica, ou ecotecnocrata - “o 

desenvolvimento da vida não-humana requer uma população humana reduzida” é um 

exemplo. Por outro lado, Walden, ao levar o homem à posição da natureza (comumente 

“abaixo do homem”), faz com que este reconheça o seu lugar no mundo, a partir de uma 

visão mais humilde e simples surge um novo homem, complacente, verdadeiramente 

interessado na natureza.  

          Comentando os pontos básicos nos quais se sustenta a Ecologia Profunda, Naess 

diz o seguinte sobre o ponto 5: “A destruição per capita das florestas primitivas e outros 

ecossistemas intocados (“wild”) tem sido excessiva nos países ricos; é essencial que os 

pobres não imitem os ricos neste aspecto” (Naess in Sessions, 1995, p.69). É muito 

confortável dizer que os ricos, infelizmente, devastaram e continuam devastando o meio 

ambiente, mas isso não deve ser repetido pelos países pobres. Essa posição não difere 

muito da posição do governo norte-americano, capaz de matar e destruir países, com a 

“justificativa” de salvar o mundo de possíveis armas nucleares (mesmo que não as 

encontrem após arrasarem as debilitadas economias de tais nações), quando ele mesmo 

gasta fortunas com o financiamento das mesmas em seu próprio país.  
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          Neste sentido, as idéias da Ecologia Profunda estão mais distantes de Thoreau, do 

que outros pensadores, que não utilizaram a filosofia ou religião  como ferramenta 

principal para a construção do pensamento ambiental. Embora Naess e Thoreau partam 

de princípios ideológicos similares, como as idéias cosmológica e holista do ambiente, o 

pensamento de Thoreau aproxima-se mais do pensamento de outros ambientalistas, 

como por exemplo, Alier, do que propriamente das idéias da Ecologia Profunda.  

          Em Da economia ecológica ao ecologismo popular (1998), Alier discute o 

nascimento do ecologismo, o qual não concorda com o ponto de vista de Ronald 

Inglehart, que atribui este movimento à mudança dos valores sociais nas sociedades 

ocidentais prósperas, voltadas para questões “pós-materialistas” de qualidade de vida. 

Em outras palavras, o ecologismo teria surgido dos países ricos. De fato, há o 

ecologismo dos ricos, preocupados com a perda de paisagens e com a preservação das 

espécies, mas não se pode negar que existe também o ecologismo dos pobres, cujo 

interesse maior não é a qualidade de vida entendida como um valor pós-materialista, 

mas de sobrevivência mesmo. Incluem-se aqui a defesa do acesso comunitário aos 

recursos naturais, o intercâmbio desigual, o ecofeminismo social, e outros movimentos, 

que no Sul, muitos só perceberam a partir do assassinato de Chico Mendes, em 1988 

(Alier, 1998, p.17,18, 22, 32). 

           Embora a Ecologia Profunda aborde alguns aspectos culturais, como o 

bioregionalismo e o ecofeminismo, o que a aproximaria mais do “ecologismo dos 

pobres”, seus oito pontos básicos parecem ignorar a pobreza de uma maneira geral, o 

que faz com que sua linha de pensamento ecologista corra o risco de ser comparada com 

um movimento político totalitário: “se não há para todos, que haja para nós, que somos 

mais avançados”, ou “os ecologistas são reacionários anti-humanistas que preferem as 

plantas e os animais aos humanos”. Os ricos não querem que os pobres destruam o meio 

ambiente como eles destruíram, mas não dão alternativas para isso - as dívidas externas 

não são perdoadas, sabe-se que o meio ambiente é degradado principalmente para 

atender ao mercado externo e que as divisas geradas não são aplicadas para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. 

           Para Naess os países do terceiro mundo inclinam-se para o desenvolvimento e 

crescimento econômico, o que deve ser evitado e para isso, as sociedades desses países 

precisam ser orientadas diferentemente. Entra aqui o ponto 6 da Ecologia Profunda, que 

sugere mudanças nas políticas (Naess in Sessions, 1995, p.403). O problema é que as 

recomendações da Ecologia de Naess são superficiais, já que em nenhuma de suas oito 
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diretrizes, ou pontos, menciona-se uma redistribuição ecológica eqüitativa, ou a 

contribuição ecológica dos países do Terceiro Mundo, que ainda hoje mantêm “em pé” 

muito de suas florestas e áreas naturais, ao passo que, dos países do primeiro mundo (os 

mesmos que tentam ensinar os preceitos ecológicos aos países pobres) pouco resta de 

meio ambiente preservado.    

          Há quem possa retrucar que Thoreau também origina-se de um dos países que 

mais devastou seu ambiente natural em troca de desenvolvimento econômico e que sua 

experiência em Walden pode ser interpretada como parte do pensamento ecológico pós-

materialista dos ricos, preocupados com a qualidade de vida, assim como o exemplo de 

Naess. No entanto, é preciso observar que, mesmo considerando o pensamento de 

Thoreau como pós-materialista (admitindo que sua ideologia cosmológica seja 

interpretada assim), para atingir este estágio “digno de habitantes de países ricos”, o 

homem deveria ter suas necessidades essenciais atendidas, para depois dar-se ao prazer 

da contemplação da natureza, ou da arte, ou da ciência, ou de qualquer outra atividade 

que desejasse. Em quase toda a obra Thoreau não se cansa de afirmar que a verdadeira 

liberdade é a de abandonar antigos preceitos, as convenções políticas, econômicas, 

sociais, enfim, descobrir a si mesmo. O fato de Thoreau ter vivido em Walden por dois 

anos, tão simplesmente como os índios e na natureza, e ter provado que, para viver 

aquecido, alimentado, com abrigo, não é preciso entregar-se exclusivamente ao círculo 

vicioso do trabalho e consumo em excesso, faz com que Walden seja seu maior exemplo 

de desobediência civil – “O emprego da desobediência civil tem na Índia, ressonâncias 

gandhianas, e também as têm o próprio objetivo dos protestos ecológicos” (Alier, 1998, 

p.26). TODOS (ricos e pobres) poderiam ter uma boa vida, fora do padrão considerado 

de luxo, fora do padrão considerado o ideal pela sociedade convencional e materialista: 

“Falo à massa de homens que estão descontentes e se queixam em vão da dureza de seu 

quinhão ou dos tempos, quando poderiam melhorá-los... Também tenho em mente 

aqueles igualmente abastados, porém a mais terrivelmente empobrecida de todas, as 

classes que acumularam impurezas, mas não sabem como usá-las nem como livrarem-

se delas e assim forjaram suas próprias cadeias de ouro ou de prata” (Thoreau, 1854, 

p.50).   

          Na verdade a classe rica preocupava mais o Thoreau do que a pobre – até porque 

a convenção vem de cima, das classes formadoras de opinião, da economia, da política, 

etc. Os principais problemas ambientais e da humanidade não provêm de pequenas 
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ações dos pobres, mas de grandes corporações, empresas, governos, ou seja, dos ricos, e 

aqui os pensamentos de Thoreau e Alier entrelaçam-se, enquanto o de Naess desata-se.  

 

           A Primavera Silenciosa (Silent Spring, de Rachel Carlson, 1962) foi um outro 

exemplo que também abordou a natureza segundo o ponto de vista holista, ou seja, 

também herdou de White o sentimento de piedade e compaixão por todos os seres vivos 

(valor intrínseco dos seres vivos). Muitos consideram esta obra o começo do movimento 

ambientalista da década de 60; muitos afirmam que as questões ambientais foram 

popularizadas a partir dela.  

            Carlson, assim como Thoreau buscava a reconciliação entre o homem, a 

natureza e as ciências. A primavera silenciosa alertou a comunidade científica e a 

sociedade em geral, sobre o perigo do uso indiscriminado de pesticidas, causando o 

desequilíbrio ambiental e que por sua vez, afetava o homem. A ambientalista buscou 

através de sua obra, conscientizar a população para a necessidade do convívio 

harmônico entre o homem e as comunidades naturais.  

             É importante observar, contudo, que A primavera silenciosa parte da discussão 

de um problema ambiental causado pelo homem (uso de pesticidas indiscriminado) e 

Walden, parte do problema do próprio homem moderno que se distancia cada vez mais 

da natureza, em nome do progresso ou ascensão econômica, mas que na verdade, ainda 

tem problemas que nem os primitivos tiveram. Ter uma casa, por exemplo, custa muito 

caro ao homem moderno, poucos têm a sua própria casa, ao passo que ao primitivo, 

custava muito pouco; alimentar-se para o homem moderno também custa caro, enquanto 

para o primitivo o custo também era baixo. Notem que casa e alimento são necessidades 

básicas, poder-se-ia discutir também que o homem moderno não tem tempo para 

aproveitar os benefícios da modernidade e os primitivos, por sua vez, tinham tempo 

livre o suficiente para usarem como bem entendessem.  

            Muitos podem argumentar que o progresso, a tecnologia, o conforto, tudo isso 

compensa os problemas da modernidade, mas Thoreau se questionava, a que preço? Ao 

custo da degradação do ambiente? Ao custo de uma vida apressada, da falta de 

liberdade? Não obstante é preciso dizer que Walden não é uma apologia anti-progresso, 

ou anti-cidade; não significa que todos deveriam viver na natureza, essa obra busca a 

reflexão sobre a condição do homem “moderno” e, para Thoreau, homem moderno é o 

individualista, que rompe com as convenções e se reconcilia com a natureza – tema da 

terceira parte deste estudo.    
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Parte 3 – Walden e o ambientalismo do século XXI por uma nova 

concepção de consumo e trabalho 

 
                  Segundo Sessions, o Ocidente teve várias oportunidades de abandonar a 

visão puramente antropocêntrica, racionalista da natureza, como por exemplo, São 

Francisco de Assis, no século XIII, que tentou substituir o ponto de vista cristão do 

domínio do homem sobre todos os outros seres, pela idéia de igualdade entre todas as 

criaturas. Outro exemplo seguiu com Spinoza, no século XVII, através da identificação 

de deus com a natureza, base de seu interesse pelas antigas raízes panteísticas judaicas. 

Curiosamente, a visão panteísta de Spinoza não era ecológica, concordava com alguns 

pontos de vista típicos dos europeus do século XVII, como, por exemplo, o utilitarismo 

dos animais. De qualquer forma, seu panteísmo influenciou o movimento romântico 

europeu do século XVIII – Coleridge, Wordsworth, Shelley e Goethe. Thoreau, John 

Muir e George Santayana, foram o terceiro exemplo, ou terceira chance do Ocidente 

abandonar a visão puramente antropocêntrica nos séculos XIX e XX (Sessions, 1995, p. 

160-167).   

              Como foi dito na segunda parte do presente estudo, a grande diferença entre 

Walden e algumas correntes ambientalistas é que, enquanto estas se preocupam com a 

rejeição ao antropocentrismo (como a Ecologia Profunda e a Primavera silenciosa, por 

exemplo), ou seja, tiram o foco do homem e concentram-se na natureza, Thoreau segue 

o caminho inverso: põe o foco no próprio homem, na valorização do individualista (sem 

o qual a visão holista thoreauniana da natureza seria incompleta) e, aponta assim, para o 

século XXI. Este seria resistente, não–conformista, aquele que rompe com as 

convenções econômicas e sociais, aquele que combina a sabedoria dos primitivos com a 

do homem moderno. E foi por isso que Thoreau, um individualista, foi à Walden:  

 

 
“Seria de alguma vantagem viver uma vida primitiva e fronteiriça, embora em 

meio a uma civilização exterior, mesmo que fosse apenas para aprender quais 

as rudimentares necessidades de vida e que métodos têm sido utilizados para 

obtê-las; ou mesmo folhear os velhos diários de mercadores, para ver o que os 

homens mais comumente compravam nas lojas, o que armazenavam, isto é, 
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quais são as necessidades essenciais. Pois o progresso teve pouca influência 

sobre as leis fundamentais da existência humana: uma vez que nossos 

esqueletos, provavelmente não poderão ser distinguidos dos nossos 

antepassados” (Thoreau, 1854, p. 47). 

 

“É impossível combinar os saberes dos primitivos com os saberes do homem 

moderno?” (Thoreau, 1853, p.) 

 

 

           De certa forma o próprio Thoreau responde a pergunta através de sua experiência 

de dois anos em Walden. Em apenas dois meses ele conseguiu construir sua casa. Na 

sociedade moderna o homem precisa comumente trabalhar até metade de sua vida para 

ter sua própria casa enquanto na natureza, os índios e os animais facilmente as tinham:  

 
“No estado selvagem, cada família possui um abrigo tão bom quanto 

os melhores e, suficiente para as suas necessidades elementares e 

mais simples; mas penso que falo de um modo limitado quando digo 

isto, embora os pássaros tenham seus ninhos e as raposas  suas tocas 

e os selvagens suas cabanas – na moderna sociedade civilizada 

apenas metade das famílias possuem um abrigo” (Thoreau, 1854, p. 

58). 

 

 

         É claro que para viver assim, de forma muito simples, Thoreau tinha uma 

concepção de trabalho e consumo diferente do homem moderno e mais parecido com a 

dos índios, pois trabalhava para atender suas necessidades básicas. Precisava trabalhar 

apenas seis semanas por ano, durante a experiência em Walden. 

         E o individualista hoje, como seria? Ele pode não chegar à natureza diretamente, 

como Thoreau, mas indiretamente, através do consumo sustentável, por exemplo, pois 

sua visão de trabalho e consumo é diferente do “trabalhar mais para consumir mais”. O 

individualista hoje poderia ser o que Boaventura chama de “cosmopolitista”, isto é, 

aquele que resiste às convenções sociais e econômicas. Trata-se das comunidades auto-

sustentáveis, dos movimentos ambientalistas, sociais, dos críticos da sociedade, de uma 

maneira geral. Para Thoreau a preservação do meio ambiente importava tanto quanto a 

preservação do individualista, daquele que “enxerga” a visão holista da natureza e, 

consequentemente, abraça a causa ambiental.   
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“A vida que os homens louvam e encaram como bem sucedida é de 

uma só espécie. Por que exageraríamos qualquer espécie à custa das 

outras?” (Thoreau, 1854, p. 18). 

 

 

          Sua estada em Walden não foi unicamente para observar e analisar os sistemas 

inter-relacionais na natureza, mas entre ela e o homem. O homem, assim como a 

natureza, fazia parte do seu experimento. Viver por dois anos num ambiente natural, 

tirar dele o que era preciso para habitar e alimentar-se foi a maior prova de inter-relação 

entre o homem e o ambiente. Mas Thoreau foi além, provando que sua relativa 

independência econômica (graças aos recursos da natureza) permitia-lhe também uma 

certa independência do modo de vida convencional, o que vale dizer que estava livre do 

pensamento econômico dominante de consumo em excesso, trabalho em excesso. Não 

se alcança melhor qualidade de vida apenas com mais bens e serviços, mas com tempo 

livre o suficiente para viver bem e é sobre isso que trata este capítulo. 

