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Em 1823, logo após liderar o movimento político que resultou na independên-
cia do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) redigiu uma

Representação à Assembléia Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a Escrava-
tura. Na parte final desse famoso documento, onde defendia a abolição gradual
do trabalho escravo, considerado por ele como a causa primeira dos grandes
males estruturais da sociedade brasileira, o chamado ‘patriarca da independên-
cia’ fez uma eloqüente defesa da necessidade de conservar os recursos naturais
do país.

Segundo José Bonifácio,

a Natureza fez tudo a nosso favor, nós, porém, pouco ou nada temos feito
a favor da Natureza. Nossas terras estão ermas, e as poucas que temos
roteado são mal cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados.
Nossas numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos e instruídos,
estão desconhecidas ou mal aproveitadas. Nossas preciosas matas vão
desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor da ignorância e
do egoísmo. Nossos montes e encostas vão-se escalvando diariamente, e,
com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a
vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil,
em menos de dois séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos áridos
da Líbia. Virá então este dia (dia terrível e fatal), em que a ultrajada natureza
se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos.

I.1

Dois Séculos de Crítica
Ambiental no Brasil1

José Augusto Pádua

1 Uma versão anterior desse artigo, que sofreu algumas modificações, foi publicada na revista Ciência Hoje, v.
26, n. 156. Ver também Pádua, 1987.
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Tais palavras causam espanto. A percepção crítica dos riscos da degradação
ambiental costuma ser identificada como um fenômeno do mundo contempo-
râneo, um reflexo das grandes transformações – tanto objetivas quanto subjeti-
vas – ocasionadas pela expansão planetária da civilização urbano-industrial. No
caso do Brasil, essa percepção é considerada uma realidade não apenas recente
como também importada, uma difusão do debate europeu ou norte-americano
das últimas décadas.

O que o texto de Bonifácio revela, porém, é a existência, no Brasil da pri-
meira metade do século XIX, de uma preocupação quase apocalíptica com as
conseqüências sociais da destruição do meio natural. Já naquela época antevia-
se a possibilidade de um colapso da vida nacional em função da degradação do
território que, em menos de dois séculos, seria transformado nos “desertos da
Líbia”. É interessante notar, aliás, que a sociedade brasileira tem até 2023 para
confirmar ou não essa profecia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tradição Esquecida

Pode-se imaginar, em um primeiro momento, que a visão de José Bonifácio
seja uma realidade isolada, uma postura visionária de caráter pessoal. Mas inves-
tigações que vêm sendo realizadas em arquivos do Brasil e de Portugal estão
revelando que ela faz parte de uma tradição de crítica ambiental que tem antigas
e profundas raízes na cultura brasileira. Tradição que vem sendo ignorada pelas
histórias internacionais do pensamento ecológico e também, o que mais surpre-
ende, pela própria memória social do país.

Não é uma tradição pouco expressiva. Apenas para o período de 1786 a
1888 – analisado em meu livro Um Sopro de Destruição: pensamento político e crítica
ambiental no Brasil escravista (2002) – foi possível encontrar cerca de 150 textos,
escritos por mais de 50 autores, nos quais se discutiram, de modo consistente, as
conseqüências políticas da destruição das florestas, do esgotamento dos solos,
dos desequilíbrios climáticos e de outros danos ambientais. A redescoberta des-
ses textos ajuda a subverter as noções convencionais sobre a identidade da dis-
cussão ambiental na cultura brasileira.

Na verdade, a presença antiga desse tema entre a ‘inteligência’ brasileira não
deveria causar surpresa, tendo em vista a importância objetiva e subjetiva do meio
natural na identificação do fenômeno histórico e cultural a que chamamos Brasil. A
ocupação colonial do território brasileiro foi essencialmente predatória, com o do-
mínio de práticas ambientalmente destrutivas nos diferentes setores da economia.
Os colonizadores distinguiram-se, como disse Sérgio Buarque de Holanda, “pelo
muito que pediam à terra e o pouco que lhe davam em retribuição”.
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A lavoura fundava-se praticamente em apenas um método: a queima da
floresta. Em vez de adubar o solo para conservar sua fertilidade, plantava-se nas
cinzas da rica biomassa florestal, que garantiam certa fertilidade durante dois ou
três anos, após o que restava apenas um solo estragado, exaurido e ocupado por
formigas. Os senhores da terra reivindicavam, então, novas sesmarias (as terras
para exploração cedidas pela Coroa portuguesa), alegando que os solos das an-
tigas estavam ‘cansados’, e levavam adiante o círculo vicioso de novas queima-
das e novas requisições.

