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FASCÍCULO
N.º 9

fascículo s.m. (1794)
1 pequeno feixe 2 quantidade de ervas  
ou varas que se consegue levar debaixo  
do braço 3 feixe de espigas; gavela  
4 anatomia pequeno feixe de fibras nervosas, 
tendinosas ou musculares 4.1 anatomia trato 
ou grupo de fibras nervosas que funcionam 
associadas em maior ou menor escala 5 edição 
bibliográfica cada um dos cadernos ou folhetos 
que integram uma obra maior e que vão sendo 
publicados por partes 6 edição de texto número 
('cada edição') 7 morfologia botânica qualquer 
conjunto de estruturas ou órgãos filamentosos  
8 morfologia botânica qualquer tipo de inflorescência 
em que os pedicelos das flores se inserem 
contraidamente no mesmo nó caulinar
etimologia lat. fascicŭlus,i 'molhinho, 
feixinho, fascículo'
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ECOLOGIA

Mário Ramos e Fernando Barroso, memória descritiva do Projecto São Victor, 1976
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139 Charles Baudelaire, «JÁ» em O Spleen de Paris — pequenos poemas em prosa
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O lema «A revolução ou a morte» já não é a 
expressão lírica da consciência revoltada, é a última 
palavra do pensamento científico do nosso século 42

Guy Debord, 1971

1.
O escritor Jonathan Safran Foer, no livro Salvar o Planeta Começa 
ao Pequeno-almoço43, levanta uma questão inquietante: porque é 
que apesar de todas as evidências e factos relativos às alterações 
climáticas continuamos sem conseguir agir? A questão, eminente-
mente íntima, encontra uma resposta não menos perturbante: não 
agimos porque perdura a «distância entre perceção e sentimento» 
implicando que, para lá de todas as evidências, nós não queremos, 
não conseguimos acreditar que caminhamos para o fim, não o con-
seguimos aceitar, não o sentimos verdadeiramente. Emerge, even-
tualmente, nesta ausência de sentido, um sentimento irracional, 
uma falsa esperança (a esperança é a última a morrer), uma estupi-
dez. Jusqu'ici tout va bien44. 

2.
A questão ecológica45, hoje considerada «emergente», começou 
por ganhar expressão mediática e atenção generalizada no início 
da década de 70 do século passado com a produção do relatório The 
Limits to Growth46, de 1972, desenvolvido no MIT, sob a iniciativa 
do Clube de Roma47. Este relatório procurou simular (com ajuda de 
computadores) as consequências de um crescimento exponencial da 
sociedade industrializada tendo em consideração, a nível mundial, o 
crescimento populacional, a produção de alimentos, a produção de 
energia, a poluição e o esgotamento dos recursos naturais. As con-
clusões do relatório — de que se nada se fizer caminhamos para o 
colapso social e económico — poderão até ser contestadas quantita-
tivamente, mas dificilmente poderemos deixar de lhe reconhecer o 
caráter premonitório que, na generalidade, descreve os problemas 
com que hoje nos confrontamos, e ainda o caráter instigador de uma 
consciência ecológica, que ao longo destes 40 anos procurou corrigir 
(com sucesso relativo) as formas do crescimento social e económico.

ECOLOGIA 
(FINITUDE E MAIS ALÉM)

42 DEBORD, Guy, O planeta 
Doente. Lisboa: Livraria Letra 
Livre, 2014 (1.ª ed. 1971), p. 88.

43 FOER, Jonathan Safran,  
We are the Weather: Saving the 
Planet Begins at Breakfast. New 
York: Farrar, Straus and Girous, 
2019.

44 Referência à cena do filme 
La Haine de Mathieu Kassovitz 
sobre alguém que se atira do 
terraço de um prédio e vai 
dizendo a cada andar que passa: 
«até aqui tudo bem». 

45 O termo ecologia foi criado 
pelo cientista alemão Ernest 
Haeckel, em 1866, referindo-se  
à relação entre seres vivos e meio 
ambiente.  Durante décadas a 
ecologia foi considerada apenas 
um assunto da biologia.

46 30 milhões de cópias, 
traduzido para 30 idiomas. 