 

 

3.1 - Atendendo às necessidades essenciais – Habitação e alimentação 
 

          Thoreau provou, vivendo por dois anos em uma cabana construída por ele 

próprio, que era possível viver quase à margem do sistema econômico de sua época, 

adotando soluções simples que não dependessem de ações que não fossem suas. Assim, 

comprou uma casa velha por quatro dólares e vinte e cinco centavos e a derrubou para 

então construir o que seria sua habitação. Em menos de quatro meses construíra e já 

ocupava sua nova residência.  

          Embora Thoreau dissesse inesgotavelmente em Walden que sua “solução” era 

sua, movida por um interesse seu, não há como deixar de notar sua preocupação com a 

sociedade – com o absurdo de conviver ao lado de uma sociedade moderna e civilizada, 

da qual apenas metade das famílias tinha sua casa própria, enquanto os “selvagens” 

tinham seu abrigo, assim como os pássaros, assim como os indivíduos da natureza em 

geral, como já foi dito. À medida que conseguia atender suas necessidades básicas, 

intrigava-o o fato de muitos não o conseguirem. Não desejava que todos se 

interessassem pelo mesmo empreendimento que o seu, mas incentivava o rompimento 
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com os dogmas, ou vícios da sociedade, que seguia os passos já marcados e não criava 

novos. Este é o cerne de Walden.  

             Uma das grandes preocupações da humanidade é a habitação: milhões de 

famílias no mundo não têm casa. Tendo em vista a época e o país onde viveu Thoreau, 

sua preocupação e crítica concentravam-se numa escala menor de pobreza, pois 

convivia com uma sociedade razoavelmente estável financeiramente, mas nem por isso, 

menos escrava, economicamente falando.  

           

 
“Nos grandes povoados e cidades, onde a civilização prevalece 

especialmente, o número dos que possuem um abrigo é uma 

pequeníssima fração do todo. O resto paga uma taxa anual pela sua 

veste mais exterior, indispensável no verão e no inverno, taxa esta 

com que se poderia comprar toda uma aldeia de cabanas índias, mas 

que serve apenas para conservá-los pobres enquanto viverem. Não 

pretendo insistir aqui na desvantagem de alugar comparada com 

possuir, mas é evidente que o selvagem possui o seu abrigo porque 

lhe custa muito pouco, ao passo que o civilizado comumente o aluga 

porque não se pode permitir possuí-lo; nem tampouco pode ele, ao 

longo curso, permitir-se alugá-lo ” (Thoreau, 1854, p.58).  

 

 

          Se ao “primitivo” custava tão pouco possuir uma casa, por que para os 

civilizados, “mais sábios e experientes” custava-lhes o trabalho de vinte, trinta ou 

quarenta anos de trabalho? A resposta: “porque mesmo o civilizado mais pobre garante 

uma casa que é um palácio comparada com a do selvagem” não convencia Thoreau. 

“Uma casa média custa oitocentos dólares em média, e para acumular essa soma serão 

necessários dez a quinze anos de vida do trabalhador (...) de modo que ele precisará 

gastar mais da metade de sua vida, geralmente, antes que possa ganhar a sua cabana. 

Mas se ao invés disso, paga aluguel, trata-se apenas de uma duvidosa escolha de males. 

O selvagem agiria com sabedoria se trocasse a sua cabana por um palácio, nessas 

condições?” (Thoreau, 1854, p.58).  
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“Enquanto a civilização aperfeiçoou nossas casas, não aperfeiçoou 

igualmente os homens que as habitam. Criou palácios mas não foi tão 

fácil criar nobres e reis. E se os objetivos do homem civilizado não 

são mais dignos que os do selvagem, se emprega a maior parte de sua 

vida apenas para obter as necessidades elementares e confortos, por 

que teria uma moradia melhor que a do primeiro?  

          Mas como passa a maioria pobre? Talvez se verifique que, 

proporcionalmente, assim como alguns foram situados pelas 

circunstâncias exteriores, acima do selvagem, outros foram situados 

abaixo dele. O luxo de uma classe é contrabalançado pela indigência 

de outra ” (Thoreau, 1854, p. 59-60). 

 

 

          Em outra passagem em Walden, Thoreau relata o que o secretário da Província da 

Nova Inglaterra e Nova Holanda escrevera em 1650: “Os primeiros habitantes dessas 

cidades cavavam um buraco quadrado no chão à maneira de uma adega, de seis ou sete 

pés de profundidade e revestiam a terra ao redor com madeira e forravam a madeira 

com cascas de árvores para prevenir o desmoronamento de terra; assoalhavam a adega 

com pranchas, colocavam estacas altas, ligavam-nas com varas e cobriam-nas com 

cascas de árvores, de modo que pudessem viver secos e aquecidos nessas casas durante 

dois ou até quatro anos. Os homens ricos da Nova Inglaterra viviam em casas desse tipo 

para não perderem tempo construindo e sentindo falta de alimento na estação seguinte e 

também para não desencorajarem os trabalhadores pobres que haviam levado de terra 

natal” (p. 62).  

          À maneira dos antigos, ou seja, de forma simples e eficiente, Thoreau constrói 

sua casa e discrimina seus gastos com a construção (p. 67):  

 

 

Tábuas         $8 03  ½ em grande parte 

prontas 

Refugo de ripas para o telhado e paredes  4 00  

Sarrafos       1 25 

Duas janelas de segunda mão com vidros   2 43  

Mil tijolos velhos      4 00 

Dois barris de cimento     2 40 
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Fibra        0 31 

Cavilhas       0 15 

Pregos        3 90 

Dobradiças e parafusos     0 14 

Aldrava       0 10 

Cal        0 01 

Transporte        1 40 (carregou boa parte nas  

                  costas) 

Total         $28 12 ½  

 

 

          Não estão incluídos aqui materiais como vigas, pedras e areia, dos quais 

apropriou-se junto com a antiga casa. O resultado de seu trabalho foi “uma casa 

estucada e hermeticamente coberta, com dez pés de largura por 15 de comprimento, e 

oito pés de pátio, com um sótão e uma privada, uma grande janela em cada lado, dois 

alçapões, uma porta atrás e do lado oposto uma lareira” (p.67). 

           “A luxúria de uma classe é compensada pela indigência da outra”. A fim de 

livrarem-se de todos os aspectos da condição de penúria, as classes mais baixas que 

conseguem progredir buscam os mesmos gostos e hábitos das classes mais abastadas, 

ostentam suas conquistas de forma que estas as distingam. O incômodo em Thoreau 

causado pelo desequilíbrio social e principalmente pelos gostos, hábitos e ideais das 

classes mais abastadas, responsáveis pela propagação e popularização do modo de vida 

ideal, se estendia até mesmo às grandes construções da humanidade, das quais não 

poupava críticas: 

 

 
“Na Arcádia, quando eu estive lá, não vi nenhuma pedra trabalhada. 

As nações estão tomadas por uma ambição insana em querer 

perpetuar sua memória pela quantidade de pedra esculpida que 

deixam. Que tal se desejo semelhante os fizessem polir e abrandar 

seus hábitos? Uma pequena parcela de bom senso seria mais 

memorável que um monumento tão alto quanto a lua. Eu prefiro ver 

as pedras em seus lugares (...) Muitos se preocupam em saber quem 

construiu os monumentos do Ocidente e do Oriente. Por minha parte, 
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eu gostaria de saber quem naquela época não os construiu, quem 

esteve acima dessas futilidades ” (Thoreau, 1854, p.71-72). 

 

           

          A verdadeira demonstração de progresso para Thoreau seria produzir para a 

civilização melhores moradias sem fazê-las mais custosas e não ter de presenciar, por 

exemplo, o aluguel de um simples quarto (um pouco maior que o seu) para um 

estudante de Cambridge, pelo valor de trinta dólares por ano (trata-se de meados do 

século XIX, e a casa de Thoreau custou vinte e oito dólares), com direito a conviver 

com muitos vizinhos, e talvez ainda, a morar no quarto andar, graças às corporações que 

criaram trinta e dois quartos, um ao lado do outro (Thoreau, 1854, p.68).   

          O “fazer com suas próprias mãos” foi o maior desafio relacionado à habitação 

para Thoreau durante a experiência de Walden, pois comprou uma casa velha a um 

preço irrisório, com direito a demoli-la para construir uma nova. Pertencente a uma 

família de intelectuais da classe média, inspirou-se nas idéias dos habitantes mais 

antigos de Concord: devolvia à construção de uma casa a simplicidade natural dos 

primeiros habitantes da terra; devolvia a construção da habitação ao seu futuro 

habitante, de acordo com suas necessidades, como acontece na natureza. O “fazer com 

suas próprias mãos” é um exemplo inspirado na natureza: os animais constroem suas 

casas; os indígenas que vivem mais próximos da natureza, a seu exemplo também as 

constroem, e o homem deveria fazer o mesmo, mas tendo em vista que “o custo de uma 

coisa é a importância do que chamarei vida que se exige em troca, imediatamente ou no 

decurso do tempo” (Thoreau, p. 58).   

 
“Quem sabe se os homens construíssem suas casas com suas próprias 

mãos, abastecessem seus lares com alimento para eles mesmos e suas 

famílias, simples e honestamente, a faculdade poética seria 

universalmente desenvolvida, como os pássaros universalmente 

cantam quando estão assim empenhados?” (Thoreau, 1854, p. 65-66). 

  

 

           

          A PRODUÇÃO de subsistência garantiu ao Thoreau sua segurança alimentar em 

Walden. Antes de terminar a construção da casa plantou dois acres e meio de feijão, 
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batata, trigo, ervilha e nabo. Colheu na sua primeira safra: seis sacos de feijão, nove de 

batata, espigas de trigo. 

          No ano seguinte, mais experiente, cuidou da quantidade exata de terra de que 

precisava: um terço de acre – a terra total compreendia onze acres. Não usou adubo, por 

ser um ocupante sem documentos e principalmente por julgar “não haver nenhum adubo 

comparável ao contínuo movimento, ao revolvimento com uma pá” (Thoreau, 1854, p. 

129,130). Tinha uma relação especial com a terra – provedora de alimento, abrigo, 

lazer. Considerava a agricultura uma arte sagrada como sugerem a poesia e a mitologia, 

mas o homem, apressado e preocupado em possuir grandes fazendas e colheitas fartas, 

não tem tempo para festivais, procissões e cerimônias. O solo é visto como 

“propriedade ou como meio de adquirir propriedade, deformando desse modo a 

paisagem, degradando a agricultura” (Thoreau, 1854, p.131). 

          Para Thoreau valorizar a produção agrícola era plantar o suficiente e não mais do 

que isso, e não permutá-la “por uma quantidade insuficiente de artigos caros e de luxo, 

cultivar-se-ia apenas algumas varas de chão, e seria mais barato cavar a terra do que 

utilizar bois para ará-la...” (Thoreau, 1854, p.71). A produção agrícola de subsistência é 

muito valorizada em Walden não somente por satisfazer uma necessidade básica, mas 

também por garantir certa autonomia, além de um contato maior com a natureza:  

 
“Eu era mais independente do que qualquer outro fazendeiro de 

Concord, pois não estava preso a uma casa ou fazenda, mas podia 

seguir a tendência do meu temperamento, o qual é sempre muito 

maleável. Perto de estar já mais rico que eles, se minha casa tivesse 

sido queimada ou minha colheita falhada, eu teria ficado quase que 

em tão boa situação como antes” (Thoreau, 1854, p. 71). 

           

          Embora a agricultura familiar não seja considerada tão relevante para o mercado 

econômico convencional, ela é extremamente importante para a economia da natureza. 

Além de garantir a segurança alimentar dos membros da família, a agricultura de 

subsistência participa do processo de reprodução social, à medida que os membros da 

família satisfazem-se e garantem a soberania alimentar regional e microrregional, por 

meio de pequena circulação de mercadorias (Caporal e Costabeber, 2004, p. 54).  

          A intimidade com a terra permitia-o conhecer sua “vocação” e aprendia assim, a 

trabalhar com ela (terra) e não contra ela. Para Thoreau “cada habitante da Nova 

Inglaterra devia tranqüilamente cultivar o trigo, o centeio e o milho nesta terra, e não 
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depender de distantes e incertos mercados (...) A maior parte dos fazendeiros dá ao seu 

gado e aos porcos os grãos que produzem, e compra farinha de trigo, que afinal não é 

mais saudável, por altos preços nos armazéns. Percebi que podia facilmente plantar um 

alqueire ou dois de centeio e milho, pois o primeiro cresce na terra mais pobre, e o 

último não requer a melhor” (Thoreau, 1854, p. 76). 

          A convivência harmônica com a natureza possibilitava sua aprendizagem 

agroecológica, como investir nas culturas próprias da terra, mas também aprendia com 

seus erros, como na experiência da plantação de feijão. Diferentemente da primeira 

safra, da qual colheu “quase quinhentos litros de feijão”, Thoreau não conseguiu mais 

colher um grão durante sua estada em Walden. Após alguns verões desistiu desta 

cultura: 

 

 
“Por que não tentam os habitantes da Nova Inglaterra novas 

aventuras, cultivando outras plantas em vez de insistir sempre na 

mesma? Por que não nos preocupamos com uma nova geração de 

homens em lugar de nos preocuparmos com sementes de feijão?” 

(p.131). 

    

            

        Com a experiência e leitura sobre os primeiros habitantes de Concord, Thoreau 

aprendia mais sobre a ecologia local e a importância da agricultura de subsistência, da 

agricultura variada, da reação do solo ao manejo do ecossistema, enfim, tornara-se um 

agricultor ecológico.  

          Ideologia artesanal é “um processo produtivo em que a pessoa sozinha (ou no 

máximo sua família) determina todo o processo de produção: o quê produzir, como 

produzir e os tempos e horário de trabalho” (Lenz, 2004, p.124). Este modo 

independente de viver foi adotado por Thoreau durante sua experiência, assim como é 

adotado por alguns hoje em dia. Embora a produção artesanal não seja valorizada como 

deveria, ela vem ganhando espaço à medida que o meio ambiente importa. A agricultura 

que busca a sustentabilidade ecológica deve conciliar o modo de produção artesanal 

com as vantagens tecnológicas dos tempos atuais, sem exigir do agricultor que 

simplesmente mude totalmente seu modo de viver e de produzir, individualmente. 
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          A ECOVALE adotou a seguinte metodologia para compreender melhor as idéias 

dos sócios cooperados: “analisar os sujeitos individuais que estão envolvidos numa 

lógica de produção que se contrasta com a que se faz dominante no ambiente em que 

vivem. Essa técnica de análise preocupa-se em observar o sujeito como integrante de 

um ambiente social que interfere diretamente sobre ele. Dessa forma, torna-se 

impossível entender o sujeito sem analisar o ambiente em que está inserido e as inter-

relações que existem entre eles” (Freitas e Mesquita, 2004, p.177-178).      

