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Meio ambiente: entre desastres e resistências

A segunda metade do século XX experimentou a emergência de novas
abordagens sobre as relações que os seres humanos desenvolvem com
seu entorno. Dentre outros, observa-se uma rearticulação das
estratégias conservacionistas, antagonistas ao liberalismo, e um
movimento de convergência entre as demandas emergentes de
sociedades cada vez mais urbanizadas e os interesses de diversos atores
do Norte Global de continuarem acessando territórios, recursos e
pessoas em um contexto reorganizado a partir das Grandes Guerras e,
mais adiante, pela Guerra Fria. No âmbito da racionalidade
governamental neoliberal, essa convergência contribui de forma
significativa para a ascensão hegemônica de percepções
homogeneizantes sobre o entorno, notadamente caracterizadas por
conceitos como o de meio ambiente, biosfera, sustentabilidade,
desenvolvimento sustentável etc. Se, por um lado, tais percepções
permitem o desenvolvimento de estratégias de atuação em larga escala,
contribuindo para a formação de sujeitos ambientalmente responsáveis,
por outro, marginalizam saberes, práticas e relações locais dos seres
humanos com seu entorno. Desse modo, tal dinâmica desenvolve e, ao
mesmo tempo reforça, os instrumentos intelectuais e operacionais que
lastreiam e legitimam os acessos e fluxos internacionais de recursos,
pessoas e capitais. Tendo em vista o contexto acima descrito, o curso
tem por objetivo contribuir, ainda que de maneira introdutória, para a
formulação de abordagens analíticas críticas e emancipatórias no que
diz respeito à relação dos seres humanos consigo próprio e com seu
entorno, em especial considerando o contexto nacional vigente.
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