47 O Clube de Roma é um 
grupo de pessoas ilustres que 
se reúnem para debater um 
vasto conjunto de assuntos 
relacionados com política, 
economia internacional e, 
sobretudo, com o meio ambiente 
e o desenvolvimento sustentável.
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No mesmo ano do relatório The Limits to Growth, Edward 
Goldsmith edita  A Blueprint for Survival 48, um livro que expõe os 
problemas de um crescimento económico irresponsável (inde-
pendentemente do sistema político ser capitalista ou socialista49) 
defendendo como contrapartida uma sociedade estável, diversi-
ficada, descentralizada e autossuficiente. Para que tal se tornasse 
possível foram propostas medidas concretas como, por exemplo: o 
controlo de natalidade; a produção com ênfase na qualidade e não 
na quantidade; a redução da discrepância entre o valor económico e 
o valor real; a reciclagem; uma agricultura sem pesticidas e assente 
na variedade e não na monocultura; ou ainda, a diminuição do con-
sumo per capita. Emerge deste livro a consciência clara de que a 
sociedade industrial leva ao desequilíbrio dos sistemas ecológicos 
pondo em risco a sobrevivência de todos, mas emerge igualmente 
a ideia de que a estabilidade defendida (por oposição ao sentido de 
crescimento ou expansão) não deve ser confundida com um sen-
tido de estagnação,  exigindo por isso uma resposta delicada e com-
plexa às ambições, legítimas, na procura de conforto e qualidade 
de vida universal, perante a natureza que se procura respeitar sem 
romantismos. 

A consciência dos recursos naturais finitos, a poluição, a 
ameaça nuclear, promoveram uma discussão alargada em torno 
das preocupações ecológicas, deixando de ser este um discurso 
marginal, quase sempre associado à contracultura que caracterizou 
os anos 60 um pouco por todo o lado. Quando se refere «em torno» 
das preocupações ecológicas é porque não são estas que estão exa-
tamente no centro da atenção, mas todas as outras questões que 
possam daí sofrer as consequências decorrentes do fim do mundo.  
Entre cenários de instabilidade social ou política, crise económica 
ou desemprego, surge um novo sentido de oportunidade e de opor-
tunismo — como refere Guy Debord: «o sector mais moderno da 
indústria lança-se aos diversos paliativos da poluição como a um 
novo mercado, tanto mais rentável quanto uma boa parte do capital 
monopolizado pelo Estado nele é utilizável e manobrável»50. Nesta 
leitura, Os Limites do Crescimento constituíam uma advertência em 
defesa dos interesses da sociedade da indústria mais do que um 
altruísmo sincero na defesa dos ecossistemas. Ou seja, a consciên-
cia ecológica continuava condicionada por uma lógica de lucro, e 
uma perspetiva antropocêntrica que insistia na oposição entre ser 
humano e natureza.

Numa primeira fase, a sociedade industrial obteve legi-
timidade através da promessa da produção dos bens essenciais à 
sobrevivência num cenário demográfico em permanente expan-
são. Mas depressa se torna evidente que a produção de bens apenas 
essenciais põe em causa a sobrevivência da própria indústria, pas-
sando-se para uma produção assente no excesso e no desperdício. 

48 Publicado em Portugal sob 
o título Como Vamos Sobreviver. 
Lisboa: Seara Nova, 1977. 

49 Esta denúncia de 
indiferença entre socialismo 
ou capitalismo dá direito 
a um «puxão de orelhas», 
incompreensível, em posfácio  
do editor da versão portuguesa.

50 DEBORD, Guy, O Planeta 
Doente. Lisboa: Letra Livre, 2014 
(1.ª ed. 1971), p. 80.
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Em 1976, escrevia-se nos Cadernos de Ecologia e Sociedade: «Somos 
compelidos através de bombardeamento publicitário a consumir 
objetos cada vez mais desnecessários, que são feitos propositada-
mente para durar pouco (a obsolescência planeada) e serem jogados 
fora, para que assim possamos consumir ainda mais»51. A ideia de 
que o progresso social passa necessariamente pelo aumento de pro-
dução industrial e pelo crescimento económico estava (e continua) 
tão enraizada que pouca margem política existia para tomar medi-
das que colocassem em causa o lucro, mas também o emprego, em 
defesa dos ecossistemas. É o fantasma do desemprego e do desem-
pregado (um mau consumidor) que leva também Debord a denun-
ciar o trabalho como mercadoria em si: «estamos bem longe das 
ideias ‘progressistas’ do século XIX sobre a diminuição possível do 
trabalho humano pela multiplicação científica e técnica da produti-
vidade, que deveria assegurar, cada vez mais facilmente, a satisfação 
das necessidades anteriormente reconhecidas por todos como reais, e 
sem alteração fundamental da própria qualidade dos bens disponí-
veis. Agora, é para ‘produzir empregos’, inclusive nas zonas rurais de 
onde tiveram de sair os camponeses, ou seja, para utilizar o trabalho 
humano enquanto trabalho alienado [...].»52