          Na agricultura ecológica atual, o trabalho coletivo aproxima mais a produção 

artesanal (de natureza mais ecológica) do modo de produção moderna, com a intenção 

de integrar mais o agricultor ao sistema econômico atual, a exemplo das cooperativas. O 

problema é transformar o individual em coletivo, entretanto, um conjunto de 

individualidades, ou não deixar de considerar que o agricultor não pode simplesmente 

deixar seu modo de produção individual, artesanal, pois estaria assim, deixando de ser 

um agricultor independente, sem necessariamente transformar-se em agricultor 

ecológico. A agricultura ecológica precisa, quando representada pelo coletivo, integrar o 

individual e o coletivo, caso contrário estará simplesmente repetindo o modelo de 

trabalho dos assalariados, e deixando extinguir-se o modo de produção artesanal, sem 

que isso traga necessariamente benefícios ecológicos e sociais. Um agricultor pode se 

tornar um mal-assalariado e muito menos interessado no meio ambiente. As inter-

relações entre o agricultor e o ambiente não devem ser menosprezadas, se se pensa em 

sustentabilidade ambiental, pois para muitos a agricultura ainda é “sagrada”, digna de 

cerimônias, festivais e procissões, como bem descreveu Thoreau. 

 

 

3.2 - A problemática das “vestes” – uma visão multifacetada  
 

Desde o aparecimento do homem na terra, questões como satisfazer-se com 

alimento, abrigo, combustível e vestes sempre foram e são os objetivos primários para 

subsistir – tudo o mais será considerado aqui abundância, visto que, pelo menos 840 

milhões de pessoas no mundo não conseguem sequer alimentar-se adequadamente 

(Committee On World Food Security, 1998). É claro que há pessoas que não somente 

satisfazem essas, mas outras tantas “necessidades” criadas e incentivadas pelo sistema de 
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mercado atual. Não obstante, este estudo voltar-se-á em princípio, às “primeiras 

necessidades”. 

 Que palavras expressariam melhor os quadros do século XVI, os quais ilustram 

pinturas e retratos da rainha Elizabeth e seus trajes ornamentais que sobressaltam-se das 

telas e da própria majestade? Alguns usariam as palavras “elegância”, “distinção” e 

“exclusividade” para exprimirem a impressão de tantos adereços, dignos de uma rainha; 

outros diriam que tais adornos devem ser interpretados como culturais, assim como os 

dentes de tigre enfeitando os colares de pescoços de mulheres tribais africanas, ou ainda, 

tecidos dos quais eram feitas as roupas de antigas princesas hindus.  

   Não se discutirá aqui sobre a história da vestimenta, mas é imprescindível dizer 

que, seja ela qual for, graças à revolução do século XVIII, a indústria têxtil tratou de 

aguçá-la, ampliando a produção de tecidos e, assim, ofereceu ao mundo europeu diversas 

possibilidades, as quais hoje propiciam os moldes da “roupa certa”. Com o apoio das 

ferramentas da modernidade e, principalmente, com o apoio da população – que parece, 

já nascera com amor pela novidade - a moda encontrou terreno fértil onde pudesse 

enraizar-se e desenvolver-se. 

          Obviamente o conforto de vestir uma roupa, cujo tecido ajusta-se primorosamente 

ao corpo, deve-se à evolução da indústria têxtil. Não se deve negar a utilidade de novos 

conhecimentos e técnicas que possibilitam o homem moderno vestir-se adequadamente: 

a roupa deve servir ao homem, de modo que o aqueça no inverno e o refresque no verão 

com tecidos leves. O avanço da indústria têxtil permitiu não só o aprimoramento dos 

tecidos tornando a roupa mais confortável e funcional, como também permitiu sua 

produção em maior escala e, conseqüentemente, “democratizou” sua distribuição no 

mercado. 

          Um dos maiores exemplos de sucesso da produção têxtil ao longo dos anos é o 

jeans. A corrida de mineradores para o oeste norte-americano no século XIX, em busca 

de ouro, levou o comerciante Levi Strauss a abrir uma loja de tecidos nas proximidades 

onde havia mineração, com o intuito de vender lona para os mineradores cobrirem suas 

barracas e carroças. O insucesso de seu empreendimento, pois o tecido não era resistente 

o bastante para a finalidade a que se propunha, fez com que Strauss encontrasse outra 

utilidade para seu material. Ao observar que os mineradores gastavam muito com calças 

pouco resistentes ao trabalho árduo da mineração, eis que lhe surgiu a brilhante idéia de 

fabricar calças específicas para este fim, a partir da lona. Surgiu assim a calça jeans, em 

1850 (O´Hara, 1986). 
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          O uso de roupas é um modo de socialização; vestir roupas integraliza o homem e o 

caracteriza. Não é incomum prejulgar alguém pelo modo de vestir. Conforme a roupa 

que usa, um homem pode ser classificado dentro de um determinado grupo – 

intelectuais, trabalhadores braçais, clérigos, velhos, ricos, médicos, citadinos, etc.  

           O problema surge quando a vestimenta não serve mais ao homem como deveria, 

mas o homem à vestimenta. A estratificação social é uma das graves conseqüências 

advindas deste processo de “socialização”. Não é difícil imaginar o que isso significa 

atualmente, num mundo globalizado no qual todos desejam inserir-se. Contrariamente ao 

propósito inicial “democrático”, exemplificado acima, como no caso da criação do jeans, 

o que se vê hoje em dia é um verdadeiro “império da moda” ditando as regras de 

comportamento da sociedade. Para agravar ainda mais o processo de exclusão social, a 

mega-indústria têxtil conta com uma poderosa aliada, ou melhor, a mais poderosa aliada, 

capaz de convencer quem quiser do que lhe convém: a mídia. 

          Atualmente, milhões de pessoas são bombardeadas ininterruptamente pela mídia. 

“Consumir” é o lema principal de sua política democrática e paradoxa: “Todos são livres 

para comprar”. Se não tiverem como pagar pelos excessos oferecidos, aceitem as 

conseqüências de viver à margem deles, ou lutem para consegui-los e serem assim, 

aceitos pela sociedade. Em outras palavras, enquadrem-se ou enquadrem-se, não há 

escolha.  

          O exemplo da indústria têxtil apresentado aqui é apenas uma das “faces” do 

consumismo e o presente trabalho convida o leitor para uma reflexão sobre o mosaico ou 

outras “faces” do consumo. Assim, associa-se facilmente a roupa a sua produção na 

indústria, a qual conforme a demanda repercute (ou não) nacional e internacionalmente. 

Dependendo do alcance econômico, ela pode tornar-se importante agente na economia 

nacional ou ainda, global. As indústrias têxteis e os apreciadores da moda investem no 

rentável negócio de ditar o que as pessoas irão usar. Naturalmente quanto mais 

globalizado o gosto pelos seus produtos, mais receita é gerada. Não obstante, o número 

de compradores potenciais é muito menor do que os potencialmente incapazes de 

consumir. O resultado disso é o consumo elitista, refletindo sociedades elitistas. Poder-

se-ia dizer que o uso da roupa é um reflexo de um conjunto de “visões” diferentes nos 

diversos campos da economia, sociedade e cultura. 

          Não será analisado aqui, por exemplo, o impacto ambiental da indústria têxtil, pois 

é claro que outros exemplos seriam melhores para tratar dos efeitos da indústria no meio 

ambiente. O mais importante não é a indústria têxtil em si, mas o consumo de uma 
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maneira geral. Esse modo de olhar o consumo sob todos os ângulos é o que mais 

importa, essa é a visão multifacetada das “vestes”, e era essa a visão do filósofo Henry 

David Thoreau, do século XIX, em Walden. Neste sentido a obra aborda as implicações 

sócio-ambientais do consumo em excesso; a relação do homem com o trabalho e o 

consumo – uma relação de dependência, hoje, tão atual quanto o era há dois séculos. 

Contra as formas de dominação, Walden é ainda um exemplo voltado para o 

desenvolvimento humano e, principalmente, para a conscientização ambiental. 

          Um outro problema do consumo é o status que o acompanha, e contra este fato 

global e antigo, Thoreau rebelou-se, não somente com seu discurso, mas também com 

seu modo de viver, demonstrando que o status poderia ser o não status. Passado um 

século e meio do lançamento de Walden, são praticamente atuais as mesmas reflexões do 

filósofo, o que deixa a dúvida: estava ele à frente de seu tempo ou nós é que não 

evoluímos? 

 

 3.2.1 - Consumo sustentável por Thoreau, um exemplo do século XIX 
 

           Ao que parece está o mundo longe de atender àquela necessidade básica de vestir-

se de maneira adequada e funcional, já mencionada – o mundo aqui destacado toma 

propositalmente o sentido generalizado, pelo simples fato de que, mesmo estando muitos 

países longe desse consumismo desenfreado por serem extremamente pobres, se lhes 

fossem dados a oportunidade e o poder de compra, dificilmente estariam em situação 

diferente dos países em desenvolvimento. Mas engana-se quem pensa que esta situação 

remete-se à atualidade, aos “efeitos colaterais” do século XX-XXI. A tendência ao 

excesso e à acumulação parecem naturais ao homem quando se pensa no sentido real das 

grandes navegações e descobrimentos do século XVI, e até mesmo de outros tempos 

seculares. Poder-se-ia viajar no tempo e a história da humanidade não negaria a origem 

do legado do acúmulo passado de gerações a gerações. No entanto, não há como negar 

que a grande alavanca que possibilitou o salto gigante nos tempos modernos, em direção 

ao que hoje se pode chamar de “consumismo selvagem”, sem dúvida foi a revolução 

industrial, no século XVIII. 

          Atento às grandes novidades do século XIX, Thoreau já criticava o que se tornara 

a melhor forma de dominação da moderna economia de mercado: o consumismo 

exagerado e sua extraordinária forma de “aprisionamento voluntário”. Em Walden, 
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Thoreau relata a experiência de viver sozinho por dois anos (1845-1847), de maneira 

auto-sustentável, às margens do Lago Walden, em Concord, Massachussets. Construiu 

sua casa com as ferramentas das quais dispunha e com um capital mínimo com o qual 

comprou o material necessário para a construção. Comprou ainda algumas sementes de 

feijão e outras espécies. Plantava basicamente o que consumia, e complementava suas 

despesas com algum dinheiro que ganhava também com serviços como agrimensor e 

outros, nas fazendas vizinhas. Resumidamente, Walden é uma descrição do modo de 

vida simples, adotado por Thoreau durante o tempo em que optou viver quase à margem 

do mercado. Sua experiência tratava-se, dentre outras coisas, de um verdadeiro protesto, 

provando que o homem podia viver bem com muito pouco recurso, de maneira semi-

independente da economia de mercado. 

          Para a surpresa dos que acham que a globalização é um fenômeno recente, Walden 

é um registro de resistência do século XIX, contra o sistema de mercado que 

especializava o indivíduo cada vez mais e o tornava mais e mais dependente desse 

sistema. 

          Outra questão interessante é um dos públicos alvos para quem Thoreau descreveu 

sua “aventura” na obra aqui referida. Escrevia para universitários pobres, cujos pais 

sacrificavam-se para custear seus estudos, moradia próxima à universidade, alimentação 

e roupa. Ao se formarem sacrificariam-se estes, como seus pais, por meio de trabalho, 

para garantir não somente as mesmas condições as quais lhes foram antes garantidas, 

mas outras mais, a fim de ascenderem material e socialmente. Thoreau diverte-se ao 

relatar como era prazerosa sua vida nos bosques de Walden: como suas necessidades 

eram básicas, podia trabalhar apenas seis semanas para assegurar-lhe o sustento de um 

ano. Com todo o tempo restante livre, dedicava-se ao que mais lhe agradava – observar a 

natureza, ler e ficar consigo mesmo. 

          Este modo de vida pode parecer absurdo no mundo atual, mas também o parecia 

em 1845, época em que se gastavam fortunas para construção de casas fabulosas e 

riquíssimas na Nova Inglaterra (hoje disponíveis para visitação turística); vestiam-se as 

famílias mais abastadas com as roupas mais caras, ditadas pela França. Em 1845, assim 

como em 2004, o que se buscava era o status que proporcionava possuir bens exclusivos. 
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 3.2.2 - A Vestimenta que Sobreveste 
 

           Ainda considerando a obra de Thoreau como ponto de discussão, algumas 

ponderações sobre a verdadeira utilidade das vestes (agora no sentido literal) e sua 

relação com o homem são sugeridas pelo filósofo, que não economizava reflexões sobre 

a verdadeira inutilidade da posse de inúmeras roupas. A mais simples delas é o fato de 

que a veste ajusta-se ao corpo, conforme o uso: quanto mais se usa uma roupa mais ela 

toma a forma de quem a veste, o que resulta em conforto – “A cada dia que passa nossos 

trajes ajustam-se-nos melhor, recebendo a marca do caráter de quem os veste, até que 

hesitamos em pô-los de lado, com aquela relutância e cuidado médico e um pouco de 

solenidade com que procedemos para com os nossos corpos ” (Thoreau, 1854, p. 52). 

          Um teste simples que fazia com seus amigos revelava quão importante para a 

conduta humana era a vestimenta. Perguntar-lhes se usariam uma roupa com remendo, 

por exemplo, causava-lhes indignação, sentiam-se ultrajados, prefeririam “coxear pela 

cidade com uma perna quebrada do que com a calça rasgada” porque acreditavam que 

isso arruinaria seus projetos futuros. Esta simples experiência mostra quão importante 

para o homem tornou-se vestir-se de acordo com o que é convencionado pela sociedade, 

e como ele é julgado pelas suas vestes.  

           Thoreau posicionava-se prontamente contra a convenção de aquisição de roupas 

além do necessário. Era contra “a exigência de roupas novas e não um novo uso de 

roupas”. Há uma passagem em Walden que merece destaque por apresentar uma 

interessante analogia entre o homem e a natureza, relacionada ao uso de vestimenta. Em 

se tratando de natureza, as aves, por exemplo, trocam suas penas na estação de muda, o 

que significa uma transformação em suas vidas. O mergulhão passa esses momentos nos 

lagos solitários. O mesmo acontece com as serpentes e as larvas. Tal processo ocorre 

devido a uma expansão interna e necessária. O autor estende esse raciocínio ao homem 

que também deveria trocar “sua pele” à medida de sua evolução: 

 

“Talvez nunca devamos procurar roupas novas, por mais rasgadas e sujas que 

estejam as velhas, enquanto não nos tivermos conduzido de tal maneira, ou empreendido 

ou velejado de algum modo, que nos sintamos como homens novos dentro dos velhos e 

que conservá-las seria como que conservar vinho novo em frascos velhos ” (Thoreau, 

1854, p.54). 
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          Thoreau desnuda a moda, na medida em que não vê sua utilidade ao homem, este 

que a segue incondicionalmente, como um culto - “Nós não adoramos as Graças nem as 

Parcas, mas a Moda (...) O macaco-mor em Paris põe uma capa de viajante e todos os 

macacos da América fazem o mesmo” (Thoreau, 1854, p.55). Cada geração ri da moda 

antiga, mas segue religiosamente a nova. 

          Sua crítica também se estendia ao sistema de fabricação de sua época. Thoreau 

menciona em Walden a questão da condição dos operários dos EUA, no século XIX, que 

se assemelhava cada vez mais à dos ingleses, a qual não difere muito da condição de 

alguns operários de hoje: horas de trabalho sobrecarregadas, baixos salários, condições 

inadequadas de trabalho, etc.  

