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SOCIEDADE MODERNA E QUESTÃO ECOLÓGICA. DESENVOLVIMENTO E SUS-
TENTABILIDADE: UMA SEMÂNTICA ATUAL? OBSERVAÇÕES SOCIOLÓGICAS

Matteo Finco

RESUMO: O objetivo geral das seguintes refl exões teóricas – baseadas em uma pesquisa bibliográfi ca 
– é investigar a atual semântica social da expressão ‘desenvolvimento sustentável’: o que signifi ca na 
contemporaneidade? Como os temas do desenvolvimento e da sustentabilidade foram entendidos 
na modernidade? Qual o motivo dos termos ‘desenvolvimento e sustentabilidade’ serem utilizados 
conjuntamente? Por qual motivo constam em uma única expressão? A refl exão é baseada em uma pesquisa 
bibliográfi ca cuja referência teórica é a  teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. O objetivo 
específi co é, portanto, saber qual seria a contribuição que essa teoria pode fornecer a discussão sobre o 
tema do desenvolvimento sustentável. Como resultados, percebe-se que hoje há quase uma identifi cação 
entre desenvolvimento e sustentabilidade. A sustentabilidade deve ser continuamente redefi nida em relação 
ao futuro, é um conceito que deve ser continuamente problematizado. Igualmente adquire-se uma maior 
consciência da importância descritiva que a sociologia – como ciência – desempenha na sociedade, além 
de uma função crítica. A sociologia deve fornecer descrições mais satisfatórias, ainda que complexas, não 
limitadas à semântica herdada da tradição, mas capazes de problematizar a realidade de maneira nova.

Palavras-chave: Teoria dos Sistemas Sociais. Niklas Luhmann. Desenvolvimento Sustentável. Ecologia. 
Semântica. Teoria Sociológica.

1 INTRODUÇÃO

O artigo pretende investigar a semântica atual da expressão ‘desenvolvimento sustentável’: o que 
signifi ca na contemporaneidade? Como os temas do desenvolvimento e da sustentabilidade foram entendidos 
na modernidade? Qual é a função do termo na sociedade? São palavras adequadas para lidar os problemas 
relacionados à ecologia?

A refl exão é baseada em uma pesquisa bibliográfi ca cuja referência é à teoria dos sistemas sociais de 
Niklas Luhmann.

2 PROBLEMATIZAR A REALIDADE

Qual pode ser a contribuição da teoria sociológica para o tema do ‘desenvolvimento sustentável’? 
Não se pretende fazer uma teoria necessariamente ‘crítica’,  podemos entender a tarefa da disciplina como 
a de buscar teorias que levem em conta os fatos em maneira um pouco melhor do que faz a tradição 
(LUHMANN, 1999). Isso não apenas para problematizar mas para interpretar maneira melhor aqueles 
que já são evidentes: por exemplo, o conceito de ‘desenvolvimento sustentável’. Tentaremos demonstrar a 
necessidade de esta tarefa da sociologia raciocinando sobre esse tema.

3 ‘DESENVOLVIMENTO’ DE QUEM/DO QUÊ?

Vamos começar com o primeiro termo: o que signifi ca ‘desenvolvimento’? A etimologia da palavra 
refere-se à ideia de aumentar algo, mas também de ordenar, desemaranhar, expor, executar algo intrincado. 
Em suma, há uma ideia de melhoria, de progresso. Não é por acaso que a ideia de desenvolvimento emergiu 
com força na modernidade, depois das revoluções industriais: um período histórico bastante feliz, onde o 
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termo serviu – e ainda serve – tanto para descrever um processo em ato, como para formular um valor, um 
ideal a ser perseguido.