Ainda que os anos 70 tenham sido preponderantes para 
a construção de uma consciência ecológica, esta não parece ter 
conseguido sobrepor-se a outros interesses, considerados por 
muitos, prioritários, situação que não é exclusiva do mundo capi-
talista. Como defendem Cesar Victoria e Alfredo Aveline: «os 
nossos economistas capitalistas ou marxistas, com pouquíssimas 
exceções, têm visto as atividades do ser humano como um fluxo 
aberto, como se houvesse na biosfera, por um lado, recursos natu-
rais inesgotáveis, e, na outra extremidade, uma capacidade ines-
gotável de absorver detritos»53, para concluírem que os problemas 
ambientais de uma sociedade socialista industrializada (podería-
mos estar a falar da extinta URSS ou da atual República Popular 
da China) pouco diferem das sociedades capitalistas. Tema igual-
mente abordado por Henry David Thoreau: «o facto dos meios de 
produção terem sido transferidos do capital privado para a gestão 
colectiva não modifica, efectivamente, a contradição mais funda-
mental entre a tendência para a auto-expansão incontrolada e can-
cerígena das forças produtivas e o carácter limitado dos recursos do 
planeta»54. 

Buckminster Fuller, em Manual de Instruções para a Nave 
Espacial Terra (1969)55 e a partir do país com maior consumo per 
capita do mundo56 escreve: «à medida que vamos estudando a 
industrialização, apercebemo-nos  de que não é possível haver pro-
dução em série se não houver consumo de massa. Isto foi volunta-
riamente alcançado pelas grandes lutas sociais dos trabalhadores 
no sentido de aumentar os salários, disseminar as regalias e impedir 

51 VITORIA, Cesar, AVELINE, 
Alfredo, «A Crise Ecológica, 
a Sociedade Industrial 
Contemporânea e Alternativas
para o Terceiro Mundo» em 
Cadernos de Ecologia e Sociedade 
#2, setembro/outubro de 1976, 
p. 8.

52 DEBORD, Guy, O Planeta 
Doente. Lisboa: Letra Livre, 2014 
(1.ª ed. 1971), p. 82.

53 VITORIA, Cesar, AVELINE,
Alfredo, «A Crise Ecológica, 
a Sociedade Industrial 
Contemporânea e Alternativas 
para o Terceiro Mundo» em 
Cadernos de Ecologia e Sociedade 
#2, setembro/outubro de 1976, 
p. 7.

54 CHESNEAUX, Jean, «A 
esquerda americana e a questão 
ecológica» (1971) em Cadernos  
de Ecologia e Sociedade #1,  
inverno de 1976, p. 47.

55 FULLER, Buckminster, 
Manual de Instruções para a Nave 
Espacial Terra. Porto: Via Optima, 
Oficina Editorial 1998 (1.ª ed. 
1969), pp. 71-72.

56 Entre 1957 e 1967 o 
consumo de aço nos EUA 
aumentou 12% e na Índia 41%,  
só que nos EUA estamos a falar 
de 634 kg/ano per capita e na 
Índia de 13 kg/ano per capita 
(fonte: Como Vamos Sobreviver. 
Lisboa: Seara Nova, 1977, p. 11).
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a redução do número de trabalhadores empregados. O movimento 
dos trabalhadores tornou assim possível o consumo de massa; por-
tanto a produção em série; portanto, preços baixos e produtos e ser-
viços vastamente melhorados que, no seu conjunto, estabeleceram 
níveis de vida novos e muito superiores para a humanidade».  O que 
poderíamos sintetizar por um aburguesamento do proletariado, a 
vã recompensa do trabalho alienado. 

