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Pronunciar no singular o nome do Programa de Pós-Graduação em que foram produzidos 

os textos deste livro envolve uma ambição epistemológica e metodológica cuja 

consistência ainda precisa ser posta à prova: a idéia de ciência ambiental envolve, sem 

dúvida, uma crítica à excessiva especialização disciplinar e à conseqüente fragmentação 

do conhecimento. Embora esta crítica receba apoio de algumas das mais respeitáveis 

correntes filosóficas do pensamento contemporâneo, é impossível negar que sua 

contrapartida operacional em uma nova forma de fazer ciência está longe de ter-se 

materializado em resultados realmente apreciáveis. Economistas, geólogos, biólogos, 

geógrafos voltam-se ao meio ambiente com abertura de espírito, com curiosidade 

universalista, mas, forçosamente – até aqui, ao menos – no âmbito de suas disciplinas. 

Talvez o estudo do meio ambiente tenha, de fato, o condão de formular perguntas 

suscetíveis de colocar em dúvida as bases teóricas e metodológicas das disciplinas 

científicas tal como são organizadas hoje. Mas isso – caso aconteça – não ocorrerá por 

qualquer tipo de exercício auto-reflexivo de cada uma das ciências e sim como resultado 

de sua junção no interior de grandes programas científicos, como, por exemplo, os 

voltados ao estudo do aquecimento global, das ameaças à biodiversidade, da 

desertificação, entre outros. 

Além disso, é preciso reconhecer a existência de uma espécie de lógica intrínseca às 

disciplinas e às comunidades que asseguram sua dinâmica: é nos congressos altamente 

especializados de meteorologia que o especialista neste campo vai tomar contato com 

novas técnicas de exercício de seu ofício, vai receber as dicas necessárias a que consiga 

um contato internacional decisivo e vai chegar à fronteira tanto das teorias como dos 
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métodos com que lida. Um pesquisador científico cujo ambiente de trabalho se limite à 

convivência generosa com especialistas de outras ciências será muito rapidamente 

ultrapassado e não poderá acompanhar o que sua disciplina tem de mais interessante a 

oferecer à própria compreensão do meio ambiente. 

Ao mesmo tempo, há uma demanda importante de trabalho conjunto integrando 

diferentes disciplinas em assuntos variados como a saúde pública (a AIDS, as doenças 

tropicais, a violência, por exemplo), o conhecimento do cérebro humano e, 

especialmente, o meio ambiente. Um dos três principais compromissos que o Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS, França) assumiu diante dos responsáveis 

por sua avaliação para os próximos anos é aumentar a interdisciplinaridade de suas 

pesquisas: “a vontade de ultrapassar o fechamento disciplinar é partilhada por todos os 

grandes organismos de pesquisa no mundo. Pois é nas interfaces entre os domínios 

científicos que aparecem campos de estudos novos e que se fazem descobertas” (Le 

Monde, 6/02/02, p. 26). Talvez não seja inútil mencionar os cinco principais eixos de 

organização das atividades interdisciplinares, tal como expostos pela direção do CNRS: 

a) le vivant et ses enjeux sociaux (os seres vivos e as disputas sociais em torno deles); b) a 

informação, a comunicação e o conhecimento; c) o meio ambiente, a energia e o 

desenvolvimento sustentável; d) as nanociências e as nanotecnologias e e) as 

astropartículas e a compreensão do Universo. Daqui para frente um em cada cinco novos 

pesquisadores contratados pelo CNRS deverá integrar programas interdisciplinares. Não 

se trata de abandonar a pesquisa no interior das disciplinas, mas de aproveitar o trunfo de 

poder articular abordagens disciplinares e interdisciplinares. 

Este é apenas um exemplo recente de uma tendência certamente durável da organização 

científica contemporânea. É verdade que as atividades de pesquisa nas Universidades 

nem sempre se organizam por programas de pesquisa. As universidades comportam uma 

dimensão em certa medida especulativa que abre espaço – sobretudo nas ciências do 

homem e da sociedade – a trabalhos individuais numa proporção maior que nos centros 

de pesquisa em que a avaliação das equipes é no mínimo tão importante quanto a dos 

indivíduos. Mas programas interunidades têm a vocação de formular questões e projetos 

de pesquisa envolvendo profissionais de várias disciplinas. 