No entanto, a primeira pergunta é: quando hoje falamos de ‘desenvolvimento’, o que queremos 
dizer? Desenvolvimento de quê? Ou de quem? Em que sentido desejamos o desenvolvimento de uma dada 
realidade – por exemplo, o desenvolvimento de um Estado ou de outra entidade geográfi co-política-social? 
Como a ideia de movimento é implícita, a questão diz respeito precisamente à direção a seguir. Em segundo 
lugar, a questão de quem deve estar envolvido neste desenvolvimento não é secundária. Os problemas 
relativos à justiça social e igualdade são óbvios. É possível realizar – ou é realístico esperar – que todos 
seriam envolvidos? E acima de tudo: o que isso implica?

Aqui nos enfrentamos um primeiro problema: o de envolvimento, da inclusão. Está de fato ligado 
principalmente às decisões. Neles baseiam-se as organizações – de qualquer tipo que sejam: uma organização 
que não é capaz de decidir (LUHMANN, 2005), não reproduz sua operação básica e é condenada ao fi m. 
Mas a decisão diz respeito sobretudo a quem assume a decisão mesma. Outros podem estar envolvidos ou 
não. Nesse sentido, o sociólogo alemão Niklas Luhmann, descrevendo o fenômeno do risco na sociedade 
moderna, ilustrou a diferença risco/perigo. O primeiro é um evento potencial de dano que é conscientemente 
assumido pelos tomadores de decisão (eu sei que no Brasil é alto o risco de molhar-me se eu não levo o 
guarda-chuva quando saio, porque o tempo muda continuamente). O segundo é algo desconhecido. De 
fato, aos perigos estamos sempre expostos, precisamente porque não os conhecemos antecipadamente. No 
entanto, mesmo estes podem derivar de decisões: não as suas próprias, mas outras. Assim, se – como escreve 
Luhmann – o fato de que os processos de tomada de decisões com efeitos globais dependem de organizações, 
isso signifi ca que “cada um é excluído e envolvido praticamente em todas as decisões” (LUHMANN, 2013); 
o que signifi ca não só que o conceito de ‘solidariedade social’ fi ca enfraquecido (enquanto no passado os 
perigos, criando danos em maneira indiscriminada, encorajavam os indivíduos a lidar coletivamente, assim 
estimulando a solidariedade; os riscos modernos e a distinção entre os tomadores de decisão e envolvidos 
abrem o caminho para a perda de confi ança e para o confl ito), mas que quando se olha para potenciais 
vantagens o danos futuras, levar em consideração o ponto de vista dos envolvidos pode fazer a diferença: por 
exemplo, decidir de investir em uma fonte de energia ao invés de outra, envolve uma série muito complexa 
de análises; mas se não tentarmos levar em conta também o ponto de vista de quem não está envolvido nas 
decisões, mas quem inevitavelmente estão interessados, nos somos inevitavelmente expostos a perigos, que 
são precisamente perigos porque eles não foram previstos.

Assim, podemos identifi car uma primeira potencial contribuição da sociologia: investigando a 
realidade social em toda a sua complexidade, ela deve levar em conta o ponto de vista de todos. Não porque 
esteja justo (no sentido da justiça como ideal), mas porque isso faz parte de seu método. Outros âmbitos da 
sociedade (como economia e política) não precisam necessariamente fazer isso. Mas, se quiserem, podem 
aproveitar a contribuição da sociologia.

4 O QUE SIGNIFICA ‘SUSTENTÁVEL’?

O outro termos sobre o qual questionar são ‘sustentável’ e, portanto, ‘sustentabilidade’. Sustentável 
indica a ideia de apoiar, isto é, manter, manter vivo, defender e conservar. Apoiar é uma ação. O adjetivo 
‘sustentável’, por outro lado, signifi ca algo que alguém é capaz de sustentar, de suportar, ou algo que se 
sustenta por si mesmo. Assim, ‘sustentabilidade’ implica a capacidade de suportar ou usar algo sem subir 
danos; e uma ação ou processo ‘sustentável’ é algo que funciona e mantem se em si mesmo sem criar danos. 
Parece um conceito vazio, que deve ser cada vez defi nitivo. O mesmo acontece com o conceito de saúde: não 
sabe o que é, mas se sabe o que é a doença, ou seja, o seu lado negativo.