É a partir daqui que o pensamento ecológico se radicaliza 
em duas vertentes: uma de caráter progressista (crente na ciên-
cia global), que defende um desenvolvimento tecnológico e cien-
tífico capaz de controlar a demografia, superar a industrialização 
pesada, massiva e poluente e de criar alternativas à dependência 
de um crescimento perpétuo. É em parte a vertente que agora ins-
pira a chamada quarta revolução industrial (assente na automação, 
inteligência artificial e internet); e uma segunda vertente de cará-
ter conservador (crente na natureza local) que defende o regresso 
do ser humano à terra, a partir de uma visão algo romântica da 
Era Pré-industrial. Esta vertente teve um grande efeito na contra-
cultura dos anos 60 do século passado, originando a procura de 
autossuficiência (alimentar ou energética) assente em culturas bio-
lógicas e tecnologias limpas. 

A primeira vertente está mais próxima daquilo que 
Buckminster Fuller defendia há cerca de 50 anos quando propu-
nha «elevar os nossos horizontes para tornar a iniciativa no pla-
neamento da revolução mundial do reapetrechamento industrial 
global»57 querendo, com isto, defender uma «confiança crescente 
no computador» e na «automatização» dos processos produtivos, 
libertando deste modo o ser humano para pensar. Na sua perspe-
tiva, o receio de desemprego não pode ser a força de bloqueio à 
automatização, e como tal, reivindicava a concessão de subsídios 
vitalícios para pesquisa e desenvolvimento a todos os seres huma-
nos que ficassem desempregados, acreditando que só assim se con-
seguiria «pensar com verdade e agir de acordo com ela, sem receio 
de perder o direito de viver»58. Aos 74 anos, Buckminster Fuller 
pensava cada vez mais em deixar de possuir coisas, não por uma 
questão ideológica, mas prática: «a propriedade está a tornar-se 
um fardo, cada vez mais pesado e um desperdício, encontrando-se 
portanto obsoleta»59.

Produzir menos, possuir e consumir menos, invertendo a 
lógica do progresso assente no crescimento económico não seria 
incompatível com uma crença na ciência e na tecnologia. Em sin-
tonia com Buckminster Fuller, lê-se no livro Como Vamos Sobreviver 
que «a investigação científica de base, conjugada com a prática da 
síntese interdisciplinar, seriam indispensáveis à compreensão dos 
complexos mecanismos da esfera ecológica com a qual temos de 
aprender a cooperar. Será grande a necessidade de cientistas e 

57 Ibidem, p. 78.

58 Ibidem, p. 72.

59 Ibidem, p. 80.
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tecnologistas capazes de criarem as infraestruturas tecnológicas da 
sociedade descentralizada». Na década seguinte seria inventada a 
internet. Mas não libertou ninguém do trabalho alienado.

A segunda vertente do pensamento ecológico também não 
estará distante do pensamento de Buckminster Fuller (diziam os 
hippies que esta era «a única pessoa com mais de 30 anos em quem 
se poderia confiar»). Inicialmente a contracultura dos anos 60 nos 
EUA debateu-se com a guerra no Vietname e juntou-se à luta pelos 
direitos civis das minorias étnicas defendendo, simultaneamente, 
a igualdade de género e a emancipação sexual. Pondo em causa o 
estilo de vida americano assente no crescimento económico e na 
dependência entre trabalho e consumo, muitos foram aqueles que 
procuraram um modo de vida alternativo, tornando-se nómadas 
ou procurando, em pequenas comunidades, a fuga ao modelo de 
organização social da cidade capitalista. Surgiram, um pouco por 
todo o lado, experiências de pequenas comunidades que procura-
vam no campo, em harmonia com a natureza, um modo de vida 
assente na democracia direta, na partilha de bens, num mercado 
de troca e numa agricultura de subsistência.