A solução que Thoreau encontrou para atender à necessidade de se vestir, 

possuindo pouco recurso, foi a mais simples e óbvia possível: vestir-se conforme o que 

podia pagar. A complexidade restringe-se ao valor dado ao modo de vestir, e não ao 

vestir-se, propriamente, e como o modo de vestir era pouco ou quase nada relevante ao 

filósofo, o problema da vestimenta não lhe era necessariamente um problema.  

Consumir o suficiente para não ser consumido pelo consumo, esta pode não ser a 

solução que mais agrade à globalização, mas certamente contribuiria e muito para mudar 

o quadro geral da miséria de muitos países. Não se pretende aqui uma apologia ao não 

consumo, isso seria absurdo, poucos conseguem viver à margem do mercado. O que se 

pretende no presente trabalho é mostrar como alguns problemas poderiam ser resolvidos 

apenas com um olhar diferente, de outro ângulo. Falta à sociedade o olhar crítico que 

permitiria enxergar até onde as grandes corporações tentam velar suas intenções, as quais 

nunca foram segredo, na verdade – exploração de trabalhadores; lucro para os países 

ricos, mais miséria para os pobres, que não conseguem exportar seus produtos, e 

conseqüentemente, não conseguem competir no mercado. Falta a todos a experiência de 

viver basicamente, e refletir sobre o que é essencial ou não:  

 
“Viveremos sempre estudando como obter mais dessas coisas, sem 

nos contentarmos algumas vezes com menos? Continuarão os 

cidadãos respeitáveis a ensinar gravemente, por preceitos e exemplos, 

a necessidade de um jovem possuir certo número de supérfluos 

sapatos de verniz, de guarda-chuvas, de quartos de hóspede vazios 

para vazios hóspedes, antes de morrer? Por que não seria a nossa 
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mobília tão simples quanto a dos árabes ou dos índios? ”(Thoreau, 

1854, p .260-61). 

 

 

          Nos dias de hoje, a situação de miséria convivendo ao lado do consumo 

exagerado, como em muitos países pobres e em desenvolvimento, certamente seria uma 

incógnita para o autor de Walden, quase impossível de decifrar. Quantos não trabalham 

apenas para comer e vestir-se na moda e não se dão conta que contribuem assim, para 

que continuem trabalhando mais e mais para comprar mais e mais caríssimas roupas, 

para que não se sintam excluídos, quando na verdade eles próprios excluem-se de suas 

próprias vidas? Não lêem, desconhecem o lazer, a educação e até mesmo a socialização – 

apesar de acharem que socializar é vestir-se igual, consumir “irmanamente” a mesma 

coisa – tudo em nome da “ditadura da moda”, a deusa que exige de seus fiéis total 

dedicação, caso contrário, retribui com o castigo de estar fora da moda, fora da 

sociedade. O castigo não se dá no “inferno”, mas aqui mesmo na terra, como por 

exemplo, nos processos seletivos, os quais eliminam candidatos pelo modo de vestir; nas 

novelas que exibem figurinos e comportamentos, os quais certamente serão reproduzidos 

pela sociedade e transformados em hábito, e assim em diante.  

             A proposta de vida simples de Thoreau confrontava-se com a proposta de consumo 

de seu tempo (a qual não tinha ainda o apelo de compra exponencial dos dias de hoje). É 

imprescindível deixar claro que o modo de vida em Walden não é uma apologia à volta 

aos tempos, e muito menos a não evolução, ou a não tecnologia, embora as soluções 

encontradas pelos “primitivos” sejam mencionadas inesgotavelmente na obra, como as 

mais inteligentes e vantajosas. Isto não significa dizer que subestimava a busca 

incessante e necessária da ciência, a serviço da humanidade. Na verdade o que Thoreau 

busca é a junção das vantagens do homem “primitivo” com as do homem moderno e 

civilizado: “Is it impossible to combine the hardiness of these savages with the 

intellectualness of the civilized man?” A passagem referente ao depoimento do 

superintendente dos índios na Colônia de Massachusetts, em 1674, revela quão 

funcional, prático e moderno era o abrigo do bon savage, o qual podia ser montado em 

um ou dois dias e desmontado em algumas horas: “I have often lodged in their wigwams, 

and found them as warm as the best English houses... The Indians had advanced so far 

as to regulate the effect of the wind by a mat suspended over the hole in the roof and 

moved by a string” (Thoreau, p. 25). 
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          Infelizmente muitas vezes confunde-se progresso com tecnologia voltada para 

atender interesses de poucos e o resultado disso, reflete-se nos outdoors e anunciantes 

nas mídias, que não poupam esforços em insistir em como é importante ter um celular 

que fotografa, mesmo que custe vinte vezes mais que o mais simples. O carro não basta 

ser carro, mas um super-carro, e assim, esquece-se de que apenas leva do ponto A ao 

ponto B; a roupa não basta ser roupa, mas deve ser da marca usada pela top model, e 

assim, esquece-se de que a roupa apenas veste. 

          Neste sentido, já no século XIX Thoreau enxergava o óbvio da intenção 

maquiavélica do capitalismo de fincar suas raízes sob o solo, de modo que sua retirada 

fosse quase impossível sem danificar também o solo. O status que o consumo 

possibilitaria ao homem compensaria qualquer esforço. Inflar no homem o desejo do 

consumo, e fazê-lo crer quase inerente aos homens, através da posição que lhes 

proporciona - era essa a principal arma do capitalismo tal como é, voltado para o 

fortalecimento das grandes corporações ou criação de novas, que se comportam da 

mesma forma, enriquecendo mais os ricos e excluindo mais os pobres.  

 

   3.2.3 - A problemática das “vestes” – Consumo elitista    
 

             Voltando à atualidade e ao mundo no qual 20% da população consomem 80% dos 

recursos, constata-se que, se o mundo seguir o exemplo de desenvolvimento proposto 

pelos países dominantes, a vida estará seriamente comprometida, se não extinta. Apenas 

para exemplificar, os Estados Unidos representam 5% da população mundial e 

consomem 30% dos recursos no mundo (Leroy, 2002, p.15). Não é necessária muita 

imaginação para visualizar o quadro do que seria o mundo se todos consumissem como 

os norte-americanos. E o problema é que a humanidade caminha para este lado. Com a 

premissa de promover o bem comum, de desenvolver o país de maneira sustentável, de 

erradicar a pobreza, o aclamado desenvolvimento sustentável perde-se em si mesmo e 

acaba revelando sua verdadeira face, expressa na legitimação do mercado como salvador 

do mundo. Com isso, é só olhar em volta e imediatamente entende-se que as políticas 

adotadas para garantir o desenvolvimento promovem a exclusão social, a fim de garantir 

sua própria existência.  

              Por mais que esse seja um discurso antigo e desgastado, não é possível mudar o 

foco da problemática social e ambiental mundial, se no Brasil, por exemplo, os 10 % 
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mais ricos concentravam 47% da renda nacional, em 1978. Passados mais de 20 anos, a 

situação não mudou (Leroy, 2002, p.15). Para a tristeza dos ávidos por soluções 

inovadoras e surpreendentes para os problemas da desigualdade social, a realidade é que 

a velha esperança por uma virada radical de pensamento e práticas políticas ainda é a 

mais óbvia e necessária mudança da qual o meio ambiente e a maioria dos excluídos 

necessitam. 

             Os padrões de produção e consumo adotados aqui são profundamente elitistas. A 

produção industrial e agrícola que monopolizam as tecnologias destinam-se aos 10% 

mais ricos e ao mercado externo (Leroy, 2002). País dos contrastes, ao lado dessa 

minoria privilegiada (cerca de 2 milhões de ricos) vivem 24 milhões de miseráveis (com 

menos de R$80,00 por mês), 3 milhões de pobres, 60 milhões de quase pobres e 50 

milhões na classe média, segundo os dados de 2000 do Banco Mundial (Leroy, 2002, 

p.33). 

           Para o meio ambiente e para a maioria da população mundial, as políticas de 

desenvolvimento não diferem das de desenvolvimento sustentável, visto que, o resultado 

dessas ações políticas assemelha-se muito. Não se vê uma distribuição mais justa de 

renda e dos recursos, mas sim sua concentração mais acirrada e uso desordenado dos 

recursos.  

          A degradação ambiental é um dos resultados dessa política voltada para a elite, 

desde o processo de produção ao consumo de bens. Como num processo de 

“retroalimentação”, as classes dominantes são favorecidas pelo governo com créditos e 

tecnologias disponíveis, o que agrava ainda mais as disparidades sociais, eclodindo na 

maneira como o meio ambiente é utilizado: Pobres destruindo e poluindo o meio 

ambiente por falta de condições econômica e tecnológica, e ricos destruindo e poluindo 

muito mais, para atender ao exigente mercado consumidor.  

             “Ninguém é inocente” como diria Nietzsche, mas cabe aqui um parêntese, pois 

seria injusto deixar de pesar quem polui e degrada mais o ambiente nessa relação 

desigual de uso dos recursos entre ricos e pobres, local e globalmente. Em Da economia 

ecológica ao ecologismo popular, Alier discute a posição do Informe Brundtland de 

diagnosticar a pobreza como causa de degradação ambiental, recomendando para isso 

um “crescimento econômico de três por cento ao ano no Sul e no Norte (para abrir 

campo às exportações do Sul)”. Para Alier, somente a redistribuição e equidade 

possibilitariam um desenvolvimento realmente sustentável. Alguns de seus exemplos 

mostram que a afirmação de Brundtland é verdadeira em parte, já que corre o sério risco 
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de distribuir parcelas de culpa indevidas. Pobre polui e degrada o meio ambiente? Sim, 

mas obviamente, rico polui e degrada mais o ambiente, considerando entre outras coisas, 

o fato de que os países pobres degradam o meio ambiente principalmente para atender ao 

mercado externo.  

              O uso de fertilizantes é um desses exemplos. O Japão, país rico, utilizava 435 

kg/ha entre 1983 e 1985, em uma área de 0,4 ha de terra agrícola/habitante; a Holanda 

utilizava no mesmo período 787 kg/ha em uma área de 0,6 ha; a Irlanda 727 kg/ha em 

uma área de 0,22 ha. Já os países latino-americanos como El Salvador, utilizava 114 

kg/ha de fertilizantes em uma área de 0,13 ha de terra agrícola/habitante; o Haiti, 4 kg/ha 

em uma área de 0,14 ha; A Argentina, 4 kg/ha em uma área de 1,18 ha; o Brasil, 35 

kg/ha para uma área de 0,56 há (Alier, 1998, p.115). Esses dados mostram que os países 

ricos usam muito mais fertilizantes do que os países em desenvolvimento.  

          Não se pode deixar de mencionar também que o uso de fertilizantes em alguns 

países periféricos e semi-periféricos, como Cuba, por exemplo, o qual utilizava entre 

1983 e 1985, 172 kg/ha de fertilizantes em uma área de 0,32 ha, foi causado 

majoritariamente pela pressão das exportações de açúcar. Da mesma forma na década de 

1960 e 1970, segundo Segura (Inversión en capital natural y humano en los países en 

desarrollo, Estocolmo, 1992), países da América Central, como Costa Rica, Nicarágua e 

Honduras, promoveram grande desmatamento para a limpeza de terras para a criação de 

gado, sob o subsídio e proteção do mercado de carne norte-americano. O Sudeste 

asiático foi desmatado em grande parte para atender aos exportadores de madeiras duras 

tropicais (Alier, 1998, p.125,126).  

           Esses são alguns exemplos de Alier, que ilustram como o meio ambiente é 

degradado para atender ao mercado externo, aos países consumidores. Neste sentido, os 

países que não tem expressão significativa no exterior, poluem menos e, segundo este 

mesmo raciocínio, conservam mais o meio ambiente.   

             O consumo desregrado dos recursos para atender às elites, assim como a 

degradação sócio-ambiental por ele provocada, está diretamente ligado à desarticulação 

política, provocada pela economia global, a qual enfraquecendo o Estado sobrepõe sua 

política neoliberal, relegando em segundo plano a sociedade e o meio ambiente. O 

âmbito do alcance da política neoliberal é geral e mundial, já que consegue influenciar 

não somente a produção e distribuição dos produtos e serviços finais, mas também a 

própria sociedade, rica ou pobre, ludibriada pelos encantos das novidades do consumo, 

por exemplo. 
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3.2.4 - Mercado Consumidor Elitista como agravante de problemas 

sócio-ambientais 
     Para atender ao mercado externo, tendo em vista o abatimento da dívida externa, 

o mercado brasileiro, volta-se para a produção intensiva de bens, sem constar dessa 

política a preocupação ambiental e social. O êxodo rural foi (na década de 60) e ainda é 

provocado pela mecanização do campo, causando o aumento desordenado da população 

urbana, a qual se vê forçada a degradar o ambiente, seja morando nas encostas, ou 

poluindo rios e nascentes, ou destruindo matas e biomas, mas tudo isso naturalmente em 

escala bem menor do que as conseqüências ambientais causadas pelos grandes 

proprietários de terras, responsáveis pelos maiores estragos ambientais e sociais.  

              No Brasil, ao substituir a mão-de-obra no campo por máquinas, houve um grande 

desemprego rural, seguido de explosões de pequenos agricultores, causando um êxodo 

rural intenso – de 1960 a 2000 a população urbana saltou de 27,6 milhões para 111 

milhões -; outra conseqüência da grande produção agrícola foi o aumento do uso de 

agrotóxicos, de 276%, entre 1964 e 1991. Em menos de 40 anos a extensão da produção 

agropecuária colaborou intensamente para a perda biótica de 50% dos aproximadamente, 

200 milhões de hectares do Cerrado (Leroy, 2002, p.36,37). Esses dados provocam no 

mínimo, ponderações contra o Informe Bruntland, para quem um dos meios de erradicar 

a pobreza é desenvolver o país, de forma sustentável, incentivando, sobretudo a geração 

de receitas provindas do mercado externo. Parece que os acontecimentos citados acima, 

não foram suficientes para deixar claro que, o desenvolvimento voltado para a 

mecanização e altas tecnologias para a produção para o exterior não é a melhor forma de 

distribuir a renda de um país. A pobreza não tem sido erradicada assim. 

            O conceito de desenvolvimento sustentável do Informe Brundtland, baseia-se no 

“crescimento ou desenvolvimento econômico que seja compatível com a capacidade de 

sustento” (CMMAD, 1998, p.47). Segundo alguns simpatizantes dessa idéia, crescimento 

econômico é aumento de PIB, e desenvolvimento econômico seria mudança da estrutura 

econômica sem aumento do PIB. Alier considera este conceito antagônico, levando em 

conta como tem sido o “desenvolvimento econômico” dos últimos tempos.  

             Pode-se dizer que o Brasil vem cumprindo bem o seu papel de exportador. O 

quadro abaixo mostra, por exemplo, seu desempenho global na indústria têxtil: 
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          Em 2000 o comércio mundial de têxteis foi de US$356 bilhões, segundo a 

International Textile Manucfacturers Federation (ITMF). Um dado curioso: dentre os 10 

(dez) maiores produtores têxteis no mundo, estão países como China, Índia, Brasil e 

Paquistão. Trata-se de países pobres e em desenvolvimento, que abastecem países ricos 

com matérias-primas e mão-de-obra barata. Apesar disso, o Brasil, por exemplo, 

segundo maior produtor mundial de tecidos de malha, ocupa a trigésima quinta (35ª ) 

posição como exportador mundial, segundo o ITMF (Editora Brasil Têxtil, 2002).  