É exatamente neste sentido que os textos desta coletânea fazem parte de um 

empreendimento científico em pleno processo de construção: escritos por profissionais de 

diferentes áreas disciplinares, todos partem da ambição comum de responder a questões 

relevantes quanto à relação natureza e sociedade no mundo contemporâneo: por que 

razão vem declinando, de forma assustadora, a cobertura vegetal em torno da região 

metropolitana de São Paulo? Qual a importância dos fragmentos florestais remanescentes 

no Pontal do Paranapanema e que políticas devem ser adotadas para compatibilizar os 

assentamentos de reforma agrária com a sua preservação? Por que uma lei 

reconhecidamente inócua, como a exigência de receitas agronômicas para compra de 

pesticidas, mantém-se até hoje? Quais as pressões e os processos participativos que dão 

origem a novas organizações capazes de regular o uso do espaço, como as Áreas de 

Proteção Ambiental? Como explicar que a lei que proibiu a ocupação de certas parcelas 

da região metropolitana, especialmente nas imediações dos mananciais, acabou tendo o 

efeito perverso de estimular de forma espetacular o seu adensamento? Por que os padrões 

de exigência ambiental na produção de papel e celulose são tão diferentes, quando se 

compara o Brasil e os países desenvolvidos? 

A apresentação de apenas algumas das perguntas que deram origem aos textos que 

compõem esta coletânea mostra que se trata de um panorama bastante expressivo – 

embora longe de ser representativo, é claro, – dos campos em que se concentra hoje o 

conhecimento da relação entre sociedade e meio ambiente, no Brasil. Profissionais da 

área de biologia, ecologia, direito, sociologia, oceanografia, história, agronomia, 

educação, arquitetura e saúde pública voltam-se (no âmbito de suas especializações 

disciplinares, bem entendido) a uma preocupação comum: em que estado se encontra o 

ambiente em que vivem as sociedades humanas ? Aos otimistas – que acreditam em 

algum misterioso automatismo a partir do qual os problemas ambientais seriam 

significativamente reduzidos – os trabalhos aqui reunidos vão mostrar que as agressões 

ao meio ambiente persistem de maneira preocupante e que, deixados a sua dinâmica 

própria, podem conduzir a situações catastróficas. Aos pessimistas – que não conseguem 

dissociar o próprio desenvolvimento da destruição a que o crescimento econômico vem-

se associando – os textos revelam formas variadas e inovadoras de organização da 



sociedade civil e a incorporação crescente dos temas de natureza ambiental nas próprias 

políticas públicas. 

Não é de hoje que a química, a física, a biologia, a história, a economia, o direito e a 

sociologia aplicam-se a problemas que envolvem o meio ambiente. Que o conhecimento 

científico possui uma dimensão “ambiental” não pode ser considerado então 

propriamente uma novidade. De uma forma ou outra cada uma das ciências – em seus 

domínios respectivos – volta-se a conhecer aspectos e dimensões do funcionamento das 

sociedades humanas e da ecosfera. Parece trivial que existam então “ciências 

ambientais”. Mas falar em “ciência ambiental” (no singular) supõe a construção senão de 

uma disciplina, ao menos de uma forma de junção entre os diferentes campos de 

conhecimento que dê origem a métodos, teorias, conceitos, abordagens e, sobretudo a 

problemas científicos diferentes dos que a compartimentação científica convencional é 

capaz de produzir. 

Neste sentido, ciência ambiental é – mais que um novo campo do conhecimento 

perfeitamente delimitado – uma utopia em construção. A experiência até aqui acumulada 

– e da qual os textos desta coletânea são uma expressão viva – mostra que por mais 

distante que estejamos da utopia de uma “ciência ambiental”, o meio ambiente tem ao 

menos o condão de propor à atividade científica certos procedimentos que a fazem 

superar alguns de seus limites convencionais. 