Uma das mais emblemáticas comunidades hippies foi a 
‘Drop City’, no Colorado, fundada, em 1965, por quatro estudantes 
de artes após terem assistido a uma conferência de Buckminster 
Fuller60. Também sob a influência do inventor Steve Baer, cons-
truíram estruturas geodésicas a partir de materiais adquiridos em 
sucatas de automóveis. Recorrendo à reciclagem e à reutilização, 
desenvolveram sistemas tecnológicos rudimentares para apro-
veitamento da energia solar e acabaram por ganhar o prestigiado 
Dymaxion Award, atribuído por Buckminster Fuller, por «realiza-
ções estruturais poeticamente económicas» — uma maneira de 
contornar o lado algo precário desta arquitetura. Sob o espírito faça 
você mesmo (do it yourself), a autoconstrução era também a autos-
suficiência simbólica em relação ao sistema instituído. Publicações 
como o The Whole Earth Catolog (1968) sobre autossuficiência e 
ecologia ou o Dome Cook Book (1968) de Steve Baer, vendido simbo-
licamente a 1 dollar, sobre a autoconstrução de estruturas geodési-
cas, tornaram-se autênticos manuais para uma vida independente. 
Poucos anos depois eram referência para uma geração de arquite-
tos formados no Porto.   

3.
Jacinto Rodrigues esteve exilado em França até 1974. Os estudos 
em sociologia na Sorbonne e urbanismo na Universidade de Paris 
VIII justificaram o convite para lecionar no curso de arquitetura da 
Escola de Belas Artes do Porto onde instigou os alunos a pensar as 
questões ecológicas e a sua relação com a arquitetura. A partir de 
uma visão teórico-prática e também multidisciplinar, começaram 

60 MANIAQUE, Caroline, 
Go West! Des Architectes au Pays 
de la Contre-Culture. Marseille: 
Éditions Parenthèses, 2014,  
p. 60.
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a surgir nos jardins das Belas Artes estruturas geodésicas, moinhos 
de vento, fornos solares, ou hortas biológicas. Simultaneamente ao 
aprofundamento das questões ecológicas estimulava-se uma cons-
ciência crítica em relação à cidade. 

É neste contexto que surge, em 1976, o projeto para o 
«Bacalhau» de São Victor (zona entre o Jardim de São Lázaro e 
as Fontainhas, cuja planta triangular lembra um bacalhau seco) 
desenvolvido pelos estudantes Mário Ramos, Fernando Barroso, 
Graça Nieto Guimarães e Maria de Lurdes Mendonça. Neste pro-
jeto emergem várias questões que vão desde as energias limpas, à 
autossuficiência, passando pelo transporte público ou pelo regime 
de propriedade. Reconhecemos nos desenhos habitáculos geo-
désicos, moinhos de vento que surgem no skyline da cidade, mas 
também a predominância de espaços verdes, por vezes em luga-
res inesperados — é proposto um lago e a plantação de árvores a 
meio da Avenida Rodrigues de Freitas inviabilizando qualquer cir-
culação automóvel61. Derrubam-se muros para que o interior de 

Mário Ramos, Fernando Barroso, Graça Nieto Guimarães e Maria de Lourdes Mendonça, Projecto São Victor, 1976

61 Coincidência feliz (ou talvez 
não) é constatar que a Câmara 
Municipal do Porto fecha agora 
aos fins de semana a Avenida 
Rodrigues de Freitas ao trânsito 
(assim como outras ruas da  
baixa do Porto), permitindo  
uma apropriação diversificada.



148

quarteirões fique acessível tornando-se espaço público e também 
espaço de cultivo, hortas urbanas, comida biológica, adubo natu-
ral. A procura de comida saudável, local e, não menos importante, 
de garantir a subsistência comunitária. 

Reconhecemos neste projeto toda a influência de uma con-
tracultura e de um modo de vida alternativo, para muitos utópico, 
mas não poderemos deixar de reconhecer também que, ao propor 
trabalhar sobre um território específico da cidade herdada, não se 
deixa de ambicionar um compromisso com a realidade: uma trans-
formação e não uma revolução. Uma transformação lenta, de onde 
tem emergido uma consciência ecológica. A transigência inerente 
ao projeto para o «Bacalhau» de São Victor deve ser, hoje, inter-
pretada de duas maneiras complementares: era o compromisso 
possível; sabendo que o possível não chega perante a emergência 
climática. 

