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Resumo: A relação homem-natureza está baseada em uma história de co-

evolução, em um elo de reciprocidade inter-espécies e não apenas em um 

processo dissociado, como exposto nos pensamentos antropocêntricos e 

cartesianos. Neste sentido, a alimentação vem como um fator preponderante de 

manutenção desta conexão, mas para alguns autores, com a agricultura inicia-

se o processo de dominação dos seres humanos sobre os não-humanos, é a 

gênese da revolução que transformou toda a economia e vida humana. As 

teorias mais tradicionais apontam que a relação entre os seres humanos e a 

natureza a partir da domesticação é uma forma de domínio e exploração, 
contudo, outras perspectivas científicas vem mostrando que a “domesticação” é 

apenas um meio de relações reciprocas e (não) intencionais entre as diferentes 

espécies. Para Ingold (2000, p.87), os seres humanos transformam o mundo 

material ao desempenharem o seu papel na relação com os outros seres, e “na 

transformação dos seus mundos (...), [na qual] a história é o processo em que 
ambas, as pessoas e o ambiente [em que fazem parte] estão continuamente 

suportando uns aos outros a existir.” A Dádiva ou economia das trocas e 



prestações totais proposta por Marcel Mauss, e a Simbiose de Lynn Margulis, 

respectivamente, estes correspondem a particularidade da reciprocidade, uma 

relação entre os seres que “permite a cada um sofrer a ação da qual é 
simultaneamente o agente” e no rastreio para tecer uma consciência única. 
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 A vida é uma interdependência incrivelmente complexa de 
matéria e energia entre milhões de espécies fora (e dentro) de nossa 
própria pele. Esses estranhos da Terra são nossos parentes, nossos 

ancestrais, e parte de nós. Eles reciclam nossa matéria e nos trazem água e 
alimento. Não sobrevivemos sem "o outro". Nosso passado [e presente] 

simbiótico, interativo e interdependente é interligado por águas agitadas. 
 

(MARGULIS, 2001, p.106) 
A vida perpassa ao curso das conexões - longe da fragmentação e do 

(im)puro egoísmo individualista e competidor da teoria darwinista -, é um 

emaranhado de seres vinculados em um silencioso pacto que objetiva um fim 

comum, a manutenção da vida. Em sua complexidade, conecta diferentes 

formas viventes através de uma mutualística relação química e física, em um 

acoplamento estrutural não-linguístico, bem como pelo intermédio dos signos, 

um acoplamento estrutural linguístico – no caso dos sistemas sociais em alguns 

animais (MATURANA e VARELA; p.220; 2002). São reciprocas conexões 

intencionais e não intencionais que desenvolvem ciclos organizativos entre os 

seres vivos, é um elo de reciprocidade inter-espécies. 

Do Big Bang aos últimos 12 mil anos da história, na revolução neolítica 

(CHILDE, 1951), a espécie humana desenvolveu-se como mais um ser 

catalisador na natureza. Sua relação com a natureza está baseada em uma 

história de coevolução, e não apenas em um processo dissociado, como exposto 

nos pensamentos antropocêntricos e cartesianos. Os hominídeos estão em 

constante 

evolução, transformando e sofrendo transformações nos espaços por onde 

passam e habitam, bem como nas relações com outros seres, são seres 

“simbiontes em um Planeta Simbiótico” (MARGULIS, 1998, p.5). De 

Australaptecus a Homo Sapiens, em uma evolutiva e continua jornada com 

incontáveis interceptações, seja como caçadores-coletores e/ou como 

pastores/agricultores através da “domesticação” - de animais e plantas -, os 

seres humanos se efetivaram e muitos deste formaram sociedades e sistemas 



de “trocas” complexos na busca por sua manutenção e das próprias espécies 

envolvidas. 

Para alguns autores, a agricultura é o ponto de ruptura e a domesticação, 

o novo meio de relação entre humanos e não-humanos, tendo a alimentação 

como um dos fatores preponderantes dessa relação. É a gênese da revolução 

que transformaria toda a natureza, a economia e a vida humana (CHILDE, 1951), 

assim como dos outros seres. Agora, na Era do Antropoceno, os seres humanos 

já não são mais uma das partes do todo, querem se tornar apenas o todo dentro 

das partes, a usufruto de seu consumo e dos novos modos de vida. 