5 DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: UMA SEMÂNTICA ADEQUADA?

Nesse ponto, para continuar com a problematização, poderíamos até nos perguntar se esses termos 
– desenvolvimento e sustentabilidade – por um lado, se tomados individualmente, realmente descrevem a 
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realidade, no sentido de descrever verdadeiramente os processos socio-culturais; por outro lado, se tomados 
em conjunto (desenvolvimento sustentável), poderíamos nos perguntar o que eles pretendem indicar.

Essa é, de fato, uma questão relacionada à semântica da sociedade: Luhmann pretende indicar com 
esse termo o sentido generalizado, a reserva de temas de relevância comunicativa na sociedade (LUHMANN, 
1983). Este é um conceito mais amplo que o da cultura (a cultura é sempre relativa a um grupo específi co – 
“cultura de quem?”).

A semântica é importante porque está em relação circular com as estruturas da sociedade, isto é, com 
os elementos que a compõem e com as relações entre elas. Por um lado, a semântica é usada para descrever a 
sociedade. Por outro lado, se ela perde a adesão à realidade, se envelhece, não pode dar um retrato fi el. Nesse 
sentido, é bom interrogar-se e pesquisar sobre a semântica.

Este termo indica todas as ideias – disponibilizadas pela própria sociedade – que permitem desenvolver 
o sentido social no nível de comunicação através do uso de distinções. Devido à semântica, torna-se possível 
articular temas de comunicação. A condensação das referências do sentido que são preservadas permite que 
a sociedade descreva-se1.

Estas não são fórmulas arbitrárias ou estáticas: as variações semânticas são produzidas em resposta 
ao crescimento da complexidade dos sistemas e à contingência das operações realizadas dentro dele. Assim, 
a semântica muda à medida que a estrutura – e, portanto, a complexidade – da sociedade muda. Se isso não 
acontecer, a semântica perde suas estruturas e, portanto, a realidade social. Mas as mudanças semânticas, 
por sua vez, determinam precisamente a orientação para determinados temas da comunicação, em vez de 
outros: assim, as estruturas da própria sociedade são infl uenciadas. Essa relação circular é problemática, 
devido ao fato de que a semântica está constantemente atrasada em relação às mudanças estruturais2.

Luhmann distingue dois níveis. Semântica elevada (gepfl egte Semantik) e semântica difusa. A 
primeira é uma semântica “digna de ser preservada” para ser transmitida (LUHMANN, 1983). As descrições 
da sociedade estão nesse nível. A segunda é a comum, geral, ou-seja, tudo o que é produzido como tema da 
comunicação.

‘Desenvolvimento sustentável’ é uma expressão de uso comum da muito tempo, por isso também 
pode ser considerada parte do segundo grupo.

Nos últimos anos, a ciência tem questionado cada vez mais a questão da sustentabilidade, especialmente 
desde os anos 80, ao mesmo tempo em que o tema ganhou espaço no nível político (o Relatório Brutdland 
(WCED, 1987) é de 1987). Como demonstrado por uma pesquisa relativamente recente (FABBRIZZIA et 
al., 2015), os termos relacionados à sustentabilidade são numerosos e altamente diferenciados, e os campos 
de investigação científi ca a eles relacionados têm crescido em conseqüencia do crescimento da consciência 
da importância do paradigma da sustentabilidade (LUKMAN; GLAVIC, 2007). A percentagem de artigos 
científi cos publicados até 2014 sobre sustentabilidade, comparados aos publicados no total, próxima a zero 
no início dos anos 90, cresceu exponencialmente3.

