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Adital - Desde que os seres humanos decidiram viver juntos, estabeleceram um
contrato social não escrito pelo qual formularam normas, proibições e propósitos
comuns
que
permitissem
uma
convivência
minimamente
pacífica.
Depois surgiram os pensadores que lhe deram um estatuto formal como Locke,
Kant e Rousseau. Todos esses contratos históricos têm um defeito: supõem indivíduos
nus e acósmicos, sem qualquer ligação com a natureza e a Terra. Os contratos sociais
ignoram e silenciam totalmente o contrato natural. Mais ainda, a partir dos pais
fundadores da modernidade, Descartes e Bacon, implantou-se a ilusão de que o ser
humano está acima e fora da natureza com o propósito de domínio e posse da Terra.
Este projeto continua a se realizar mediante a guerra de conquista seguida pela
apropriação de todos os recursos e serviços naturais. Atrás sempre fica um rastro de
devastação da natureza e de desumanização brutal. Antes se fazia guerra e apropriação
de regiões ou povos. Hoje conquistaram-se todos os espaços e se conduz uma guerra
total e sem tréguas contra a Terra, seus bens e serviços, explorado-os até a sua exaustão.
Ela
não
tem
mais
descanso,
refúgio
ou
espaço
de
recuo.
A agressão é global e a reação da Terra-Gaia está sendo também global. A
resposta é o complexo de crises, reunidas no devastador aquecimento global. É a
vingança
de
Gaia.
Não temos outra saída senão reintroduzir consciente e rapidamente o que
havíamos deixado para trás: o contrato natural articulado com o contrato social. Trata-se
de superar nosso arrogante antropocentrismo e colocar todas as coisas em seu lugar e
nós
junto
delas
como
parte
de
um
todo.
Que é o contrato natural? É o reconhecimento do ser humano de que ele está
inserido na natureza, de quem tudo recebe, que deve comportar-se como filho e filha da
Mãe Terra, restituindo-lhe cuidado e proteção para que ela continue a fazer o que desde
sempre faz: dar-nos vida e os meios da vida. O contrato natural, como todos os
contratos, supõe a reciprocidade. A natureza nos dá tudo o que precisamos e nós, em
contrapartida, a respeitamos e reconhecemos seu direito de existir e lhe preservamos a
integridade
e
a
vitalidade.
Ao contrato exclusivamente social, devemos agregar agora o contrato natural de
reciprocidade e simbiose. Renunciamos a dominar e a possuir e nos irmanamos com
todas as coisas. Não as usamos simplesmente, mas, ao usá-las quando precisamos, as
contemplamos, admiramos sua beleza e organicidade e cuidamos delas. A natureza é o
nosso hospedeiro generoso e nós seus hóspedes agradecidos. Ao invés de uma trégua
nesta guerra sem fim, estabelecemos uma paz perene com a natureza e a Terra.
A crise econômica de 1929 sequer punha em questão a natureza e a Terra. O
pressuposto ilusório era de que elas estão sempre ai, disponíveis e com recursos

infinitos. Hoje a situação mudou. Já não podemos dar por descontada a Terra com seus
bens e serviços. Estes mostraram-se finitos e a capacidade de sua reposição já foi
ultrapassada
em
40%.
Quando esse fator é trazido ao debate na busca de soluções para a crise atual?
Somos dominados por economistas, em sua grande maioria, verdadeiros idiotas
especializados - Fachidioten - que não vêem senão números, mercados e moedas
esquecendo que comem, bebem, respiram e pisam solos contaminados. Quer dizer, que
só podem fazer o que fazem porque estão assentados na natureza que lhes possibilita
fazer tudo o que fazem, especialmente, dar razões ao egoísmo e às barbaridades que a
atual economia faz prejudicando milhões e milhões de pessoas e que vai minando a base
que
a
sustenta.
Ou restabelecemos a reciprocidade entre natureza e ser humano e rearticulamos o
contrato social com o natural ou então aceitamos o risco de sermos expulsos e
eliminados por Gaia. Confio no aprendizado a partir do sofrimento e do uso do pouco
bom senso que ainda nos resta.
[Autor de Responder florindo. Da crise de civilização a uma revolução radicalmente
humana. Garamond 2004].
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