          Com isso observa-se que ter uma ótima posição como produtor não garante ao país 

a melhor posição como exportador, se este não for um país com poder sobre o mercado 

mundial. Aos países ricos, ao contrário, é cedido o privilégio de exportar mais, graças à 

matéria-prima barata (comprada a preço irrisório dos países produtores, ou produzida e 

subsidiada pelos próprios países desenvolvidos e seus governos) e, claro, graças às 

indústrias instaladas nos países pobres, onde as grandes corporações conseguem pagar 

taxas tributárias menores e “recrutam” um exército de mão-de-obra muito barata.  

           Como se pode ver, além da desvantagem competitiva internacional, há outro 

agravante a ser considerado na indústria têxtil no Brasil e nos países em 

desenvolvimento, que na verdade não se limita ao universo da indústria têxtil, mas à 

cultura do consumo em geral. Os países ricos conseguiram, não sem a poderosa ajuda da 
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mídia e da globalização, disseminar o gosto pelos seus gostos, o que vale dizer, o gosto 

pelo que produzem e exportam. Um dos problemas decorrentes dessa imposição é que 

nem todos, ou melhor, poucos países possuem poder de aquisição de bens e serviços para 

atender aos desejos inflamados do consumismo plantado no mundo pelos países 

desenvolvidos. Outro problema, mais grave, são as sérias conseqüências da ideologia de 

“integração” dos países, discurso da atualidade, que na verdade nada integra, ao 

contrário, desagrega valores nacionais em prol de valores universais e hegemônicos. São 

assuntos que serão agora discutidos. 

 

3.2.5- Consumo & Status – o dogma da globalização  

  
           No âmbito da globalização social, “a economia é dessocializada, o conceito de 

consumidor substitui o de cidadão e o critério de inclusão deixa de ser o direito para 

passar a ser a solvência. Os pobres são insolventes” (Boaventura, 2002, p. 35). Em outras 

palavras, os direitos de cidadão só são garantidos para quem pode pagar por eles.  

            Para amenizar a pobreza, sugerem o FMI e o Banco Mundial, mais competitividade 

em nível internacional. Este discurso competitivo ou elitista encontra seu próprio eco 

monotemático em todos os campos. Pessoas desempregadas, por exemplo, “estão nessa 

posição por serem incapacitadas” e não porque não há emprego, o que prova uma falácia, 

pois se assim o fosse, estariam garantidos os empregos dos “capazes”. No entanto, não é 

isso o que se vê no dia-a-dia de países como o Brasil, por exemplo, onde as pessoas 

empregadas precisam submeter-se a baixos salários, condições de trabalho ruins, 

trabalho em excesso e ainda devem levantar as mãos para o céu, pois se não aceitam as 

condições impostas, outras aceitarão, devido à alta competitividade do mercado de 

trabalho.  

            A política de estabilização macroeconômica dos países periféricos e semi-

periféricos como o Brasil, a qual atende majoritariamente ao mercado externo, amplia o 

abismo existente entre as classes sociais, ao mesmo tempo em que dissimula aparente 

aproximação. Trata-se da política a qual se enquadraria no conceito de globalismo 

localizado de Boaventura: amplia-se a agricultura para exportação para pagamento de 

dívida, destroem os recursos naturais para o mesmo fim, tudo isso por meio de um 

governo de fora para dentro, permitindo para isso, que o localismo globalizado se instale, 
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ou seja, que a hegemonia econômica, política e social dos países centrais se faça 

(Boaventura, 2002, p. 65-67). 

           O poder hegemônico se faz presente nas globalizações políticas, econômicas, 

culturais e sociais, as quais exportam para o mundo seu modo a ser seguido. Voltando ao 

exemplo da indústria têxtil, como uma representante do mercado, ela incentiva o uso do 

seu produto, a roupa, como qualquer outro mercado. Se ela é forte o suficiente, como 

qualquer outro mercado, ela não apenas atrai consumidores para os seus produtos, mas 

consegue lhes garantir o privilégio de obter tal bem. A venda da felicidade é facilmente 

negociada: compra-se um bem acompanhado de status, garantia do reconhecimento da 

exclusividade. 

             Num país como o Brasil, onde tradicionalmente sempre valeu mais quem mais 

possuísse, poucos são exclusivos – exclusivos de fato, já que a grande maioria, seja no 

Brasil ou no mundo, não tem poder aquisitivo para comprar a “exclusividade”, mas lhes 

foi plantada o gosto pelo que não tem, o desejo de exclusividade impregnou-lhes. O 

mercado dissemina seu ideal de sociedade consumista para uma parcela rica, irrisória, da 

população mundial, a qual por sua vez inflama nas classes “inferiores” o desejo de 

adquirir o mesmo padrão de consumo da classe privilegiada. 

          O resultado disso é o gosto “homogêneo” pelo consumo. Todos têm o ideal da 

casa dos sonhos; o carro dos sonhos, e em menor escala, o desejo de consumir a roupa da 

moda, o relógio usado por tal galã famoso. Tratam-se de preferências hegemônicas 

apreciadas mundialmente pela elite dos países ricos e pobres.  

          Os problemas decorrentes das práticas de incentivo ao consumo são inúmeros, 

visto que, 3,4 milhões de famílias brasileiras não têm teto e 12 milhões vivem em favelas 

(Leroy, 2002, apud Beting, 1997, p.38), à margem do mercado, e como foi dito há 

pouco, perderam suas identidades como cidadãos por terem perdido o poder de compra. 

Não é incomum em países periféricos e semi-periféricos, atos de violência por causa de 

um par de tênis x, por exemplo. Assim como também não é incomum pessoas que mal 

conseguem sobreviver com o que ganham, vestirem-se muito bem. De uma certa forma 

trata-se de uma tentativa de inclusão dos excluídos, pois os mesmos sonhos consumistas 

“aproximam” as classes e os tornam respeitáveis.  

           O mercado, que nada deixa passar imune, também investe neste grande mercado 

de pequenos, lhes possibilitando o acesso parcial aos produtos. Ao facilitar-lhes os 

créditos, o mercado atinge o duplo objetivo de lucrar, ao mesmo tempo em que germina 

na grande maioria dos excluídos, a falsa ilusão de que, se contribuírem com suas 
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políticas, talvez, se trabalharem muito, conseguirão atingir condições melhores de vida. 

Não conseguirão nunca livrar-se da condição marginalizada em que se encontram se a 

política de ações não mudar, mas acreditam mesmo em pequenas mudanças. A condição 

de pobreza impossibilita o homem da compra de uma casa, mas não o impede de obter 

status, por ter comprado em lojas, cujos preços não condizem com seus ganhos reais, por 

exemplo. No Brasil, pelo menos, é muito comum pessoas pobres fazerem compras a 

crédito, e assim, podem dar-se ao luxo da respeitabilidade do vestir-se bem, do consumir 

bens muito acima do que lhes é necessário. 

             O problema é que bens custam caro e como o pobre pode pagar por eles? Mesmo 

com as facilitações (em termos, já que para pagarem a prazo, os pobres pagam mais 

caro), para muitos, ainda assim, é necessário um incentivo maior do que simplesmente 

crediário, e aqui entra a “colaboração” do mercado e da mídia trazendo o status também 

para os excluídos, que esforçam-se para “incluírem-se”. Em troca, o mercado recebe dos 

pobres a confiança por toda a vida. Estes irão prender-se assim a um ciclo vicioso de 

consumo, que aumentará conforme a ascensão econômica, quando houver. Mas mesmo 

sem a conquista do poder da compra pelos pobres, ou melhor, por meio dessa eterna 

dependência econômica é que o mercado de uma maneira geral, consegue se sobrepor, 

usando os excluídos de forma muito equilibrada, visto que eles são peças fundamentais 

do jogo, o qual não existe sem vencedores e vencidos, fracos e fortes, ricos e pobres. 

      

3.2.6 - Trabalho para consumo   

 
          Para que haja consumo é preciso obviamente ganhar dinheiro e para isso, trabalhar 

com uma certa estabilidade. O problema é que o trabalho não mais garante, como antes, 

uma “sociedade salarial”, expressão usada por Castel. Em As metamorfoses do Trabalho, 

o autor discute sobre a situação da França, país que em 1975 tinha 86% de sua população 

ativa assalariada, o que valia dizer, que essas pessoas recebiam não somente sua renda, 

mas também seu estatuto, seu reconhecimento, sua proteção social. Passados mais de 

vinte anos, embora a percentagem de pessoas ativas não tenha mudado, o que observa é 

o que chama de “desemprego recorrente” – “a alternância de períodos de inatividade, o 

que se torna um fenômeno cada vez mais freqüente”. Esse fenômeno atinge os 

trabalhadores jovens demais para a aposentadoria, mas velhos demais para reciclarem-se, 

e ainda os que não têm recursos para modernizarem-se. Atinge também os jovens na 
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forma de trabalho precário, ou “pequenos trabalhos”. Atinge, por fim, os “excedentes”, 

estes em situação muito pior, já que não conseguem sequer serem explorados. A relação 

do trabalho mudou bastante. “O medo de perder o emprego predomina, e ele deixa de ser 

uma referência estável e uma garantia de integração à sociedade” (Castel,1998, p. 150, 

152-153).  

          Num mundo globalizado, este quadro agrava-se nos países periféricos, ou ainda 

semi-periféricos. Nestes países o que se observa é o globalismo localizado, tomando 

emprestada mais uma vez a expressão do Boaventura. Tratam-se dos impactos nesses 

países, decorrentes das práticas dos localismos globalizados. Em outras palavras, 

enquanto o localismo globalizado caracteriza-se pela apropriação dos recursos ou do 

reconhecimento da diferença, como no caso dos países ricos, o globalismo localizado 

caracteriza-se, por sua vez, pela reação dos países periféricos, para quem não resta outra 

opção senão desintegrar as condições locais, a fim de incluírem-se no mercado global, 

mesmo que de maneira desvantajosa. Boaventura menciona ainda um terceiro ator no 

campo da globalização: o cosmopolitismo. Este se refere à globalização da resistência 

aos localismos globalizados. Cabem aqui as organizações não governamentais; 

movimentos e associação indígenas, ecológicas ou de desenvolvimento alternativo; 

busca de valores culturais alternativos, não imperialistas, etc (p.67).   

           Enquadraria-se neste último a prática ecológica e alternativa de Thoreau, que 

documentou seu experimento em Walden. Com a premissa de atender às necessidades 

básicas (alimento, abrigo, vestes, combustível) ele justificava o trabalho. Sua relação 

com o trabalho era bem diferente da relação baseada no medo, há pouco referido por 

Castel. Seu sustento provinha do trabalho semi-independente que executava. Plantava, 

pescava, tinha alguns empregos temporários, e, principalmente não tinha necessidade de 

trabalhar mais do que seis semanas para viver durante um ano, durante sua estada em 

Walden.   

             Isto não quer dizer que no século XIX as pessoas conviviam muito bem com o 

trabalho na Nova Inglaterra, muito pelo contrário, eram extremamente dependentes 

deles. Thoreau, extremamente crítico à sociedade consumista de sua época, comprou um 

casebre às margens do lago Walden, ele próprio o reformou, sem precisar ter de pagar 

alguém para fazê-lo, e plantou boa parte do que comeu. Obviamente que para viver 

assim por dois anos seu objetivo maior não era trabalhar mais para consumir mais, mas 

queria exatamente saber se era possível, no meio de uma sociedade que se endividava 

por toda a vida para quitar sua própria casa, viver de forma simples sem ter de abrir mão 
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de outras coisas que não sejam trabalho e consumo do supérfluo. Para o sucesso de seu 

experimento, abriu mão da vida de “luxo” da época, para aplicar os conhecimentos mais 

simples e rudimentares dos antigos mercadores e indígenas.  

              Experiências como essa de Thoreau são frutos do capital sociocultural sobre o 

capital econômico. Carpe Diem era o seu objetivo principal e o que mais lhe agradava 

era viver junto à natureza e observar as espécies. Seu “ócio criativo” permitiu-lhe coletar 

por volta de 900 espécies de plantas da Nova Inglaterra, as quais estão salvaguardadas, 

hoje, no herbário de Harvard (Ray, 1983, p.15-31).  

              Com isso pode-se dizer que a resistência de Thoreau a favor do consumo 

sustentável, desenvolvimento humano e consciência ambiental, foi, sobretudo, uma 

resistência à política do consumo do supérfluo. Vivendo de maneira simples, o homem 

precisaria trabalhar muito menos e com isso sobraria-lhe tempo para não ser máquina. 

Não precisaria ter dezenas de pares de sapato, inúmeras roupas, carros, celular que 

fotografa, podendo assim, dedicar-se mais às artes, ao prazer, à cultura, à natureza, ao 

saber. Utopia? É possível um consumo sustentável? 

 

3.2.7 - É possível um consumo sustentável? 
 

              Os rumos da sustentabilidade dependem dos rumos do consumo, e estes, por sua 

vez, dos rumos da humanidade. O argumento de que o desenvolvimento nos países 

pobres erradicaria a sua pobreza, transformando a maioria da população em 

consumidores, é tão vacilante quanto a substituição do consumo de bens pelo saber. O 

Brasil é um exemplo desse modelo débil que não resolve com a exportação nem o 

problema da dívida externa e muito menos a pobreza. O crescimento econômico nunca 

acompanhou a distribuição eqüitativa dos recursos e rendas. Isso é utopia: acreditar no 

modelo atual tal como é - voltado para exportação dos recursos e degradação ambiental. 

              Por outro lado, a proposta de Thoreau por um consumo consciente e sustentável, 

também dá margem a fracassos hipotéticos, visto que, para o seu sucesso é necessária 

uma mudança radical de hábitos, o que implicaria, em maior escala, a desestabilização 

do consolidado sistema hegemônico da economia. Não obstante, embora esta seja a 

proposta aparentemente mais difícil de realizar, tem-se observado ao longo dos anos (e 

dos séculos), crescentes movimentos de resistência, ou “cosmopolitismos” (como a 

proposta de Thoreau), buscando alternativas para os problemas locais. 
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              Uma explicação sobre Walden merece destaque aqui. Não trata a obra de uma 

“receita” para a solução de problemas locais, ou de uma comunidade específica, muito 

pelo contrário, viver em Walden para Thoreau foi uma escolha sua única e 

exclusivamente para atender a uma necessidade particular, individual. Walden não foi 

escrito para ditar sua fórmula de sucesso, mas para incentivar os jovens a pensarem em 

suas próprias necessidades e a acharem suas próprias soluções. Walden pode ser uma 

obra romântica, aparentemente caduca, pouco expressiva, na realidade, mas é preciso 

olhá-la de outro ângulo para que se veja o outro lado de sua face. Esta visão 

multifacetada permite ver quão longe é o seu alcance. 