Um problema claro é que a semântica relacionada à sustentabilidade é bastante genérica e muito 
ampla: essa é investigada de muitos pontos de vista diferentes e em relação a muitas áreas e problemas. É 
por isso que não podemos falar de sustentabilidade sem conectá-la a uma perspectiva específi ca. Falar de 
sustentabilidade social não é o mesmo que falar em sustentabilidade ambiental, por exemplo. Também é 
verdade que o “horizonte” da sustentabilidade muda continuamente, a cada passo que damos, porque está 
ligado ao futuro, que por sua natureza é desconhecido. Isso acontece justamente porque vivemos em uma 
sociedade altamente complexa e diferenciada. Como não podemos retornar a um estado ideal mais simples, 
devemos nos perguntar – e isso é um desafi o para a sociologia – se essa semântica estiver condenada à 

1 “Su questo piano c’è una descrizione della società elaborata nella società”: CEVOLINI, 2015, cit., p. 22.
2 “L’ipotesi della teoria dei sistemi sociali è che sia soprattutto la complessità delle strutture a condizionare la plausibilità dei 
concetti che la società mette di volta in volta a propria disposizione per comunicare. Concetti un tempo rilevanti perdono la loro 
presa e impallidiscono fi no a scomparire.”: CEVOLINI, 2014, p. 47.
3 A pesquisa utilizou um so� ware chamado T-Lab, que levou em consideração 40000 resumos extraídos do banco de dados da 
Elsevier (plataforma ScienceDirect), pesquisando as palavras-chave “sustentabilidade” e “sustentabilidade”.
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indeterminação. Mas, do ponto de vista da teoria dos sistemas de Luhmann, essa limitação – que é o fato 
de que não existe um único âmbito específi co (sistema) relacionado à sustentabilidade e um meio relativo 
(meio de comunicação simbolicamente generalizado) para facilitar a comunicação em relação a ela – pode 
representar uma vantagem: somente permanecendo, como foi defi nido, uma “semântica poliocular” 
altamente complexa, pode preservar sua sensibilidade para descrever à realidade, ou seja, o mundo (NOE; 
ALRØE, 2015). Outro desafi o para a sociologia é continuar a se questionar sobre essa semântica, para 
investigar o sentido mutável da semântica difusa, do senso comum; e atualizar o uso específi co da semântica 
elevada, utilizada do conhecimento científi co.

Outra possibilidade seria renunciar à abstração e concentrar-se no nível de projetos e produtos 
individuais, em referimento a questões muito concretas, concentrando-se mais em “doenças”, ou seja, em 
danos, que precisamos evitar (por exemplo, o uso de pesticidas), ou em práticas “virtuosas” específi cas 
(como a reciclagem), e não em objetivos “ideais” (como uma distribuição justa de recursos) (AIKING&DE 
BOER, 2004).

Na verdade, o problema fundamental parece estar relacionado com o que se entende por 
‘desenvolvimento sustentável’. De acordo com o relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (WCED, 1987), essa indica um desenvolvimento que atenda às necessidades 
atuais das gerações presentes, sem comprometer as das gerações futuras. O tema ecológico em sentido estrito 
é, portanto, preponderante, e implica o respeito do meio ambiente, dos processos naturais, dos recursos 
que a natureza oferece. Mas não é só isso: as outras áreas envolvidas são principalmente a economia (a 
sustentabilidade deve ser primariamente econômica e fi nanceira) e a política, que é solicitada a lidar com ela 
de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista dos direitos das gerações futuras: trata-se de direitos 
sociais, bem como de direitos individuais. Também a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), no art. 225, 
estabelece o direito a um meio ambiente sadio como direito social, portanto coletivo. A interconexão entre 
proteção ambiental, performance econômica e bem-estar social é, portanto, evidente. Esta interconexão é 
guiada por a vontade e a ação políticas, juntamente com uma ampla sensibilidade ética e ecológica em relação 
à sociedade como um todo (LUKMAN; GLAVIC, 2007). Também é evidente o fato de que a sustentabilidade 
é um valor muito importante, um valor que implica em primeiro lugar a responsabilidade, pois está ligado ao 
futuro. Um valor que, como tal, é reivindicado, exigido e se torna uma condição imposta ao desenvolvimento. 
Poderíamos até dizer que há algum tempo isso é verdade nos países ocidentais mais desenvolvidos, e está 
se tornando cada vez mais frequente nos países em desenvolvimento. Basta ver, por exemplo, os esforços 
que a China está fazendo para o desenvolvimento sustentável4. A sustentabilidade, portanto, torna-se um 
requisito, uma reivindicação, porque há sinais crescentes de que é conveniente, porque abre novos mercados 
econômicos. Talvez pudéssemos dizer que hoje parece ter afi rmado plenamente a ideia de que, se não for 
sustentável, o desenvolvimento não é assim, ou seja que não é possível um desenvolvimento que não é 
sustentavel. A fusão entre os dois termos pareceria, portanto, completa.