Em primeiro lugar cada um dos trabalhos desta coletânea nasce de uma preocupação de 

natureza prática, cuja resposta supõe algum tipo de junção entre ciências da vida e da 

terra, por um lado e ciências do homem e da sociedade, por outro. A formação em ciência 

ambiental tem por base a capacidade de formular diagnósticos a respeito de certas 

situações bem concretas. Embora cada um dos textos tenha um foco disciplinar preciso, 

tanto a convivência com os colegas de diferentes áreas do conhecimento como, 

sobretudo, a própria necessidade de responder a questões práticas, exige uma abertura de 

espírito para além da matéria de especialização de cada um. Claro que o essencial dos 

trabalhos aqui apresentados consiste em formular uma boa pergunta científica – com base 

num certo dispositivo teórico – em elaborar uma hipótese interessante e em saber recolher 

evidências para sua corroboração ou refutação. Mas quando se trata do meio ambiente, há 



uma tentação permanente a que se extrapole o âmbito da visão estritamente disciplinar na 

maneira de atender a estes requisitos canônicos do conhecimento científico. O direito é 

permanentemente mobilizado nos artigos dos biólogos, mas também pelos arquitetos que 

se debruçam sobre a ocupação das regiões metropolitanas ou pelos problemas do trânsito 

nas grandes cidades. Da mesma forma, a economia das instituições e a história são 

convocadas pela engenharia agronômica e pela ecologia. 

Além desta atitude generosa - e calorosa, para empregar a expressão de Edgar Morin - em 

direção a ciências que não fazem parte de sua especialização disciplinar, o profissional de 

ciência ambiental tem a responsabilidade de elaborar prognósticos: na esmagadora 

maioria dos casos, o conhecimento dos problemas ambientais só produz resultados 

práticos se tiver capacidade preditiva num horizonte que permita a intervenção humana. 

Esta é a razão pela qual as organizações e as instituições acabam tendo um peso tão forte 

nos trabalhos realizados no âmbito do PROCAM: não se trata apenas de aplicar, por 

exemplo, a ecologia teórica ao estudo dos fragmentos florestais, mas sim de examinar 

como a vida organizada da sociedade é capaz de ampliar os benefícios destas áreas 

remanescentes sob condições de intensa pressão, como é o caso dos assentamentos no 

Pontal do Paranapanema. As próprias técnicas de construção de consenso ganham lugar 

de destaque na produção de conhecimento visando a formulação de cenários prováveis 

quanto aos resultados das negociações em torno dos processos de desenvolvimento. 

O início do Programa de Doutorado do PROCAM, no ano 2000, é um novo passo na 

construção da ciência ambiental. O doutorado é, muito mais que um espaço 

organizacional de formação de pesquisadores, o âmbito privilegiado de pesquisas com 

ambição inovadora e original. Tratando-se de um curso interdisciplinar, o importante é 

que estas pesquisas devem fazer-se cada vez mais no interior de projetos envolvendo 

profissionais de diferentes disciplinas. Se há uma característica social que unifica 

absolutamente todas as correntes da filosofia e da sociologia da ciência (de Karl Popper a 

Bruno Latour, passando por Thomas Kuhn e Pierre Bourdieu) é o reconhecimento do 

caráter coletivo do empreendimento científico. No caso das atividades interdisciplinares 

este traço é ainda mais saliente, já que a inovação interdisciplinar não sai de cada 

dissertação ou cada tese, mas justamente da relação, no âmbito de um projeto de 



pesquisa, das diferentes especialidades disciplinares. Não existem dissertações ou teses 

interdisciplinares: podem existir, isso sim, projetos e, sobretudo, programas (no sentido 

de Imre Lakatos) interdisciplinares onde as diferentes pesquisas vão situar-se. O desafio 

agora consiste não apenas em elaborar trabalhos que, individualmente, extrapolem o 

confinamento da especialização disciplinar, mas programas de pesquisa que permitam 

juntar profissionais de diferentes áreas na produção de um conhecimento integrado que 

resulte em compreender melhor a relação entre sociedade e natureza e, sobretudo em 

oferecer propostas que façam da ciência ambiental um instrumento do tão almejado 

desenvolvimento sustentável. 

Três linhas de pesquisa organizam hoje as atividades do PROCAM: a) a biodiversidade 

como trunfo para o processo de desenvolvimento; b) o uso sustentável dos recursos 

hídricos e c) mudanças climáticas e crescimento econômico. Nos três casos, trata-se de 

reunir projetos de várias disciplinas, mas que se organizam em torno de um conjunto de 

perguntas científicas comuns e que procuram oferecer respostas sintéticas a grandes 

desafios de natureza ambiental. Esta terceira coletânea – que como as anteriores 

submeteu-se ao crivo de pareceristas anônimos e contou com o inestimável apoio da 

FAPESP – exprime a contribuição do PROCAM a uma utopia científica em pleno 

processo de construção. 