Em vez de alimentar as fornalhas das caldeiras dos engenhos de açúcar
com o próprio bagaço da cana, prática que se tornou rotineira nas colônias do
Caribe, cortavam-se grandes quantidades de mata atlântica primária para servir
de lenha. Em vez de promover o replantio dos pastos, já que os campos naturais
se degradavam após uma ou duas gerações de pastoreio, optava-se por incendiá-
los, para que o fogo provocasse o crescimento de ervas potencialmente comes-
tíveis e garantisse a permanência do rebanho por mais algum tempo. Mesmo na
mineração, atividade em que a renda da extração do ouro e dos diamantes pode-
ria ter incentivado o desenvolvimento de tecnologias mais cuidadosas e perma-
nentes, os métodos usados foram rudimentares e superficiais, baseando-se no
desvio do curso dos rios e no escalvamento das encostas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dos Primeiros Protestos à Crítica Sistemática

Os protestos contra essa postura descuidada e destrutiva em relação ao
ambiente natural começaram a aparecer ainda no segundo século da coloniza-
ção. Frei Vicente Salvador (1564-c.1636), em sua História do Brasil, de 1627, con-
denava os colonizadores que “usam a terra não como senhores, mas como usu-
frutuários, só para a desfrutarem e a deixarem destruídas”. Ambrósio Fernan-
des Brandão, senhor de engenho e cronista, criticava em seus Diálogos das Gran-
dezas do Brasil, de 1618, os proprietários que “têm por muito tempo perdido o
que gastam em plantar uma árvore que lhes haja de dar fruto em dois ou três
anos, por lhes parecer que é muita a demora”. Ele dizia que por esse motivo não
existia quem “procure nem se disponha a plantar árvores frutíferas, nem fazer
benfeitorias acerca das plantas”.

As observações dos cronistas coloniais, porém, foram ocasionais e localiza-
das. A configuração de uma tradição consistente de crítica ambiental no Brasil
começou bem mais tarde, a partir de 1780, e teve um epicentro definido: a Uni-
versidade de Coimbra posterior à reforma pombalina de 1772. Graças a essa
reforma, a academia portuguesa afastou-se do domínio da tradição escolástica
medieval para aproximar-se das ciências naturais que então ganhavam espaço
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em outras partes da Europa. O marco da expansão dessa nova mentalidade foi a
fundação da Academia Real das Ciências de Lisboa, em 1779. Nesse contexto –
e nessas duas instituições – um pequeno grupo de intelectuais luso-brasileiros
começou a produzir um diagnóstico crítico sistemático da destruição ambiental
que ocorria em Portugal e, com ainda maior intensidade, no Brasil.

O principal mentor do grupo foi o naturalista italiano Domenico Vandelli
(1735-1816), que se estabeleceu em Portugal durante a reforma da universidade.
Vandelli difundiu naquele país a corrente científica conhecida como ‘economia
da natureza’, que estava sendo sistematizada pelo naturalista sueco Carl Lineu
(1707-1778), com quem manteve correspondência. Essa corrente constitui o elo
fundamental na gênese da perspectiva científica que no século seguinte veio a
ser chamada de ‘ecologia’. A economia da natureza pressupunha a existência de
equilíbrios interdependentes entre as várias partes do mundo natural, de modo
que cada elemento tinha uma função relevante para a dinâmica coletiva.

Em um famoso texto escrito em 1760, Lineu afirmava, por exemplo: “Se
faltasse apenas uma espécie de minhoca a água estagnante alteraria o solo e a
umidade faria tudo apodrecer. Se uma única função importante faltasse no mun-
do animal, nós poderíamos temer o maior desastre no universo”. Esse tipo de
visão serviu de base para várias análises críticas do impacto da ação humana
sobre o sistema natural. Uma das mais importantes foi a ‘teoria do dessecamen-
to’, desenvolvida a partir do esforço acumulado de naturalistas como o inglês
Stephen Hales (1677-1761) e os franceses George-Louis Leclerc, conde de Bu-
ffon (1707-1788), e Duhamel du Monceau (1700-1782). Essa teoria configurou
a primeira concepção científica moderna sobre o risco de mudanças climáticas
causadas pela ação humana, pois relacionava a destruição de florestas e da vege-
tação nativa com a redução da umidade, das chuvas e dos mananciais de água.