4.
O historiador e filósofo Sébastien Marot, tem estudado o modo 
como diversas sociedades ao longo dos tempos pensaram a rela-
ção entre crescimento e recursos e em particular entre o urbanismo 
e a agricultura, mapeando casos, mas também teorias e manifes-
tos. Consciente que o colapso de sociedades anteriores teve na sua 
origem uma desvalorização da desproporção entre crescimento 
e recursos, Marot, defende que vivemos hoje uma esquizofrenia 
assente no seguinte paradoxo: o que é considerado inevitável (cres-
cimento), não deixa de ser impossível (limites de recursos). Esta é 
uma questão eminentemente ecológica. 

Procurando modelos alternativos de organização do terri-
tório, a sua reflexão Agriculture and Architecture: Taking the Country’s 
Side 62 apresenta quatro cenários que nos permitem pensar diferen-
tes formas de compromisso ecológico:

a) A «Incorporação» é o cenário gerado a partir da inovação 
tecnológica, e expressa uma espécie de eco-modernismo 
onde a arquitetura absorve em si a agricultura. Exaltando, 
tanto quanto possível, a metabolização de energia em siste-
mas e circuitos fechados. A imagem mais próxima refere-se 
a um urbanismo de alta densidade, com recurso a biosferas 
(mais uma vez Buckminster Fuller), mas é também a ima-
gem mais próxima do modelo económico concentrado do 
hipercapitalismo

b) A «Negociação» é uma forma de pensar um urbanismo 
ecológico estabelecendo áreas distintas para a cidade, 
a agricultura e a natureza. A negociação entre urbano e 
não-urbano faz-se a partir de planos ou grelhas de densi-
dade média do desenvolvimento horizontal, desenhando 
e controlando a diversidade nos usos do solo. A Broadacre 

62 MAROT, Sébastien, 
Agriculture and Architecture: 
Taking the Country’s Side. Lisboa/
Barcelona: Lisbon Architecture 
Triennale/Ediciones Polígrafa, 
2019. 
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City, de Frank Lloyd Wrigth, seria um exemplo a referir em 
termos de forma (ou o Vale do Ave se quisermos ignorar 
a questão formal), mas o importante é a ideia de subsis-
tência apoiada no encurtamento da rede de produção e 
distribuição.

c) A «Infiltração» é uma estratégia de introdução da agri-
cultura no espaço urbano, procurando aproveitar terrenos 
vazios, terraços, jardins ou mesmo canteiros. Poderá até 
ter um caráter temporário e ainda que não seja a solução 
para uma ampla comunidade, pode significar muito para 
a sobrevivência de algumas pessoas socialmente margi-
nalizadas. Do ponto de vista formal, o «Bacalhau» de São 
Victor expressa bem esse sentido de infiltração na cidade 
já existente.

d) A «Secessão» é um cenário que evoca um distanciamento 
ou rutura com os modelos urbanos, apelando a um regresso 
ao campo. Defensor da descentralização e da autonomia 
local, assenta na construção de pequenas comunidades 
autogeridas. A autossuficiência dessas comunidades deve 
estar estruturada na permacultura — um conceito desen-
volvido nos anos 70 por David Holmgren e Bill Mollison 
que procura uma prática de produção alimentar ecológica, 
ou seja, sensível aos ecossistemas existentes, fazendo uso 
da biodiversidade e da independência energética para a 
produção de alimentos biológicos.

Apesar de Agriculture and Architecture: Taking the Country’s Side 
caminhar ao encontro da Secessão, a generosidade deste estudo 
assenta na diversidade de cenários que, sem grande esforço, con-
seguimos extrapolar para realidades existentes. Não se trata, 
portanto, de ficção científica ou futurologia e, apesar de serem rea-
lidades idealizadas, são também realidades possíveis. Basta querer, 
ou melhor, basta crer. 