6 SOCIEDADE MODERNA (DIFERENCIADA) E QUESTÃO ECOLÓGICA

Tentamos nos falar um pouco mais além do que poderia ser a contribuição de uma análise sociológica, 
mesmo se isso vai signifi car permanecer em um nível bastante alto de abstração.

Não é fácil descrever a sociedade atual: não é por acaso que muitas defi nições foram dadas sobre ela. 
Pensamos apenas em sociedade do risco, da transparência, sociedade global, líquida, etc.

Nesse sentido, podemos concordar com Luhmann quando afi rma que a sociedade moderna, que 
emerge a partir do século XVIII, é poli-contextual, ou seja, que é possível descrevê-la sob muitos pontos de 

4 “L’ambiente è diventato prioritario in Cina dopo la legge antismog del 2013, ma soprattutto dopo il discorso del 18 ottobre 
2017 del presidente Xi Jinping al 19esimo Congresso del Partito comunista, in cui il leader ha promesso la costruzione di una 
«Beautiful China» attraverso lo sviluppo di una nuova civiltà ecologica. Bloomberg News ha contato nel suo discorso per ben 89 
volte la parola “ambiente” o suoi sinonimi.” [“O meio ambiente tornou-se uma prioridade na China após a lei antismog de 2013, 
mas especialmente após o discurso do Presidente Xi Jinping em 18 de outubro de 2017 no 19º Congresso do Partido Comunista, 
no qual o líder prometeu a construção de uma “China linda” através do desenvolvimento de uma nova civilização ecológica. A 
Bloomberg News contou em seu discurso por 89 vezes a palavra “ambiente” ou seus sinônimos.”]: LA POSTA, 2018.
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vista; é altamente complexa e contingente; é uma sociedade-mundo, uma sociedade mundial (Weltgesellscha6 ), 
onde a importância das fronteiras nacionais tende a diminuir cada vez mais: é uma realidade cada vez mais 
singular – uma única sociedade, não mais distintas sociedades nacionais – na qual o peso da soberania dos 
Estados tende a diminuir progressivamente, enquanto os fl uxos de comunicação e a economia tendem a 
abraçar o planeta interno; uma sociedade funcionalmente diferenciada, caracterizada por diferentes esferas 
(economia, política, direito, arte, educação, etc.), cada uma das quais há a função de resolver um problema 
específi co e que funciona em base a um seu próprio código especifi co (BARALDI, CORSI, ESPOSITO, 
2002): a economia serve para gerir o problema do acesso a recursos escassos (nem todos podem possuir 
tudo ao mesmo tempo), por isso o seu código é pagar/não pagar; o direito serve para fornecer expectativas 
normativas generalizadas, válidas mesmo quando elas são violadas (código lícito/ilícito), a ciência produz 
conhecimento (código vero/falso), e assim por diante. Cada sistema nunca se dá independentemente de 
seu ambiente, isto é, do que é externo aos seus limites e representa para o sistema uma fonte de irritação 
(distinção sistema/ambiente).

