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A MANEIRA COMO FORMULAMOS 
UM PROBLEMA AFECTA A MANEIRA 

COMO O RESOLVEMOS



A linguagem é muito importante e a maneira como construimos, interpretamos, discutimos e 

analisamos os problemas ambientais tem consequências reais na sua resolução

Além de procurar soluções, também devíamos investir na compreensão do problema. 

Se todos conseguirmos negociar um entendimento partilhado do que é o problema, então sim, 
estaremos no caminho para encontrar a solução.

Os próprios problemas ambientais estão muito dependentes da percepção e discurso que deles se faz

Qual o lugar e o papel da ética na formulação e resolução dos problemas? 

Aristóteles – the way we perceive the world 
determines in large part how we act



Pessoas de todo o mundo 
estão a enviar emails às 
árvores de Melbourne
O município Melbourne criou endereços 
de email para 70 mil das suas árvores, 
desafiando as pessoas a reportar as 
respetivas condições. Em vez disso, a 
comunidade começou a escrever-lhes 
'cartas de amor', a colocar-lhes dúvidas 
existenciais e a dedicar-lhes trocadilhos.



Olá árvore 1022794,
Como vão as coisas? Passo por ti todos os dias e é fantástico ver-te aqui fora ao sol. 
Como vai a fotossíntese?



... Pareces estar por aqui há muito tempo. Será que já cá estavas antes da 
chegada dos primeiros colonos?

... Cumprimentos e espero que depois de um mês tão quente tenhas 
gostado da chuva deste fim de semana.



... Acho que és a mais bela das árvores...

... Inspiras-me a viver uma vida cheia, e a prosseguir os meus sonhos...



... Adoro o efeito da luz por entre as tuas folhas e a forma como os teus 
ramos descem, tão baixos e amplos, que quase parecem tentar abraçar-me.



Estás mesmo à porta do meu trabalho e fazes-me feliz :)
Continua a crescer e continua a “treeing”



... Aqui fica a minha questão: o que dirias às pessoas se pudesses falar?





Ética

A ética é a disciplina filosófica que analisa o processo racional conducente à tomada de 
decisões acerca do que é bom e do que é mau, do que é certo e do que é errado:

O que devo fazer?

Como devo viver?

Que pessoa quero eu ser?

Quais são os valores que devem reger o que faço, como vivo, quem sou?

A área da ética que ajuda a responder a estas questões é a ética normativa



Ética: correntes normativas

Utilitarismo 

Bentham

e J. Stuart Mill

Consequencialista

e hedonista 

Ética da virtude  

Aristóteles

Virtudes; 

Fazer a coisa certa, 
na altura certa, pelos 
motivos certos e em 
harmonia interior;

Pessoas modelo

Deontologia

Kant

Autonomia,

Universalidade,

Dever



Extensão da ética

A ética...

Primeiro, ajudava-nos a lidar connosco próprios;

Depois, com outros iguais a nós;

Depois ainda, com outros não iguais a nós -
com todos os outros.

Quem é esse Outro?



Extensão da ética: o Outro

Se o Outro pode também ser a Natureza, qual seria o 

argumento racional que justificaria a sua “qualificação”?

• Routley (1973) propôs uma experiência de pensamento:

“Se o último ser humano existente na terra (depois 

de um colapso total) eliminasse tanto quanto 

possível todos os outros seres vivos, animais e 

plantas, isso seria um comportamento ético?”



Extensão da ética: o Outro

NÃO?

Qual poderia ser o argumento que justifica o NÃO?

Qual poderia ser o argumento que postulasse que é errado 

destruir todos os seres do mundo, mesmo se o ser humano 

já não existisse?

Todos os seres vivos têm valor por si mesmos e 

não apenas em relação ao ser humano.



Ética Ambiental

Valor intrínseco da natureza



Ética Antropocêntrica

Ética Não - Antropocêntrica



Correntes da ética ambiental

• Ecologia profunda

• Ecologia da Terra

• Biocentrismo

• Ecocentrismo

• Ecofemininismo

• Ética animal e Sentientismo

• Eco-pragmatismo

• Ética da virtude no ambiente



Ética Ambiental
A ética ambiental baseia-se em dois conceitos base:

Valor intrínseco da natureza

Respeito intra e inter-gerações



Gerações Futuras
Apesar de ser intuitivamente mais fácil aceitarmos que é moralmente repreensível para a nossa 
geração desconsiderar o futuro, destruindo o ambiente natural e deste modo colocando em 
perigo a vida de sucessores que nunca conheceremos, é também difícil explicar os conceitos 
éticos subjacentes a tal preocupação

Já desde o século XVII e XVIII que em filosofia se fala dos direitos das gerações futuras (Locke, 
Hume , Kant, Jefferson, Madison). 

De um ponto de vista filosófico, o estatuto ontológico e epistemológico de pessoas futuras 
suscita numerosas questões, sobre as quais temos que contra-argumentar se quisermos atribuir-
lhes valor



Argumento da não existência 

Paradoxo os indivíduos futuros

Argumento da indeterminação

Argumento da ausência de reinvidicação

Argumento do grau de conhecimento



Gerações futuras

Gerações futuras têm direitos morais?

Qual deverá ser o conteúdo desses direitos morais?

Não é possível uma previsão exacta dos valores dos seres 
humanos futuros.

Mas sabemos o que serão opções básicas para uma “boa 
vida”: alimentação, saúde, ambiente

De acordo com o princípio da precaução é possível 
afirmar que a vida planetária deve ser tratada com 
humildade e cuidado para assegurar o futuro



Experiência de pensamento

E se a humanidade ficasse toda estéril?



Virar os problemas ao contrário

Valor intrínseco da natureza
◦ Quem é dependente de quem?

Gerações futuras
◦ Quem é dependente de quem

O que sabemos sobre as plantas?
◦ Quais as suas faculdades?



As plantas...

Comunicam

Aprendem

Têm memória

Sentem



Fonte: apresentação de Mónica Gagliano: Plant Intelligence and the Importance of Imagination In Science | Bioneers





ética

A ética não nos ajuda apenas a decidir o que fazer, funciona também como um 
agente de mudança da própria realidade, se lhe dermos espaço. 

Ética não é só uma questão de nos ajudar a gerir bem a nossa relação connosco 
próprios, com o mundo e o Outro mas  também devemos entender a ética, ela 
própria determinadora e determinante do mundo

Ou seja

A ética também molda e constrói o nosso mundo e não só a nós próprios



O modo como o ser humano se posiciona perante a natureza tem 
implicações práticas no seu agir e em como avalia eticamente esse 

agir. 

O valor e os direitos que atribui à natureza justificam muitas das suas 
acções. 

Se o  ser humano se sente parte da natureza, superior à natureza, 
inferior à natureza ou apenas indiferente, esse sentimento é 

determinante no modo como depois o homem planeia e executa os 
seus projectos de estar no mundo. 