Jonathan Safran Foer, no livro inicialmente citado 63, não 
deixa, para lá de toda a sua inquietação, de procurar uma forma 
de ação específica no sentido de minimizar a causa das alterações 
climáticas. No seguimento do seu ensaio Comer Animais (2009), 
evoca uma medida simples, quotidiana e ao alcance de muitos, que 
poderá fazer diferença: comer menos carne e laticínios. Isto por-
que a indústria agropecuária é responsável pela produção de 1/4 
da emissão anual de gases com efeito de estufa (o gado é a prin-
cipal fonte de emissões de metano e de óxido nitroso) e também 
porque a agropecuária é a principal causa da desflorestação mun-
dial. «Segundo a Convenção-Quadro das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, se as vacas fossem um país, estariam em 
terceiro lugar na lista de emissores de gases com efeito de estufa, 
depois da China e dos Estado Unidos.»64

63 FOER, Jonathan Safran, We 
are the Weather: Saving the Planet 
Begins at Breakfast. New York: 
Farrar, Straus and Girous, 2019.

64 Ibidem, p. 121.
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A indústria agropecuária é o lado mais visível da nossa insen-
satez, não só por questões ecológicas, mas também por questões de 
saúde. Mas mesmo os alimentos mais saudáveis não estão isentos 
de «culpa». É estupidamente vulgar encontrar, mesmo numa mer-
cearia de bairro, frutas e legumes sem ser da época, importadas do 
outro hemisfério ou derivadas de uma agricultura intensiva. Como 
se explica que apenas um quarto do peixe consumido em Portugal 
provenha do nosso vasto território atlântico65? 

Este «comer a distância» por oposição ao comer  local é, 
nas palavras de Joaquim Moreno, «uma forma de alienação da pai-
sagem, de viver sem pertencer, de esquecer as artes da terra que 
nos ligam ao chão cultivado, feito de sementes multiformes, de 
memórias, culturas e rituais […] É altura de aprender de tudo isto 
e começar a ensinar a comer e a cozinhar a paisagem nas escolas, 
para que a escola volte a ser uma porta para a distância e para a cer-
cania, para um horizonte vasto e um entorno comestível»66.

Ainda assim, seriam estas estratégias suficientes para cor-
rigir essa vertiginosa queda em direção ao planeta doente?

5.
O ensaio O Paradigma Perdido: a Natureza Humana67 de Edgar 
Morin foi uma referência para o movimento ecológico dos anos 70. 
Morin começa por questionar a convicção com que o ser humano, 
desde Decartes, se opõe à natureza, procurando dominá-la, subju-
gá-la, conquistá-la. Neste sentido a natureza humana «surge como 
resíduo amorfo, inerte, monótono: aquilo de que o homem se des-
fez, e não aquilo que o constitui»68. Esta convicção, estruturante 
da antropologia da primeira metade do século passado, é a mesma 
que continua a alimentar a oposição entre o ser humano e o animal, 
entre cultura e natureza. Procurando esbater estas dicotomias, 
Morin defendeu em O Paradigma Perdido que, por um lado, nem 
o ser humano é apenas esse ser técnico e racional cheio de propó-
sitos 69 que supostamente o distinguem do animal, nem o animal 
é esse ser selvagem de uma natureza sem ordem, desprovido de 
comunicação, rito ou organização social. O autor irá ao encontro de 
uma totalidade complexa, que reconhecerá nos seres vivos (seres 
humanos e animais) lógicas de funcionamento e desenvolvimento 
em que a indeterminação, a desordem, o acaso têm lugar como fato-
res de organização superior ou auto-organização. Reconhecendo 
princípios de variedade e de transformação na natureza (a ordem 
oculta no caos), Morin defenderá o sentido de ecossistema como 
uma auto-organização complexa e capaz de solucionar contradi-
ções aparentes como a relação entre ser humano e natureza, auto-
nomia e dependência, ou mesmo indivíduo e sociedade. De onde 
se conclui: «a relação ecossistêmica não é uma relação externa 
entre duas entidades isoladas; trata-se de uma relação integra-
tiva entre dois sistemas abertos, em que cada um deles é parte do 