Apoiado nesse arcabouço teórico, Vandelli pôde criticar, em sua Memória
sobre a Agricultura de Portugal e de suas Conquistas, de 1789, o fato de que no Brasil

vai-se estendendo a agricultura nas bordas dos rios no interior do país, mas
isso com um método que com o tempo será muito prejudicial. Porque
consiste em queimar antiqüíssimos bosques cujas madeiras, pela facilidade
de transporte pelos rios, seriam muito úteis para a construção de navios, ou
para a tinturaria, ou para os marceneiros. Queimados, estes bosques semeiam
por dois ou três anos, enquanto dura a fertilidade produzida pelas cinzas, a
qual diminuída deixam inculto este terreno e queimam outros bosques. E
assim vão continuando na destruição dos bosques nas vizinhanças dos rios.

Essa prática era ainda mais nociva porque, como o naturalista italiano afir-
mou em outro texto, Memória sobre Algumas Produções Naturais das Conquistas, tam-
bém de 1789, existiam, entre as “plantas das conquistas”, muitas que eram “des-
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conhecidas dos botânicos”. Com o tempo, escreveu, tais plantas “logo se farão
raras e dificultoso o seu transporte”. O que estava também em jogo, portanto,
era a perda de elementos ainda desconhecidos do que hoje chamaríamos biodi-
versidade tropical.

É importante notar que Vandelli nunca esteve no Brasil, elaborando suas
críticas a partir de informações enviadas por seus alunos brasileiros, espalhados
por diversas capitanias. De retorno ao país, após concluírem os estudos univer-
sitários em Portugal, eles constatavam de forma direta o caráter predatório do
uso dos recursos naturais. Os principais nomes desse período inicial foram Manuel
Arruda da Câmara (1752-1811), em Pernambuco; Baltasar da Silva Lisboa (1761-
1840) e Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá (1762-1835), na Bahia; José
Vieira Couto (1752-1827) e José Gregório de Moraes Navarro em Minas Gerais;
João Severiano Maciel da Costa (1769-1833), no Rio de Janeiro; Antônio Rodri-
gues Veloso de Oliveira (1750-1824), no Maranhão e depois em São Paulo; e
José Bonifácio, em São Paulo, por certo, o mais proeminente do grupo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A Destruição Ambiental como Problema Político

A linha teórica presente em praticamente todos esses autores merece al-
guns comentários. Em primeiro lugar, a discussão crítica sobre os problemas
ambientais assumiu nos seus escritos um sentido essencialmente político. A de-
fesa do meio natural era justificada por sua importância para a sobrevivência e o
desenvolvimento da sociedade brasileira. Os recursos naturais constituíam o
grande trunfo para o progresso futuro do país, devendo ser utilizados de forma
racional e cuidadosa. A destruição e o desperdício desses recursos eram consi-
derados uma espécie de crime histórico, que deveria ser duramente combatido
pelas autoridades.

Em segundo lugar, a atitude dominante é quase sempre antropocêntrica,
cientificista e progressista. Nenhum dos autores citados parece ter feito uma
defesa da conservação da natureza e da vida selvagem com base no seu direito
autônomo à existência e no seu valor intrínseco, seja estético ou espiritual. A
importância do meio natural estava basicamente no seu valor instrumental
para o país. Não cabia isolar a natureza da sociedade. Ela devia ser plenamente
estudada pela ciência e utilizada corretamente para o progresso econômico,
que não era visto como necessariamente destrutivo frente ao mundo natural.
Ao contrário da visão hoje dominante, aqueles autores não tomavam a des-
truição da natureza como um ‘preço do progresso’, mas sim como um ‘preço
do atraso’, por derivar do uso de práticas e tecnologias rudimentares herda-
das do passado colonial.
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A grande solução para estabelecer a sanidade ambiental da sociedade brasi-
leira estava na modernização tecnológica e social. No caso do Brasil, ao contrá-
rio das interpretações que procuram estabelecer um vínculo direto entre a sensi-
bilidade romântica e as origens do ambientalismo, a defesa do ambiente natural
foi iniciada por intelectuais racionalistas e pragmáticos, formados na tradição
iluminista.