              Não trata a obra de um convite anticiência, antiprogresso, anticidade, ou 

anticonsumo moderado. Ela é apenas um exemplo de como pode haver outras soluções, 

outros modos de vida, diferentes dos convencionais, para aqueles que estão dispostos a 

novas alternativas, novos modos de vida. Quem não conhece pessoas que moram em 

cidades grandes, como Rio e São Paulo, mas que se tivessem oportunidade ou mesmo 

coragem iriam para cidades menores ou mesmo interioranas? É claro que para pessoas 

extremamente envolvidas e seduzidas pelo mercado de produção atual, que trocam de 

carro todo ano, trocam de celular a cada novo modelo, para essas pessoas todo o 

conteúdo deste trabalho é irreal.  

              Mas, naturalmente, esse estudo não trata de utopia ou irrealizações. Isso seria o 

mesmo que dizer que não existem comunidades auto-sustentáveis, que não existem 

outros modos de vida. Não existe permacultura? Não existem práticas agro-ambientais 

diferentes?  

              Em 1948 Walden foi “continuado” com a publicação de Walden II, uma sociedade 

do futuro, escrito pelo psicólogo Skinner. Segundo Skinner, “O Walden de Thoreau era 

um Walden para um, e os problemas da sociedade pedem algo mais do que 

individualismo”. Curiosamente, a obra de Thoreau, mesmo sendo do século XIX, fruto 

do movimento romântico de sua época, e extremamente individualista, foi uma 

experiência real, ao passo que a obra de Skinner é ficcional. Por outro lado, outras 

manifestações artísticas como, por exemplo, o cinema, também abordam a temática do 

consumismo em suas ficções. “A vila”, recente filme norte-americano, tem seu tema 

centrado numa comunidade que vive extremamente à margem dos modos de vida 

convencionais. Podemos dizer que nada disso é real? O fato da temática dos modos de 

vida auto-sustentáveis, alternativos, estarem presentes nas realizações artísticas não diz 
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nada? É irreal também? Ou é um reflexo, ou uma reação do tempo em que estamos 

vivendo?  

 

“Estamos enredados numa bola de neve: para gerar emprego e renda é necessário mais consumo, que 

por sua vez, exige mais produção, que gera a busca de recursos naturais, que gera mais renda do 

trabalho e de novo ampliação do consumo. Assim vai se consolidando o círculo vicioso da economia, da 

sociedade da abundância e da miséria, o inverso da sustentabilidade” (Ruscheinsky, Aloísio, 2000, p.30). 

 

              Para concluir, a visão multifaceta das “vestes” a que se refere este artigo envolve 

toda a problemática do consumo. Recentemente foi publicada na Folha de São Paulo 

uma matéria (por Fernanda Mena, “ter status é bom e prolonga a vida”, Folha online, 04 

de julho de 2004) sobre o lançamento de um livro chamado Status Syndrome – How your 

social standing directly affects your health and life expectancy, lançado na Europa em 

junho de 2004, pelo epidemiologista britânico Michael Marmot. O título da matéria era 

“Ter status é bom e ainda prolonga a vida”. Segundo a matéria, Síndrome de Status 

aponta as questões da autonomia e da inclusão social como índices de longevidade e 

saúde. Quanto maior o status, maior a autonomia e a socialização. Marmot afirma que 

não só a condição econômica, mas também, e especialmente as conquistas, o prestígio e 

auto-estima são elementos determinantes da duração da vida. E a chave do sucesso desse 

casamento entre status e saúde é a auto-estima. Não obstante, não há como dissociar 

consumo de auto-estima, uma vez que é por meio do consumo que a auto-estima é 

alcançada, para muitos. É por meio da aquisição de bens e serviços exclusivos que 

muitos tentam incluir-se socialmente. O status que se convencionou foi o resultante de 

prosperidade, conquistas e prestígios, normalmente obtidos com a ascensão econômica, 

ou ainda com a autonomia, porém esta dificilmente desagregada do poder econômico. 

Neste sentido, o presente trabalho é uma crítica ao consumo desregrado e, portanto, ao 

status conseguido por seu intermédio. A alternativa de modo de vida de Thoreau de “não 

ter status também é boa e pode prolongar a vida”, além de contribuir para um 

desenvolvimento mais ambientalmente sustentável.   
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3.3 - Walden X Trabalho? 

 
           Para Thoreau, o homem deveria aproveitar mais o dia e o tempo buscando a si 

mesmo. Logicamente, contra essa apologia ao “ócio criativo”, o deus-trabalho 

empenhou-se para que essa idéia parecesse repugnante. E conseguiu. Alguém que não 

“produza” e não esteja inserido no mercado de trabalho é simplesmente excluído 

socialmente. Contra essa exclusão materialista, Walden vem desde o século XIX 

protestando pelo fim da escravização do homem pelo trabalho. O homem, este sim, 

deveria usar o trabalho como lhe conviesse, ou conforme houvesse sua necessidade. Por 

que trabalhar por toda a sua vida, a fim de adquirir a casa luxuosa de seus sonhos? Ou 

melhor, por que a casa de seus sonhos deve ser luxuosa? Por que acreditar que os móveis 

caríssimos e toda a sua ostentação são os objetivos de vida de alguém? Muitos não 

conseguem ver o sonho realizado do luxo ao qual aspiram, pois o deus-trabalho (o 

mesmo que lapidou este sonho para o seu próprio benefício) não permite que seus fiéis 

desperdicem a concessão do tempo para outros fins que não o fim no próprio trabalho.   

           O homem deveria desperdiçar menos seu tempo com o trabalho, “pois o homem 

não tem tempo para ser coisa alguma senão uma máquina”. 

 
“Tempo é como um córrego no qual sigo como um peixe. Bebo nele; 

mas enquanto bebo vejo o fundo arenoso e descubro o quanto é ele 

raso” (Thoreau, 93-94). 

 

               Thoreau perguntava-se freqüentemente como era possível o homem                           

deixar-se acorrentar pela posse de bens, a ponto de não mais viver senão para mantê-los 

e multiplicá-los, através de árduo trabalho, ou melhor, de escravo trabalho, pois em vez 

de gozar o conforto, status, “integridade” ou qualquer outro nome usado para justificar 

sua servidão, o homem não usufrui os bens adquiridos, e sim é exaurido por eles:  

 

 
“Vejo moços, meus concidadãos, cuja desgraça consiste em terem 

herdado fazendas, casas, celeiros, gado e instrumentos agrícolas; 

coisas que são adquiridas com facilidade mas das quais é difícil 

livrar-se. Melhor seria que tivessem nascido na mata e alimentados 

por uma loba, a fim de que pudessem ver com olhos mais claros a 

espécie de campo a que foram chamados a trabalhar. Quem os fez 
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servos do solo? Por que comeriam eles seus sessenta acres, se o 

homem está condenado a comer apenas a terra correspondente à 

medida de seu corpo”  (Thoreau, 1854, p. 44). 

 

               Thoreau não concebia ver seus vizinhos, fazendeiros de Concord, trabalharem às 

vezes até quarenta anos para serem os donos efetivos de suas fazendas, já que estas, 

normalmente eram compradas com dinheiro emprestado, ou adquiridas com 

compromissos. Lembrava do superintendente dos índios na Colônia de Massachusetts, 

Gookin, relatando em 1674, que as casas destes eram tão quentes quanto as melhores 

casas inglesas. Eram compactas e cobertas com cascas de árvores, tiradas dos troncos nas 

estações em que a seiva subia, e prensadas sob o peso de madeiras, além de serem 

construídas num dia ou dois no máximo e desmontadas em menos tempo ainda.  

           O homem de Concord cada vez mais se prendia à terra, consolidando sua 

“conquista” ao acumular mais riquezas e ornamentar suas mansões - tarefa empregada 

pelos mais bem conceituados arquitetos, vindos especialmente da Europa para 

replicarem o modelo em voga na Nova Inglaterra. Contrariamente, o “primitivo”, de 

característica nômade por natureza, preferia aplicar seu tempo gozando de sua liberdade 

e descobrindo novas possibilidades. Pelo relato de Gookin, os índios haviam progredido 

tanto a ponto de regularem o efeito do vento por meio de uma esteira suspensa sobre a 

abertura do teto e movida por uma corda. 

              Thoreau indagava-se se o bon sauvage trocaria sua cabana por um palácio, na 

condição de passar quase metade de sua vida trabalhando para comprá-la. Tinha certeza 

que não: 

 

 
“Quem não se lembra do interesse com que, quando menino, 

procurava trepar nas rochas e aproximar-se das cavernas? Era o 

natural anseio daquela porção do nosso mais primitivo ancestral, que 

ainda sobrevivia em nós. Da caverna progredimos para os tetos de 

folhas de palmeira, de cascas e galhos, de linho tecido e esticado, de 

mato e de palha, de tábuas e ripas, de pedras e telhas. Ao cabo, não 

sabemos o que é viver ao ar livre e nossas vidas são tão domésticas 

em mais sentidos do que pensamos. Do fogão ao campo há uma 

grande distância. Seria bom, talvez, se passássemos a maior parte de 

nossos dias e noites sem qualquer obstáculo entre nós e os corpos 

celestes, se o poeta não houvesse falado tanto de um teto, ou o santo 
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ali vivesse tanto tempo. Os pássaros não cantam em cavernas, nem as 

pombas cultivam sua inocência nos pombais”(Walden p. 56, 57).   

 

 

 

 

              Em Walden, Thoreau diz que por mais de cinco anos se manteve com o trabalho 

de suas mãos, e descobriu que trabalhando seis semanas em um ano, podia cobrir todas 

as despesas para viver. A problemática social que vemos nos dias de hoje, envolvendo 

moradia e alimentação, por exemplo, parecem irreais, diante das experiências que 

Thoreau viveu nos arredores do lago Walden. Como construiu ele próprio sua casa, a fez 

com as condições das quais dispunha e não teve, portanto, de hipotecar nada, nem tão 

pouco pedir empréstimo para sua construção e muito menos pagar aluguel. Comia o que 

plantava, o que lhe barateavam os custos na compra dos poucos alimentos dos quais não 

dispunha. O que se vê relatado em Walden são as soluções que Thoreau encontrou para 

atender suas necessidades básicas – alimentação, abrigo, vestes e combustível.  

              No entanto, o conceito das atuais necessidades básicas do homem moderno 

parecem mais necessidades do supérfluo, do desperdício, instauradas numa sociedade 

estritamente ligada ao consumo desregrado, longe das necessidades “primitivas”. E para 

satisfazer tais necessidades o homem trabalha cada vez mais. 

              Em um artigo chamado Uma crítica da “ética” ambiental (1998), Tarso Mazzotti 

afirma que nem a economia política clássica, nem a economia ambientalista pretendem 

libertar o homem do trabalho, e sim reorganizá-lo segundo interesses próprios 

(centralizar o capital para uma e manter a biodiversidade para outra), o que chama de 

ética anti-humana. Mazzotti propõe uma ética mais humana, voltada para a satisfação das 

necessidades existentes, através do debate social concreto e negociação permanente 

(p.235-249).  

          Em Walden, Thoreau resgata a noção do que realmente é essencial ao homem, 

através da simplicidade e introspecção, como princípio para elevar-se. Obviamente 

não se pretende aqui pregar o transcendentalismo de Emerson para integrar mais o 

homem à natureza (de quem está se distanciando cada vez mais, por outros interesses), 

mas pretende o presente estudo abrir uma reflexão sobre as necessidades essenciais 

reais do homem, as quais, comparadas com as de nossos antepassados, nos parecem 

extremamente díspares.  
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              As atitudes de Thoreau não pregam uma filosofia pacifista e até resignada, 

possivelmente interpretada pela “fuga” de Thoreau da cidade aos bosques para 

encontrar-se consigo mesmo, alheio aos problemas reais. Muito pelo contrário, foi se 

rebelando contra o sistema econômico imposto pela sociedade, que decidiu não mais ser 

conivente com as taxas de moradia cobradas do cidadão, por exemplo, para financiar 

guerras. Não concordava com a imposição do jeito de se vestir, morar e viver, segundo 

padrões provindos da Inglaterra, do século XIX. Thoreau era acima de tudo um não-

conformista e um individualista. Um individualista que acreditava que a ética mais 

humana (voltando à referência do Mazzotti) é aquela que considera a sociedade um 

grupo de indivíduos, com caracterização própria e problemas próprios. E somente a 

partir de suas soluções locais, é possível se chegar a uma solução para outros problemas 

mais abrangentes: 

 
“Dirigi vossos olhos para dentro de vós mesmos e encontrareis mil 

regiões em vossa mente ainda por descobrir. Percorrei-as e sede 

destros na cosmografia do lar” (Thoreau, 1854, p.209). 

 

 

3.3.1 - Os conceitos do trabalho 
 

           Laborare, trabajo, arbeit, trabalho, tripalium, não importa a língua, a palavra 

trabalho associa-se originalmente à coerção social. Trabalho origina-se do latim 

tripalium que significa “instrumento de tortura composto de três paus; da idéia de 

“sofrer” passou-se à “esforçar-se”, “lutar” e enfim, “trabalhar” (Grande dicionário da 

língua portuguesa, 1999). Arbeit significa “trabalho árduo de uma criança órfã e, por 

isso, serva” (Manifesto contra o trabalho, do grupo Krisis, disponível online, ver 

bibliografia). Em espanhol, trabajar em sentido figurado pode significar perturbar, 

chatear. Não havia nenhum sentido nobre no trabalho, muito pelo contrário, quem o 

executava não era livre.  

              Mas o trabalho se transformou, passou a ser remunerado, ganhou mais 

notoriedade, o que imediatamente o associou à liberdade. A abolição da escravatura em 

1808 foi, sem dúvida, a maior demonstração de liberdade e igualdade a todos. Garantiu-

se ao antigo escravo o direito de escolher o trabalho e ser pago pela sua execução; passou 

a ser livre. Livre para escolher o trabalho, mas não para não o escolher. Transformar o 
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escravo em trabalhador, essa foi a maior contribuição da abolição da escravatura. Se os 

ex-escravos permaneciam trabalhando nas mesmas fazendas por não terem para onde ir; 

se tinham de trabalhar da mesma forma para pagar habitação, comida e roupa (tudo o que 

recebiam antes “de graça”, na condição de escravo) e, como seus ganhos não eram 

suficientes, endividavam-se com os patrões numa relação de dependência; se na verdade 

pouca coisa mudara, nada disso importava: eles eram livres! 

              Obviamente o fim do trabalho escravo livrou o homem dos cruéis abusos e formas 

de vida desumanas, mas é preciso observar o sério problema da parcial liberdade que o 

trabalho “reformado” concedeu e ainda concede. Poder-se-ia chamar de livre o 

trabalhador que trabalhava até 12 horas diárias nas fábricas européias do século XIX? Ou 

as crianças e mulheres, cuja remuneração era inferior a dos homens, mesmo executando 

o mesmo trabalho? Ou ainda, pode-se dizer que o trabalho escravo está de fato abolido 

em 2005? O que dizer dos “trabalhadores libertados” ou que ainda “trabalham” nas 

fazendas brasileiras? Por que não dizer escravos libertados e escravocratas? Talvez por 

lembrar atraso, regressão, desumano, idéias com as quais não se deve associar o trabalho, 

que se estigmatizou como o motivo maior de orgulho e honra para o homem.  