65 Fonte WWF Portugal, 
Agência Lusa/Observador, 19 de 
maio de 2017.

66 MORENO, Joaquim, 
«Comer a Paisagem» em 
Guimarães #4 (Cidade Visível), 
janeiro-junho de 2017, pp. 54-61.

67 MORIN, Edgar,  
O Paradigma Perdido: a Natureza 
Humana. Sintra: Publicações 
Europa América, 1991  
(1.ª ed. 1973).

68 Ibidem, p. 3.

69 O ser humano é também 
mito, magia, imoderação, 
desordem, em síntese: «a sua 
originalidade profunda consiste 
em ser um animal dotado de 
despropósito», de fazer coisas 
para lá da necessidade. 
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outro, embora constitua um todo quanto mais autônomo é um sis-
tema vivo, tanto mais ele é dependente em relação ao ecossistema; 
com efeito, a autonomia pressupõe complexidade, que por sua vez 
pressupõe uma enorme riqueza de relações de toda a ordem com o 
meio ambiente, isto é, depende de inter-relações, as quais consti-
tuem muito exatamente as dependências que condicionam a inde-
pendência relativa. Assim, a sociedade humana, que é tudo o que 
há de mais emancipado em relação à natureza, alimenta a sua auto-
nomia com multidependências. Quanto maior é a complexidade 
da ordem ecossistêmica mais esta é capaz de nutrir a sociedade 
com uma extrema riqueza e diversidade de objetos e produtos, e 
mais capaz de nutrir a riqueza e diversidade da ordem social, ou 
seja, a sua complexidade. A individualidade humana, que é a flor 
final dessa complexidade, é ao mesmo tempo tudo o que há de mais 
emancipado e de mais dependente em relação à sociedade»70.

Sublinhe-se que esta organização complexa não está isenta 
de desordem e entropia, não está isenta de conflito, desvios ou 
mesmo ameaças de desintegração, mas são estas forças que obri-
gam a uma «reorganização permanente», ou seja: «uma sociedade 
autoproduz-se sem parar porque se autodestrói sem parar»71.

Apesar do esforço de Edgar Morin em procurar integrar a 
emancipação do ser humano em relação à natureza num sistema mais 
complexo — um ecossistema —, os factos demonstram que, cada vez 
mais, esse mesmo ecossistema está a entrar em desequilíbrio devido 
ao impacto das atividades humanas, o que tem justificado o uso, por 
cientistas, do termo «Antropoceno» para descrever o período mais 
recente da nossa história72. Aparentemente o ser humano continua a 
subjugar a natureza como se fosse algo que lhe é extrínseco. O nível de 
consciência dos seus atos (hoje é cada vez mais difícil evocar desco-
nhecimento, apesar do peso mediático que têm as teses negacionistas 
relativas ao aquecimento global) pode levar-nos a pensar numa espé-
cie de suicídio coletivo, até porque, como refere Sébastiene Marot em 
Agriculture and Architecture, a história está repleta de sociedades que 
preferiram morrer a mudar73.

6.
Imaginemos, em benefício do planeta azul, da manutenção da 
vida enquanto exceção do universo conhecido, que é a natureza, 
na sua aceção totalizante, que se está a reinventar, como de resto 
tem feito ao longo dos tempos. A «Grande Morte», há duzentos 
e cinquenta milhões de anos, acabou com 70% da vida terrestre, 
96% da vida marinha. Imaginemos que existe uma ordem oculta 
em comer mais carne, em morrer mais de cancro. Imaginemos que 
o Antropoceno não é mais do que uma mera ilusão de uma visão 
igualmente antropocêntrica, e que não temos esse poder de cons-
truir ou destruir a natureza, que nunca tivemos, nem vamos ter.  
Em que queremos acreditar? 

70 Ibidem, pp. 10-11.

71 Ibidem, p. 23.

72 O Sentido de «recente» 
no contexto do Antropoceno 
é algo que está a ser debatido 
pela comunidade científica. Há 
quem defenda que deveríamos 
associar o início do Antropoceno, 
simbolicamente, à Revolução 
Industrial, mas há também quem 
recue no tempo para considerar 
a invenção da agricultura como 
o primeiro momento em que o 
ser humano interfere com o meio 
ambiente, implicando por isso o 
surgimento do homo sapiens.  

73 MAROT, Sébastien, 
Agriculture and Architecture: 
Taking the Country’s Side. Lisboa/
Barcelona: Lisbon Architecture 
Triennale/Ediciones Polígrafa, 
2019, p. 102. Jonathan Safran 
Foer também aborda o tema 
de algumas sociedades terem 
preferido morrer a mudar, a 
partir da comunidade Judaica de 
Massada (Op. cit., p. 209).  
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