Tudo isso em nome da incerteza e da contingência. Não se trata apenas de liquidez (ou seja, a 
possibilidade contínua de transformação, de mutabilidade: de instituições como dos indivíduos, de 
individualização, de afi rmação da dimensão do planejamento)5: contingência signifi ca possibilidade de ser 
de outra maneira, alta complexidade, impossibilidade de descrições unívocas (policontextualidade).

Em tal sociedade, falar de “questão ecológica” signifi ca, então, olhar de tempos em tempos para os 
vários sistemas da sociedade.

Em primeiro lugar, vamos ver o que se espera dos vários sistemas já mencionados (LUHMANN, 
1989). Nós eliminamos a economia, assumindo que o raciocínio econômico só pode ser brutal e prático: o 
que poderia causar uma perda (mesmo que apenas potencial) de dinheiro, não é feito. O direito não pode 
estabelecer objetivos, mas permanece no nível dos chamados “programas condicionais”: isto é, fornece normas 
que estabelecem o que acontecerá ou o que fazer, no caso de um evento particular ocorrer, especialmente 
no caso de confl ito. Nesse sentido, a problematização ecológica é, há muito tempo, uma “moda”, escreve 
Luhmann, e o “direito ambiental” inclui cada vez mais problemas e casos, ou “reelabora” novos de uma 
maneira inédita. O discurso jurídico dominante concentra-se na distinção entre direitos de liberdade e 
restrições, especialmente respeito aos indivíduos, porque o direito moderno positivo é predominantemente 
direito subjetivo. A política atua de várias maneiras: investindo economicamente, mas acima de tudo através 
o direito mesmo, portanto com a criação de normas. Na atual discussão político-ecológica, como Luhmann 
escreveu, o que a economia não faz voluntariamente, deve ser imposto pela política com a ajuda de seu 
instrumento jurídicos.

O problema, no entanto, como vimos, é que existem muitas pretensões, muitos pedidos, que são 
muitos altas. O resultado é uma “sobrecarga do sistema político com pretensões irrealizáveis” e conseqüentes 
“decepções radicais”. De fato, a política é altamente sensível à opinião pública e as suas fl utuações, em 
particular sob a ameaça representada pelas eleições. Além disso, é fortemente limitada pela soberania 
territorial, bem como por horizontes temporais estreitos: e é evidente como as “políticas ecológicas” exigem 
longos períodos de tempo. Também a ciência tem possibilidades limitadas, porque pode indicar problemas, 
fornecer tecnologia, mas apenas uma fração do que é “cientifi camente possível” é alcançado, não tudo o que 
seria “tecnicamente possível” é realizado.

Portanto, seria apenas confi ar na esperança de uma nova ética ambiental. Ou a solução proposta 
por Luhmann por mais de trinta anos: aceitar que a questão ecológica é antes de tudo uma questão de 
comunicação. Nesse sentido, como escreveu, “a sociedade só pode se ameaçar da se mesma”, sobretudo 
no sentido de que “a sociedade só pode ameaçar a comunicação por meio da comunicação”. De fato, uma 
ameaça ecológica é uma “qualquer comunicação sobre o ambiente que tente produzir uma mudança nas 
estruturas do sistema de comunicação da sociedade”. Não se trata de “consciência ecológica”, que é um 
processo individual dos seres humanos, que ocorre dentro de sua consciência, da sua personalidade.