 

3.3.2 - A evolução do trabalho 
 

          O capitalismo soube lapidar o trabalho de forma que sua aparência pouco ou nada 

lembrasse sua forma original. Com algumas concessões, logo ganhou a simpatia de 

todos: férias remuneradas, 13° salário, auxílio-refeição, auxílio para o transporte, etc. 

Com tantos benefícios esquece-se de que o trabalhador é obrigado a dedicar ao trabalho, 

na maioria das vezes, oito horas diárias (sem contar com o tempo gasto para deslocar-se 

de sua moradia para o local de trabalho, o que pode aumentar consideravelmente o 

tempo cedido ao trabalho). A hora extra remunerada é outro benefício do trabalho, que 

interessa a muitos trabalhadores que não conseguem sobreviver com o que recebem, e 

são obrigados a trabalhar mais tempo. O trabalhador é livre para ser obrigado a viver 

com o trabalho que quiser, ou com quantos trabalhos “quiser”.  

              Em Walden, Thoreau relata a situação de miséria em que os trabalhadores das 

estradas de ferro (irlandeses em sua maioria) viviam em Concord, no século XIX. 

Durante o inverno suas casas ficavam com as portas abertas para que a luz entrasse e 

tanto os velhos como os jovens encolhiam-se de frio e miséria, o que não era muito 

 86



diferente da condição de vida dos operários da Inglaterra, e dos pobres e miseráveis do 

mundo (Thoreau, 1854, p. 60). Tratava-se de trabalhadores que garantiam o progresso 

sem usufruí-lo, trabalhavam para um sistema que os excluía.  

              Esquece-se de que os “benefícios” do trabalho são pagos pelo próprio trabalhador: 

descontam-se de seu salário os gastos com transporte, alimentação, saúde (quando 

agraciado com estes “benefícios”) e impostos recolhidos pelo governo. 

              O trabalho impregnou-se do homem e vice-versa. Não há como dissociá-los. O 

homem é valorizado conforme seu trabalho. Quem não trabalha, não produz e, portanto, 

não é. Graças ao liberalismo econômico, essa certeza inexorável convenceu os homens a 

conviver muito bem com essa falácia. O homem precisa trabalhar, mas não para este 

ideal de trabalho que se convencionou. Uma nova concepção de trabalho deveria 

substituir a atual. O caráter do homem não deveria ser medido com o trabalho, como 

normalmente é. “Um homem honesto é o homem que trabalha”, como se não houvesse 

milhões de corruptos trabalhadores a serviço do governo, que desempenham com muito 

esforço e êxito sua tarefa de roubar e ludibriar o povo. A dignidade do homem equipara-

se ao trabalho, “quem não trabalha é marginal, não presta”. Sem entrar no mérito do 

trabalho, que será chamado aqui convencional, não é visto com bons olhos quem não 

trabalha, mesmo que não tenha conseguido ser um trabalhador, por mais que tentasse. 

Não interessa, se não está empregado é porque “não se esforçou o suficiente”, responde o 

sistema econômico hegemônico. Essa posição lembra muito o princípio de “seleção 

natural” malthusiano: quem não está inserido no mercado de trabalho não foi forte o 

suficiente. Neste tipo de sociedade não há espaço para os “fracos”. Darwin tomou 

emprestada a expressão malthusiana para explicar a teoria da evolução das espécies da 

natureza e Thoreau, por sua vez, antes de Darwin, fez o mesmo para explicar a 

necessidade de preservar não só as espécies não humanas, mas também os homens. 

 

             Respeitar as individualidades, cada um tem seu ritmo e seu universo de idéias. Por 

que padronizar o homem e reduzi-lo a uma casca de noz, quando ele pode ser muito 

maior? O problema é que o homem foi moldado a viver dentro da casca de noz e não faz 

idéia da dimensão do espaço do lado de fora.  

 

 

 

 

 87



3.3.3 - Manifesto contra o trabalho e Walden 

 
                “Qualquer emprego é melhor do que nenhum” (Bill Clinton, 1998, apud Grupo 

Krisis). Como já foi dito antes, o trabalho é sempre digno, mesmo que seja varrendo as ruas. 

Talvez se o ex-presidente norte-americano antes de dizer essa frase, olhasse nos olhos de um 

varredor de ruas, ou de qualquer outro “homem invisível” da sociedade, ele não dissesse 

nada. Que orgulho carrega consigo um varredor de ruas, sempre cabisbaixo, sem ser notado 

pela sociedade? A gravidade não está na situação do varredor, mas de todos que, 

humilhantemente trabalham por míseras receitas com as quais mal sobrevivem. 

“Aproximadamente 3/4 da população mundial já foram declarados como lixo social” 

(Manifesto contra o trabalho). Inseridos na cultura do trabalho, muitos desejam apenas a 

volta dos tempos passados do período pós-fordista europeu da sociedade do trabalho: auxílio 

social e junto com ele “programas de ocupação” que preparam pessoas para postos que nunca 

ocuparão. A crise do trabalho não afeta o ânimo de alguns governos que insistem na 

importância de manter todos “em movimento”, mesmo que a ocupação temporária não faça o 

menor sentido. “Fazer alguma coisa”, “mexer-se”, porque “cabeça vazia é laboratório do 

demônio”, ou principalmente porque em movimento, não pára o homem para refletir sobre 

sua condição e sobre os problemas da vida:  

 
“No fundo agora se sente... que um tal trabalho é a melhor polícia, 

pois detém qualquer um e sabe impedir fortemente o desenvolvimento 

da razão, da voluptuosidade e do desejo de independência. Pois ele 

faz despender extraordinariamente muita força de nervos, e despoja 

esta força da reflexão, da meditação, do sonhar, do inquietar-se, do 

amar e do odiar” (Friedrich Nietzsche, Os pologistas do trabalho, 

1881, apud Manifesto contra o trabalho) 

 

 

          O princípio abstrato do trabalho afasta ainda mais o homem de sua atividade. É 

preciso haver vontade de realizar trabalho, o homem precisa enxergar seu sentido: 

Construir casas, produzir vestimentas, alimentos, escrever livros, fazer música, tudo isso 

indiscutivelmente tem um fim lógico e necessário para o homem, e representa o 

verdadeiro trabalho. Como diz Thoreau, “men labor under a mistake. The better part of 

the man is soon plowed into the soil for compost” (pág. 8). A idéia do trabalho como 
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“equívoco” também era compartilhada por Nietzsche, para quem o trabalho servia como 

um “paralisador” da razão e dos desejos, como explícito na citação anterior. 

           Trabalha-se, mas não se colhem os frutos, ou pior ainda, trabalha-se sem um fim 

que faça sentido para quem o executa. Como exemplifica o grupo alemão Krisis, qual o 

sentido de obrigar os desempregados a trabalhar na colheita de aspargos? Nem os 

produtores de aspargos, nem os acadêmicos e trabalhadores qualificados, que são 

enviados para as fazendas de aspargos, entendem essa medida “pedagógica” para os 

desempregados. O trabalho precisa fazer um sentido, do contrário o homem está apenas 

vendendo suas horas diárias de vida por um trabalho cujo fim está muito distante do 

trabalhador, o que faz com que este tenha um comprometimento mínimo com o que 

realiza. Uma vida de infelicidade é o resultado desta soma que adiciona horas cedidas 

com tarefas desinteressantes. O trabalho em si, não é natural ao homem se não há sua 

necessidade e se sua natureza for abstrata, sem nenhum vínculo com o trabalhador, pior 

ainda.  

 
“O trabalhador só sente consigo mesmo fora do trabalho, enquanto 

que no trabalho se sente fora de si. Ele está em casa quando não 

trabalha, quando trabalha não está em casa. Seu trabalho, por isso 

não é voluntário, mas constrangido, é trabalho forçado. Por isso, não 

é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer 

necessidades exteriores a ele mesmo. A estranheza do trabalho revela 

sua forma pura no fato de que, desde que não exista nenhuma coerção 

física ou outra qualquer; foge-se dele como se fosse uma peste” (Karl 

Marx, Manuscritos Econômico-Filosóficos, 1844, apud Manifesto 

contra o trabalho). 

 

              A concepção de trabalho para esses filósofos do século XIX era muito diferente 

de hoje e muito mais próxima das novas concepções de trabalho do século XXI, que 

serão discutidas nos próximos itens. 

           Voltando um pouco à história da imposição do trabalho, o dinheiro e o trabalho 

tornaram-se fundamentais para os Estados absolutistas, interessados nas máquinas 

militares modernas. Somente por meio do desenvolvimento do capital mercantil, 

viabilizado pelo estado absolutista, o comércio tradicional foi ultrapassado e os homens, 

obrigados a seguir a nova lógica da valorização do capital e do trabalho. Dessa forma, os 

homens tinham de ganhar dinheiro para o estado militarizado: assim surgiu o fim em si 
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mesmo do trabalho abstractum (Manifesto contra o trabalho). De posse de um poderio 

militar com maquinarias modernas, possíveis graças ao trabalho dos homens, o Estado 

absolutista pôde ampliar seus horizontes para outros continentes, onde a escravização do 

homem pelo trabalho foi mais clara, pois lidavam com “selvagens”. Para Thoreau, no 

entanto, já era claro que a imposição do trabalho, independentemente da forma e a quem 

o trabalho era imposto, era escravismo do mesmo jeito. Enquanto nos Estados Unidos 

discutia-se a escravidão dos negros no Sul do país, Thoreau apontava também a 

escravidão no Norte (e ainda a escravidão de si mesmo):  

 

 
“Espanto-me às vezes que possamos ser tão frívolos ao ponto de nos 

preocuparmos com a vergonhosa, porém um tanto estrangeira forma 

de servitude chamada Escravidão dos Negros, quando há tantos 

senhores sutis e sagazes que escravizam tanto o Norte como o Sul” 

(Thoreau, 1854, p.45). 

 

 

              O próprio movimento clássico dos trabalhadores não reivindicava uma 

transformação do trabalho, ao contrário, exigia o direito ao trabalho, assumindo assim, o 

ponto de vista do trabalho. Todos aderiram à idéia do dever do trabalho (Manifesto 

contra o trabalho).  

              O curioso é que mesmo Thoreau cultivava uma certa ideologia a favor do 

trabalho, fruto de sua herança iluminista, em muitos aspectos. Há várias passagens em 

Walden, em que o autor relata os diversificados trabalhos que realizava, com muito 

prazer. Seu gosto pelo trabalho, no entanto, deve ser explicado. Seu trabalho, 

diferentemente do abstractum trabalho, perdido no seu próprio sentido, fazia todo o 

sentido para Thoreau. Assim como para o grupo Krisis (Manifesto contra o trabalho) 

construir casas, produzir alimentos, vestimentas, etc, são coisas que nem precisam ser 

explicadas porque são entendidas por si, por serem tão essenciais, da mesma forma 

Thoreau executava essas tarefas tão simples, mas que adquiriam grande importância em 

sua vida:  

 
 “Fiz um estudo indispensável sobre a arte de fazer pão dos povos 

antigos, consultando todas as autoridades no assunto, retornando aos 

primeiros dias da descoberta do pão não fermentado, quando das 
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nozes e carnes selvagens o homem alcançou a suavidade e o 

refinamento de nossa dieta e, avançando gradualmente meus estudos 

do acidental azedamento da massa, da qual, acredita-se, resultou o 

processo da levedura e de várias fermentações depois disso, até o 

saboroso e saudável pão, esteio da vida“ (Thoreau, 1854, p.47). 

 

 

              Na verdade Thoreau antecipava o que pensadores do século XXI vêm discutindo: 

um novo direcionamento do trabalho, ou sua reformulação. O trabalho precisa fazer parte 

do indivíduo; uma nova concepção de trabalho deve se impor sobre a antiga, resgatando 

o sustento do “trabalhador”, além de elevar sua auto-estima. É imprescindível notar nas 

descrições peculiares de Thoreau, de suas atividades durante sua experiência em Walden, 

sua filosofia de vida por trás dessas simples e despretensiosas tarefas diárias, na verdade 

carregadas de um senso crítico à sociedade do capital, à sociedade do trabalho: 

 
“Milhões de homens estão suficientemente acordados para o trabalho 

físico; mas somente um entre um milhão está suficientemente 

acordado para um eficaz esforço intelectual, apenas um em cem 

milhões para uma vida poética ou divina. Estar acordado é estar vivo. 

Ainda não encontrei um só homem que estivesse perfeitamente 

acordado” (Thoreau, 1854, p. 89). 

       

3.3.4 - Uma nova concepção do trabalho 
 

             O que Walden, Manifesto contra o trabalho e O Imaterial têm em comum – uma 

obra do século XIX, outra do XX e outra do XXI? Todas denunciam o modo como o 

homem observa passivo, imóvel e aguarda anestesiadamente sua vez na fila da máquina 

trituradora do trabalho. Seu fim fatídico está a sua frente, mas não consegue dar um 

passo para outra direção porque acredita que este é o destino dos homens. Como em “Os 

tempos modernos” de Chaplin, o homem não raciocina mais, apenas repete os 

movimentos viciados pelo modo de produção, até que o relógio o avise do fim do 

expediente, isso quando o próprio homem não desafia o tempo e se alonga por 

irrecuperáveis horas extras por um trabalho que nem sabe ao certo por que deve ser feito 

– “e ainda há outros parecidos com relógios de repetição aos quais se deu a corda: 

fazem tique-taque e querem que o tique-taque se chame virtude” (Nietzsche, Assim falou 

Zaratustra, 1998, Civilização brasileira, p.124).  
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          Embora os exemplos aqui aludam ao modo de produção nas fábricas e indústrias, 

não é somente na esfera do trabalho mecânico e repetitivo que o trabalho é criticado, mas 

em qualquer área pseudo-intelectual de trabalho, em que nada além das mesmas 

fórmulas é usado para o desenvolvimento do homem. Ao contrário, sem espaço para a 

criatividade e uso de suas faculdades mentais, o homem confina-se ao mesmo trabalho 

que o trabalhador braçal, em muitos casos, e ainda acredita que o seu trabalho é o melhor 

do mundo porque pensa que sua intelectualidade é aproveitada e aprimorada, quando na 

verdade está tão estagnada que não consegue enxergar o outro lado da moeda, as 

“diversas faces do trabalho”. Deste tipo de trabalhador braçal ou não, que parece amar o 

trabalho, Thoreau e Nietzsche compartilham da mesma opinião: o trabalho o afasta de 

um mal maior, o de si mesmo. 

 
     “Alguns são “trabalhadores” e parecem trabalhar por amor ao 

trabalho, ou talvez porque ele os conserve afastados de um mal 

maior; a estes nada tenho a dizer no momento. A aqueles que não 

sabem o que fazer nas muitas horas de repouso que gozam, eu 

aconselharia a trabalhar duas vezes mais do que trabalham - 

trabalhar até que recebam e sejam dispensados” (Thoreau, 1854, p. 