As teorias mais tradicionais da ciência apontam que a relação entre os 

seres humanos e a natureza fundada na domesticação, é um ato de dominação 

e exploração, contudo, outras perspectivas científicas vem mostrando que a 

“domesticação” é apenas um meio de relações reciprocas e também não 

intencionais entre as diferentes espécies, os humanos e não-humanos. Cassidy 

(2007, p.04), mostra que pensar na domesticação como uma relação “natural”, 

é excluir todos os outros grupos de humanos (90%) - no passado e ainda no 

presente - que mantiveram-se como caçadores-coletores, e apenas repousar 

dentro do fato da agricultura como um modelo pós industrial, com suas 

hibridações e seleções de alto rendimento. 

Para Ingold (2000), os seres humanos transformam o mundo material ao 

desempenharem o seu papel na relação com os outros seres, e “na 

transformação dos seus mundos”. E ainda comenta que: 
 
Nessa visão, a natureza não é uma superfície de materialidade sobre a 
qual a história humana está inscrita; [ao vez a disso] a história é o 
processo em que ambas, as pessoas e o ambiente [em que fazem parte] 
estão continuamente suportando uns aos outros a existir. (INGOLD, 
2000, p.87) 

 

A visão que coloca tudo que não é humano como recurso a ser explorado 

é a mesma que busca protegê-lo e ainda assim o mantém como materialidade, 

algo apartado e distante de si, em que na existência da relação de dois mundos 

apenas um usufrui desta correspondência. É a visão do homo economicus, que 

para Bataille (1975, p.61), este segue ao finito e é limitado, é antagônico “a 

matéria viva em geral” do qual é a sua essência, onde “a energia está sempre 

em excesso”. 



 
O homem, no entanto, não é apenas o ser separado que disputa sua parte 

de recursos com o mundo vivo ou com os outros homens. O movimento 
geral de exsudação (de dilapidação) da matéria viva o anima, e ele não 

poderia interrompê-lo; inclusive, no ponto mais elevado, sua soberania no 
mundo vivo o identifica a esse movimento; ela o consagra, de modo 

privilegiado, à operação gloriosa, ao consumo inútil. Se ele o nega, como 
incessantemente é levado a fazer pela consciência de uma necessidade,  de 

uma indigência inerente ao ser separado (a quem constantemente faltam 
recursos, e que é apenas um eterno necessitado), sua negação nada muda 
no movimento global da energia: esta não pode acumular-se sem limitação 
nas forças produtivas; enfim, como um rio no mar, ela deve escapar-nos e 

perde-se de nós. (BATAILLE, 1975, p.61) 
 

Visto isto, seria a agricultura a partir da domesticação um meio que cria 

relação entre diferentes espécies que se beneficiam mutualmente em uma 

intrincada conexão de interdependencia ou apenas um conjunto de técnicas que 

vem sendo desenvolvidas nesses passados 12 mil anos e que visa intensificar o 

controle e a materialidade sob toda a natureza? Estes seriam o limiar entre a 

Natureza e a Cultura? 

Lynn Margulis (1998) sustenta a ideia simbiótica da evolução entre os 

seres, mostrando que a mesma segue fenômenos da cooperação, interação e 

ajuda mútua, corroborando o pensamento de Kropotkin em contraposição a 

teoria darwinista que foca na concorrência entre as espécies. Segundo Kropotkin 

(2009, p.23), a luta pela sobrevivência é possível e não deve ser negada, mas 

para o “desenvolvimento progressivo do reino animal” bem como da 

humanidade, através da ajuda mútua é muito mais favorável ao invés da “luta de 

todos contra todos”. 
 

Todos os seres vivos têm duas necessidades essenciais: a nutrição e a 
propagação da espécie. A primeira leva-os à guerra e ao extermínio mútuo, 

ao passo que a segunda faz com que se aproximem e se apoiem 
mutuamente. Mas estou inclinado a pensar que, na evolução do mundo 

orgânico – na modificação progressiva dos seres orgânicos –, a ajuda 
mútua desempenha um papel muito mais importante do que a luta entre 

indivíduos (KROPOTKIN, 2009, p.23). 
 