O baiano Baltasar da Silva Lisboa, por exemplo, produziu em 1786, no seu
Discurso histórico, político e econômico dos progressos e estado atual da filosofia natural portu-
guesa, acompanhado de algumas reflexões sobre o estado do Brasil, uma espécie de mani-
festo inicial da crítica ambiental brasileira. Nesse texto, ele criticava o fato de a
agricultura ser praticada no país “o mais miseravelmente que é possível imagi-
nar”, ignorando os progressos técnicos e o uso do arado, além de ser exercida
“pelos miseráveis escravos que mal educados, nus, tiranizados, mortos muitas
vezes de fome, como hão de interessar na fortuna do senhor?”. Uma das conse-
qüências desse atraso, segundo Silva Lisboa, era a “incompreensível quantidade
de lenhas que inutilmente consome a feitura do açúcar pela construção das suas
fornalhas”, de modo que muitos “deixam de trabalhar os seus engenhos pela
falta de lenhas”.

A pecuária também era praticada de forma predatória, inclusive com o “cos-
tume de se matarem – logo que se quer completar certo número de couros –
bois, vacas e bezerros indistintamente, sendo conseqüência disso a diminuição
do gado e a má qualidade dos couros”. O mesmo acontecia na caça, pois os
veados abundantes eram “todo o tempo indiscretamente mortos, que pelo dian-
te serão mais raros”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Progresso Econômico e Cuidado Ambiental

Na opinião de Silva Lisboa, o país precisava abandonar as práticas tecnoló-
gicas e sociais atrasadas e inaugurar um verdadeiro progresso econômico, fun-
dado no conhecimento científico. Para isso, seria essencial buscar elementos
economicamente úteis na rica natureza brasileira. Para ele, as expedições cientí-
ficas deveriam procurar obter esses conhecimentos dos índios, com “brandura e
prêmios”. Era preciso “fazer ver todos os portentos que a natureza quis ocultar
nestes paraísos, onde parece que em nenhuma outra parte do mundo procurou
manifestar tanto o seu poder”.

Já José Vieira Couto, na Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, de 1799,
apresentava uma visão dramática da destruição florestal provocada pela agricul-
tura praticada no Brasil. Era preciso, segundo ele,
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atentar nestas preciosas matas, nestas amenas selvas, que o cultivador do
Brasil, com o machado em uma mão e o tição em outra, ameaça-as de total
incêndio e desolação. Uma agricultura bárbara, ao mesmo tempo muito
mais dispendiosa, tem sido a causa deste geral abrasamento. O agricultor
olha ao redor de si para duas ou mais léguas de matas, como para um nada,
e ainda não as tem bem reduzido a cinzas já estende ao longo a vista para
levar a destruição a outras partes. Não conserva apego nem amor ao
território que cultiva, pois conhece mui bem que ele talvez não chegará a
seus filhos.

Essa atitude inconseqüente para com o mundo natural, na opinião de outro
integrante do mesmo grupo intelectual, José Gregório de Moraes Navarro, tam-
bém de Minas Gerais, estaria causando um colapso econômico. Em seu Discurso
sobre os Melhoramentos da Economia Rústica no Brasil (também de 1799), ele lembrou
que os colonizadores fundaram “grandes cidades, vilas notáveis e outros lugares
mais pequenos”, e lamentou:

Mas como se acham hoje todas essas antigas povoações? Como corpos
desanimados. Porque os lavradores circunvizinhos, que por meio da
agricultura lhes forneciam os gêneros de primeira necessidade, depois de
reduzirem a cinza todas as árvores, depois de privarem a terra da sua mais
vigorosa substância, a deixaram coberta de sapé e samambaia, que é uma
espécie de grama... e abandonando as suas casas com todos os seus engenhos,
oficinas e abegoarias, se foram estabelecer em novos terrenos.

As reflexões ambientais de Navarro, inclusive, superaram o contexto local
de Minas Gerais para assumir um caráter universal. De todos “os elementos que
Deus criou para glória Sua e para utilidade dos homens”, dizia ele, “nenhum é
certamente mais digno de contemplação do que a Terra, Mãe comum de todos os
viventes”. Ela sempre se apresentava “liberal e benéfica”, apesar da “ingratidão”
dos homens que “trabalham continuamente para destruir e aniquilar as suas natu-
rais produções, e para consumir e enfraquecer a sua primitiva substância.”