5 “a vida líquido-moderna e uma recitação diária da transitoriedade universal. Nada no mundo se destina a permanecer, muito 

menos para sempre. Os objetos úteis e indispensáveis de hoje são, com pouquíssimas exceções, o refugo do amanhã. Nada é 

necessário de fato, nada é insubstituível. Tudo nasce com a marca da morte iminente, tudo deixa a linha de produção com um 

‘prazo de validade’ afi xado.” BAUMAN, 2004, cit., p. 122.
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É necessário, portanto, renunciar a uma concepção humanista e personalista da sociedade, aceitando 
o fato de que a sociedade não é “feita de homens”, de seres humanos, mas de comunicação, ou seja de 
operações recursivas específi cas dos vários sistemas que a compõem. A sociedade, entendida como um 
sistema, é diferente do seu ambiente, ou seja, do que acontece e existe fora dela, e isso inclui o ambiente 
físico como os seres humanos. De fato, dizer que a sociedade moderna só pode ameaçar ela mesma, signifi ca 
dizer que ela só pode detectar ameaças se eles são “incluídas” na comunicação. Uma catástrofe não é tal até 
que seja comunicada. Somente no lado da comunicação a sociedade pode trabalhar, lidando com temas 
(precisamente comunicativas) e aumentando sua sensibilidade em relação ao que acontece no ambiente. 
Isso só pode acontecer por meio de descrições mais precisas (da estrutura da sociedade), que estabelecem, 
em primeiro lugar, o que se entende por “ecologia”. E, consequentemente, para ‘sustentabilidade’ e 
‘desenvolvimento sustentável’.

De fato, a palavra ecologia não indica mais, escreve Luhmann (LUHMANN, 2007), o signifi cado 
original do termo, ou seja, a tentativa de estabelecer um mundo acolhedor: o termo fundiu-se com a palavra 
“ambiente”. Desta forma, podemos aceitar o fato de que a ecologia não é uma área “dirigida moralmente”, 
dominada pela “justiça”, e ainda assim podemos tentar identifi car áreas de intervenção adequadas, baseadas 
nos diferentes códigos dos sistemas.

Além disso, deve-se considerar que na sociedade moderna “aumenta o potencial dos autominacias e 
a capacidade de recuperação”, ou seja, juntamente com catástrofes cada vez mais potencialmente destrutivas 
e riscos e perigos maiores – devido precisamente à complexidade da sociedade – há “um nível maior de 
liberdade de reação”, no sentido de que as estruturas normativas são contingentes e, portanto, mutáveis, 
fl exíveis, sempre prontas para responder à mudança. Da mesma forma, o dinheiro pode ser usado de 
maneiras muito diferentes, assim como as atitudes individuais podem mudar com relativa facilidade – os 
indivíduos de fato sofrem menos restrições do que no passado – e as organizações também.

Se, então, estamos sempre diante de maiores incertezas devido ao aumento do conhecimento, é 
próprio este aumento que permite uma progressão contínua também no campo ecológico, tanto no que se 
refere às ciências naturais quanto à tecnologia. De fato, hoje temos possibilidades de pesquisa promissoras 
mais do que no passado.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em última análise, a contribuição da sociologia não pode ser limitada a registrar a difícil triangulação 
entre aspectos ambientais, sócio-culturais e econômicos, o ao papel de ‘consultor’ sobre políticas 
antecipatórias (que buscam evitar danos) para “identifi car a priori cenários evolutivos e possíveis impactos”, 
“gerir o processo participativo das populações envolvidas” e “desencadear confl itos” (DAVICO, 2002). A 
sociologia pode fazer perguntas, mesmo inconvenientes, e é útil na medida em que faz isso; deve-se lembrar 
que sempre há sujeitos envolvidos em decisões sem o conhecimento deles, e deve advertir que diferentes 
áreas da sociedade funcionam de maneira diferente. A sociologia deve também estimular organizações e 
indivíduos a fazer perguntas a eles mesmos. Sobretudo, porque, como mencionado, a sustentabilidade deve 
ser continuamente redefi nida em relação ao futuro: é, portanto, um conceito que deve ser continuamente 
problematizado.

Por fi m, e novamente, a proposta – seguindo a teoria de Luhmann – é fornecer descrições da realidade 
mais satisfatórias, ainda que complexas, não limitadas à semântica herdada da tradição, mas capazes de 
problematizar a realidade de maneira sempre nova.
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