A Dádiva ou economia das trocas e prestações totais proposta por Marcel 

Mauss (1924), segue uma relação com o exposto por Kropotkin a respeito da 

evolução e manutenção do mundo e dos seres orgânicos, em sua busca por 

entender as relações humanas em sociedade através da ajuda mútua e por 

Margulis na organização e processo evolutivo dos organismos vivos, mostrando 



que "os seres vivos não ocuparam o mundo pela força, mas por cooperação" 

(MARGULIS e SAGAN, 2004). Nesse sentido, Mauss propôs a partir de alguns 

estudos etnográficos feitos por Malinowski e Boas - o Kula, com os 

Trobiamdeses e Potlatch, nos grupos indígenas da costa Noroeste da América 

do Norte, respectivamente – delinear o comportamento coletivo das obrigações 

mútuas encontradas entre esses povos, os “fatos sociais totais” e “algo que se 

assemelhasse ao que chamam a Economia Natural” (MAUSS, 2013, p.13). 

Mauss identificou que a relação que envolvia esse ritual é baseada em 

uma tríplice obrigação do “dar, receber e retribuir” (MAUSS, 2013) como “a 

essência da reciprocidade” e vinculados a uma energia espiritual (SABOURIN, 

2007), da qual ele atribui de mana e que neste ato, que “trata-se, no fundo, de 

misturas. Misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as coisas nas almas” 

(MAUSS, 2003, p.212). 

Para Temple e Chabal, 
 
 

O mana é o valor da reciprocidade, um Terceiro entre os homens, que 
não 

está ainda aqui, mas para nascer, um fruto, um filho, o Verbo que circula (a 
Palavra), que dá a cada um seu nome de ser humano, e a sua razão ao 

universo. (TEMPLE e CHABAL, 1995) 
 

Entre o alma das coisas – o mana ou hau - e as coisas, existe uma relação 

intrínseca, são duas partes distintas dentro de uma mesma existência e em fluxo 

contínuo, na qual a coisa até pode ser operada sem o mana - a essência da 

dádiva que a habita -, porém a relação em que as envolvem torna-se uma 

simples troca não recíproca, sem uma precisa preocupação de manter o mana 

(SAUBOURIN, 2007). Marshall Sahlins em analise aos trabalhos de Malinowski, 

mostra que entre as trocas reciprocas podem haver variações em seu movimento 

e forma, e que “o espírito das trocas é tanto uma preocupação desinteressada 

pela outra parte quanto o interesse pelo mesmo, pasando pela mutualidade” 

(1974, pg. 211). Para Lévi-Strauss, a troca envolve interesses pessoais e 

individuais, podendo torna-se em uma troca mal sucedida entre as partes 

envolvidas, em uma guerra, nas quais “as guerras são o desfecho de transações 

infelizes” (2012, p.107). Logo, essa energia espiritual torna-se necessária para a 

manutenção da dádiva. 

Sauborin (2007), comenta que Temple (2003) propôs um princípio de 



economia “primitiva” relacionada as observações de Mauss a respeito da dádiva, 

de que “se para ser é preciso dar, para dar, é necessário produzir. A produção 

de riquezas materiais é, assim, uma consequência da produção de energia 

espiritual, de mana.” Ainda como meio de orientação sobre rito da dádiva, Mauss 

vai até os cânones do direito e dos livros sagrados hindus e mostra que existe 

uma “sentença ao infinito” entre o dar e o receber, tal como o doador e o 

donatário. 
 

 A terra, o alimento, tudo o que se dá, são aliás personificados, são seres 
vivos com os quais se dialoga e que participam do contrato. Eles querem 

ser dados. (MAUSS, 2013, p.98) 
 

Em meus trabalhos de pesquisa anteriores, desenvolvidos a partir do 

contato que mantive com diversos grupos de camponeses e populações 

tradicionais em alguns países, serviram de base para observar, pensar e iniciar 

este ensaio, parte inicial do meu projeto de doutorado. Assim, observando que 

esses grupos, em um sentido de identidade, por meio do imaginário (DURAND, 

2002), são e auto intitulam-se guardiões da biodiversidade. Guardiões por 

fazerem parte de uma relação “intima” nos processos de produção agrícola e 

com a natureza. Por entenderem que os ciclos da natureza são os seus ciclos e 

estes são apenas agentes catalisadores, que assumem a tutela e o cuidado com 

outros elementos da natureza. É construída, então, uma revalorização na 

relação de unidade com a natureza – o homem como parte integral da mesma e 

não diferenciada de todos os outros seres vivos – e como ela é expressa e 

também baseada nas relações anímicas de grupos autóctones. Da terra se tira 

o que alimenta o corpo e espírito, com um retorno de respeito e em uma relação 

de mutualismo. 