Apesar disso, Navarro era otimista quanto às chances de progresso para o
Brasil. Ele acreditava que se poderiam superar os erros do passado e aprender a
“ajudar a fecundidade da terra pelos meios que a experiência e a indústria mos-
trarem ser os mais convenientes”. Para isso, defendia a adoção de três medidas
fundamentais: a introdução do arado (para recuperar o solo desgastado e dotar
a agricultura de um sentido de permanência oposto ao nomadismo das queima-
das), a reforma das fornalhas (para reduzir o consumo de lenha e aumentar a
produtividade dos engenhos) e a conservação das matas (através do estabeleci-
mento de reservas florestais e do incentivo ao plantio de árvores lenhosas, fru-
tíferas e medicinais).
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As reflexões desse tipo não se restringiram ao final do século XVIII,
continuando ao longo dos séculos XIX e XX. O presente artigo apenas
menciona uns poucos exemplos pioneiros, mas através deles pode-se vis-
lumbrar a rica história da crítica ambiental brasileira, em grande parte es-
quecida. Um marco fundamental dessa tradição, como já foi dito, está na
obra de José Bonifácio. O principal estadista da independência brasileira
formou-se intelectualmente no grupo de Vandelli, de quem se tornou não
só amigo, mas também parente, pois sua filha casou-se com o filho do natu-
ralista italiano. Foi no contexto das lições de Vandelli que começaram a
despertar as suas preocupações ambientais.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Escravismo e Destruição Ambiental

No entanto, as oportunidades de estudo e experiência profissional, adquiri-
das em uma longa estadia na Europa, fizeram com que seus conhecimentos
nesse campo atingissem um nível superior ao de qualquer outro intelectual bra-
sileiro do seu tempo. José Bonifácio conviveu diretamente com alguns dos prin-
cipais nomes na cadeia de formação do pensamento ecológico, como o botâni-
co francês Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836) e o naturalista alemão Ale-
xander von Humboldt (1769-1859). Ao voltar tardiamente ao Brasil, em 1819,
estava preparado para levar a crítica ambiental brasileira a um estágio teórico de
maior abrangência e profundidade.

Sua contribuição decisiva foi a de estabelecer a relação causal entre escra-
vismo e destruição ambiental. Essa destruição, para ele, não derivava de imper-
feições tecnológicas superficiais, mas era conseqüência lógica do sistema socio-
econômico fundado no tripé escravismo-latifúndio-monocultura. A construção
de uma relação benéfica com o ambiente natural no Brasil, portanto, exigia uma
transformação social ampla e radical.

José Bonifácio apostava especialmente na reforma agrária e na promoção
do trabalho livre. Em outra passagem de sua Representação à Assembléia Constituin-
te e Legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura, de 1823, ele afirmou:

Se os senhores de terras não tivessem uma multidão demasiada de escravos,
eles mesmos aproveitariam as terras já abertas e livres de matos, que hoje
jazem abandonadas como maninhas. Nossas matas preciosas em madeiras
de construção civil e náutica não seriam destruídas pelo machado assassino
do negro e pelas chamas devastadoras da ignorância... É pois evidente, que
se a agricultura se fizer com os braços livres dos pequenos proprietários,
ou por jornaleiros, por necessidade e interesse serão aproveitadas estas terras,
mormente na vizinhança das grandes povoações, onde se acha sempre um
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mercado certo, pronto e proveitoso, e deste modo se conservarão, como
herança sagrada para a nossa posteridade, as antigas matas virgens que pela
sua vastidão e frondosidade caracterizam o nosso belo país.

Nos 176 anos passados após a redação dessas palavras, mudanças pro-
fundas ocorreram na sociedade brasileira. Apesar disso, em plena passagem
do milênio, o país ainda enfrenta dramaticamente alguns dos problemas que
angustiavam seu autor, como a queima das florestas e a necessidade de uma
reforma agrária. Pode-se discordar de muitas das suas afirmações, ou consi-
derá-las historicamente ultrapassadas. Mas a visão de José Bonifácio – e dos
outros fundadores da crítica ambiental brasileira – deixa uma lição funda-
mental: a degradação do meio natural brasileiro não deve ser entendida de
maneira isolada, mas sim no contexto de uma crítica geral das formas eco-
nômicas, sociais e tecnológicas implantadas no país.

É preciso buscar horizontes de mudança – ou, como se diria atualmen-
te, novos modelos de desenvolvimento – que permitam superar a herança
predatória, em termos ambientais e sociais, originada nas raízes coloniais e
escravistas que marcaram profundamente a sociedade brasileira. A constru-
ção desses novos modelos, por outro lado, enfim, deve estar fundamentada
no debate racional, na ousadia progressista e no melhor conhecimento ci-
entífico e tecnológico. As lutas pela democracia e pelo cuidado ambiental
no Brasil devem fazer parte de um mesmo movimento histórico transfor-
mador, voltado para o fortalecimento do sentido de nação e cidadania e,
através desse fortalecimento, pela defesa do espaço coletivo, do bem públi-
co e da qualidade de vida.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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