79). 

      

 

3.3.5 - Modo de produção: ócio criativo 
 

              O “deus-trabalho”, como se refere o Manifesto contra o trabalho, conseguiu 

impor a cultura do trabalho na consciência e inconsciência do homem. Impregnado do 

dever do trabalho, o homem envergonha-se e desculpa-se se momentos de distração o 

invadem, como se isso lhes tirassem a dignidade:  

 

 “O trabalho tem cada vez mais a boa consciência ao seu lado: atualmente a inclinação para a alegria 

chama-se“necessidade de recreação”e começa a ter vergonha de si mesma. “Deve-se fazer isto pela 

saúde” assim se diz quando se é surpreendido num passeio pelo campo. Pois logo poder-se-á chegar 

ao ponto em que a gente não mais ceda a uma inclinação para a vida contemplativa (isto é, a um 

passeio com pensamentos e amigos) sem má consciência e desprezo de si” (Nietzsche, Ócio e 

ociosidade, apud Manifesto contra o trabalho). 
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              Imaginem um momento social: uma festa onde as pessoas se encontram e se 

conhecem pela primeira vez. Depois de saber o nome com quem se fala, pergunta-se o 

que o outro faz, quando não é o contrário, afinal o nome é apenas para identificar o 

fulano que trabalha não sei onde e faz não sei o quê. Num momento de lazer como este, 

interessa saber a profissão, para que se tenha uma idéia de quanto a pessoa recebe, ou 

para imaginar quantos carros ela pode adquirir, ou ainda, se é prestigiada, se faz parte de 

alguma companhia renomada. Interessam até mesmo relatos do cotidiano do trabalho, 

mas o que menos se espera como resposta é um “faço várias coisas, adoro ler romances, 

caminhar com o cão, participar de congressos sobre o meio ambiente, saber os despachos 

diários mais importantes do prefeito, refletir sobre o futuro da ciência e comer pé-de-

moleque”. 

              Esquece-se, no entanto, que é exatamente livre de obrigações com o trabalho que 

o homem “desabrocha” – a não ser que ele não saiba viver, neste caso, Thoreau bem o 

disse, este deve trabalhar duas, três vezes mais, até exaustar-se e dormir para o mundo. 

Mas para muitos, é no tempo livre que o homem busca aprimorar-se cultural, intelectual 

e fisicamente. Tempo não é dinheiro, otimizar o tempo não é apenas movimentar-se para 

o trabalho. O tempo está muito acima das formas de ganhar dinheiro, não se deveria 

correr contra o tempo, mas junto dele. 

              Na mitologia grega, o Tempo ou Chronos (Saturno), senhor absoluto do mundo, 

temia a profecia a qual dizia que um dos seus filhos um dia o destronaria. Para que isso 

não se realizasse, cauteloso, Chronos engolia todos os filhos que gerava com Réia 

(Cibele). Ao nascer Zeus (Júpiter), Réia enganou o marido oferecendo-lhe uma pedra 

embrulhada para ser engolida e entregou o filho para as ninfas o criarem longe de 

Chronos. Disposto a pôr fim ao sofrimento da mãe, Zeus procurou Metis (a Prudência) 

que lhe preparou uma bebida para dar a Chronos, que faria com que este vomitasse os 

filhos engolidos. A profecia se realizara: juntos, Zeus e os irmãos destronaram o pai e 

Zeus tornou-se o senhor absoluto do mundo. Mas Chronos se vingou, fazendo com que 

os deuses e os homens vivessem sob o jugo do passar dos dias e das noites, das horas, 

dos minutos, dos segundos, ininterruptamente: assim, até hoje o tempo não pára, reina 

sobre todos, homens e deuses, seres e coisas.   

           Impossível vencer a eterna guerra contra o tempo, o homem deveria aliar-se a ele 

da melhor forma possível, como o fez o “deus-trabalho” contra os homens:  
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     “Como princípio imperial, o trabalho domina não só a esfera da 

economia no sentido estrito, mas permeia toda a existência social 

até os poros do cotidiano e da existência privada. O “tempo-

livre”, que por sua própria semântica já é um termo de presídio, 

serve, há tempos, para “trabalhar” mercadorias e, assim, 

garantir a venda necessária” (Manifesto contra o trabalho). 

 

 

              Vivendo com o tempo, mas sem subordinar-se a ele, Thoreau completaria o mito 

do Chronos com um versão mais otimista para os homens. O tempo pode não ser 

vencido, mas o homem pode andar do seu modo, em busca do trabalho perfeito. Desta 

forma, dificilmente o tempo alcançará o homem:  

 
 “Havia um artista na cidade de Kouroo que estava disposto a empenhar-se 

no caminho da perfeição. Certo dia resolveu fazer um bastão. Tendo 

considerado que num trabalho imperfeito o tempo é um ingrediente, e que 

num trabalho perfeito o tempo não entra, disse para si mesmo: serei perfeito 

sob todos os aspectos, ainda que não faça mais nada em minha vida. Pôs-se 

imediatamente a caminho da floresta (…) e enquanto ele escolhia rejeitando 

uma vara após outra, seus amigos gradualmente o abandonaram, pois eles 

envelheceram em seus trabalhos e morreram, mas ele não se tornou mais 

velho por um momento (...) Como não se comprometeu com o Tempo, este se 

afastou de seu caminho, ficando apenas suspirando à distância porque não 

podia alcançá-lo. Antes que ele tivesse encontrado uma vara adequada sob 

todos os aspectos, a cidade de Kouroo era um monte de ruínas e ele, sentou-

se sobre seus escombros para trabalhar no seu bastão (...) Quando o cajado 

por fim foi posto a seu serviço, subitamente expandiu-se, ante os olhos do 

artista atônito, como a mais pura de todas as criações de Brahma. Ele havia 

criado um novo sistema ao fazer um bastão, um mundo com proporções 

amplas e belas (...) O material era puro e sua arte era pura; como podia o 

resultado não ser maravilhoso?” (Thoreau, 1854, p. 212-213). 
 

 

             Quando se busca o trabalho perfeito as horas não contam. O que se chama trabalho 

é na verdade ócio criativo: o meio de produção é a atividade livre, pois “a atividade, 

assim como o ócio, é uma necessidade. Nem mesmo o trabalho conseguiu apagar 

totalmente esta necessidade, apenas a instrumentalizou e a sugou vampirescamente” 

(Manifesto contra o trabalho).   
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          Gorz aponta em O Imaterial o que considera a nova concepção do trabalho. 

Apropriando-se da terminologia ambiental externalidade, cuja conotação é negativa – “efeito 

coletivo de ações individuais isoladas, como por exemplo, congestionamento de trânsito, 

destruição do meio ambiente...” (Gorz, 2005, p. 21) – o autor explica que este novo trabalho 

seria a externalidade positiva. Trata-se do trabalho baseado no “saber vivo universal e na 

cultura do cotidiano”. As externalidades positivas não devem e não podem ser compradas 

com dinheiro e jamais convertidas em propriedade privada. Um exemplo deste trabalho 

“inapropriável” ou “imaterial” é o viabilizado pela Internet, onde não existe a divisão de 

trabalho em tarefas especializadas e hierarquizadas e os meios de produção são partilhados. 

 

 

3.3.6 - O sentido do trabalho para os indígenas 
 

          O abstractum trabalho não faria o menor sentido para a cultura indígena e nem 

para quem busca a relação direta entre o homem e o trabalho. O trabalho com o fim em 

si mesmo, independente da necessidade e da vontade de quem o executa, naturalmente 

será associado à coerção e o homem o evitará enquanto puder, pois trata-se de um 

trabalho estranho como disse Marx. Para os indígenas, o trabalho era uma extensão de 

suas vidas, não um fardo a carregar em suas costas: construíam suas habitações, 

plantavam, colhiam, caçavam, cozinhavam, executavam trabalhos artesanais, lutavam, 

faziam arte. Tudo conforme suas necessidades, nada além delas. Assim o trabalho se 

justificava e nem era considerado necessariamente trabalho, pois era tratado como parte 

da vida, uma vida prazerosa, a qual não ditava o número de horas que o homem deveria 

caçar ou colher, ou construir. Era um trabalho livre que respeitava as necessidades 

humanas do tempo livre. 

        O trabalho é natural ao homem quando se consegue sentir sua necessidade e 

conseqüentemente, a vontade de supri-la. Quem julga necessário varrer ruas, ou lavar 

pratos de estabelecimentos comerciais, por exemplo, a ponto de querer executar tais 

tarefas? Obviamente quem as faz não encontrou outro meio de sobreviver. O trabalho 

aqui vira uma abstenção da vida. Este tipo de trabalhador anseia diariamente pela hora de 

descanso, o trabalho é a pior das coisas que podia lhe acontecer, mas não tem coragem 

de admiti-lo para si mesmo, pois ele não tem outra opção de vida, a não ser outro 
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trabalho sem propósito, como este. Que espaço tem ele para pensar sobre a vida, para 

criar, para aprender, para inovar? 

        A ignorância costuma chamar os índios de “primitivos”, “selvagens”, 

“preguiçosos”, e não percebe como avançados, organizados, trabalhadores e preguiçosos 

(no melhor dos sentidos) eram. Para começar, eram trabalhadores, embora muitos não o 

admitam porque os índios tinham um comprometimento com o trabalho: suas tarefas 

eram-lhes indispensáveis e lhes faziam sentido, e por isso as realizavam “brincando”. O 

sentido coercitivo do trabalho, que rouba as horas preciosas do trabalhador, não lhes era 

conhecido. 

        O tempo livre deixava os índios à vontade para brincar e criar. Os museus que 

expõem artesanatos e objetos indígenas o provam. A ociosidade valorizada pelo trabalho 

imaterial de Gorz, como fonte inspiradora, como forma de restaurar a vivacidade do 

homem, como forma de deixá-lo livre para aprender, para conhecer, tudo isso já era 

praticado pelos índios. A preguiça fazia parte de sua produção e, conseqüentemente, do 

seu modo de viver, já que trabalho e vida não eram separados. Esse saber primitivo vem 

sendo resgatado pelos tempos modernos. O Manifesto contra o trabalho o exprime bem 

quando cita a importância da cultura do ócio, contrária à cultura do trabalho como 

coerção. “Redescobrir a lentidão” invoca o manifesto: 

 
“Vocês argumentarão que com a superação da propriedade privada e da coerção de ganhar 

dinheiro, todas as atividades acabam e que se iniciará então uma preguiça generalizada. Vocês 

confessam, portanto, que todo seu sistema “natural” se baseia em pura coerção? E que por isso, 

vocês teimam ser a preguiça um pecado mortal contra o espírito do deus-trabalho? Os inimigos do 

trabalho não têm nada contra a preguiça. Um dos nossos objetivos principais é a reconstrução da 

cultura do ócio, que antigamente todas as sociedades conheciam e que foi destruída para impor 

uma produção infatigável e vazia de sentido” (Manifesto contra o trabalho). 

 

           Como chamar de primitivo aquele que sabia exatamente como usar o tempo a seu 

favor? Aquele que construía seu abrigo em um ou dois dias e o desmontava em menos 

tempo ainda, podendo se dar ao luxo de deslocar-se conforme sua vontade, pois era livre, 

afinal o gênio não é servidor de qualquer imperador, como escreveu em Walden, 

Thoreau. O homem moderno, ao contrário, prende-se cada vez mais ao trabalho, a fim de 

apropriar-se de sua casa, e quando consegue (depois de anos de trabalho), esta se 

apropria do homem.  
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Conclusão 
 

            A visão holista da natureza em Walden é o começo da percepção ambiental atual 

porque ela reconcilia homem, natureza e ciência (multidisciplinaridade) através da 

intuição, do instinto; revaloriza a mitologia (valorização conhecimentos indígenas, 

tradições e culturas primitivas) e por fim, valoriza o individualista, que rompe com as 

convenções econômicas e sociais, que une o primitivo e o moderno, que “enxerga” a 

visão holista da natureza e, por fim, “abraça” a causa ambiental. Tudo isso, discutido 

numa mesma obra, faz com que a visão holista da natureza em Walden ainda seja uma 

das mais acuradas.  Se ainda hoje tentamos reconciliar as áreas de conhecimentos e isso 

não é fácil, significa que ainda somos conservadores. Nesse caso, Walden e sua visão 

holista da natureza podem contribuir com sua lição de multidisciplinaridade.  

            Atendendo às necessidades essenciais Thoreau constrói sua casa em Walden, em 

dois meses. Sua produção agrícola era de subsistência porque lhe garantia certa 

autonomia. Thoreau desenvolveu o que autores como Lenz chama de “ideologia 

artesanal” e transformou-se em agricultor ecológico.  

            Crítico social, Thoreau também discute em Walden o consumismo desenfreado, 

que transformou o consumo no objetivo final e não mais em um meio para um fim 

maior.  Nos tempos atuais, a globalização só agrava a situação (neste caso) à medida 

que dissemina a cultura do consumo do supérfluo por meio da mídia, implantando em 

todos o desejo do consumo. O cidadão é substituído pelo consumidor, como disse 

Boaventura e para consumir é necessário trabalhar, e para consumir ainda mais é 

necessário trabalhar ainda mais. Como já foi dito, para Mazzotti nem a economia 

clássica nem a economia ambientalista estão preocupadas em libertar o homem do 

trabalho – “ética anti-humana”. Pode-se dizer que Walden representou uma alternativa 

“mais humana”, ao lado de críticos como o grupo alemão Krisis (autores do Manifesto 

contra o trabalho) e André Gorz (autor de O Imaterial), exemplos dos séculos XIX, XX 

e XXI, que defendem uma reformulação do trabalho, que deveria resgatar o sustento, 

além de elevar a auto-estima de quem o executa. Walden cita os exemplos dos indígenas 

e sua relação natural com o trabalho que era uma extensão de suas vidas: pescar, 

plantar, caçar e o mais importante, o tempo livre. Gorz diz em O Imaterial (2005) que o 

trabalhador do futuro será aquele que terá suas habilidades, conhecimentos e cultura 

valorizados pelas empresas pós-fordistas, que apreciarão suas individualidades (p.19).    
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            Muitos podem entender a visão thoreauniana de consumo sustentável e trabalho 

reformulado (que valoriza o lazer e o tempo livre), como uma visão pós-materialista, 

originária de países ricos, do ambientalismo dos ricos. Trata-se de uma meia verdade, 

tendo em vista que a experiência de Thoreau em Walden não contou com nenhuma 

ajuda tecnológica ou monetária, que lhe garantisse o conforto de um cidadão de um país 

rico. Sua sobrevivência em Walden foi possível graças aos recursos da natureza, 

algumas poucas ferramentas e aos exemplos dos indígenas e dos primeiros habitantes de 

Concord. Thoreau conseguiu provar que, com poucos recursos, se poderia viver de 

forma simples e bem. De “ambientalismo dos ricos” talvez só se perceba em Walden, o 

desejo de uma vida simples, sem perder o contato com a natureza, o que revela, na 

verdade um anseio universal e atemporal, em princípio, um desejo de ricos e pobres.  
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