Assim, tomado como base para traçar um entendimento na relação entre 

os seres humanos e a natureza, os humanos e não-humanos - estes como parte 

intrínseca – através de ações de ajuda mútua e de contrato de contraprestações, 

a Dádiva de Mauss e a Simbiose exposta por Margulis, estes correspondem 

como reciprocidade, uma relação entre os seres que “permite a cada um sofrer 

a ação da qual é simultaneamente o agente” e no rastreio para tecer uma 

consciência única. Dominique Temple, considera que exista uma relação 

reciproca entre os seres da natureza e a natureza quando se refere a algumas 



comunidades indígenas da América, e que “a consciência é uma consciência 

emocional e espiritual, nascida da reciprocidade” (TEMPLE, 2011). 
 

 [...] é verdade que a reciprocidade tem tomado tal importância para elas 
que essas comunidades a transferiram para a natureza; convidaram a 

mandioca e o milho, as lamas e ovelhas, a ter relações de reciprocidade 
considerando-os de maneira humana. As comunidades cuidam da terra 

como se fosse humana, e, portanto, fabricam quimeras de reciprocidade 
que produzem sentimentos humanos perante a natureza, pelo menos, 

perante as espécies da natureza que domesticam ou cultivam; aquelas que 
não domesticam ou cultivam [continuam] permanecendo selvagens. Mas, 

às vezes, mesmo com a natureza selvagem ou desconhecida, as 
comunidades nativas mantêm relações de reciprocidade [...] (TEMPLE, 

2011 apud  MELÌA e TEMPLE, 2004). 
 

A humanização posta por Melìa e Temple na relação de trocas entre 

humanos e nãohumanos, atende a uma necessidade dessas comunidades 

exporem os sentimentos que envolve ao ser não-humano, ao animo destes, o 

“sentimento que ele descreve como a projeção na própria coisa das emoções e 

da personalidade daquele que a possui” (GODELIER, 2001, pg. 131-132), neste 

caso, dos que os cultivam a própria relação reciproca, entre humanos, vegetais 

e animais. 

A relação harmônica do homem que identifica-se como parte da natureza, 

pode ser observado a partir dos seus mitos e do simbólico que o envolve, bem 

como através de uma ecosofia (GUATTARI, 1990; PLUMWOOD, 2002; NAESS, 

1972) para demonstrar o seu sentimento de identidade e comunhão? Teriam os 

povos autóctones em seus mitos e rituais relacionados a fertilidade, a agricultura 

e/ou os que estejam nessa relação, um registro simbólico de uma relação 

intrínseca e de reciprocidade entre os humanos e não-humanos, do homem 

como natureza? Usando dos pressupostos de Darwin, haveria uma batalha entre 

os reinos dos seres vivos ou uma reciprocidade e suas variantes, onde a 

domesticação (leia-se dominação/exploração) estar assim como “as guerras” 

para Lévi-Strauss (2012)? Essas relações de reciprocidade inter-espécies, como 

a simbiose apontada por Margulis seriam uma forma de economia da natureza 

ou primitiva como observado por Sahlins entre os bosquiamamos do Kalahari, 

de retroalimentação e manutenção da energia da própria natureza? 

Ainda a respeito dessa relação, Viveiros de Castro (2006) considera que 

perceber os ecossistemas como “resultados complexos e contingentes de 

equilíbrios dinâmicos entre multiplicidades de espécies [...]”, e compreender que 



“[...] a interface sociedade/natureza é ela própria natural: os humanos são 

organismos como os outros, corpos-objetos em interação ‘ecológica’ com outros 

corpos e forças, todos regulados pelas leis necessárias da biologia e da física; 

as ‘forças produtivas’ aplicam as forças naturais”, é uma forma de ajudar a 

observar a 

natureza como o todo, da qual os homens são umas das partes. 

Colocar a domesticação ainda como ação intencional de superioridade e 

dominação dos humanos aos demais outros seres vivos, é afastar a condição 

animalesca dos homens de sua própria origem. Deste modo, torna-se notório a 

disparidade entre os modos de vida de grupos autóctones e ainda de seus 

remanescente pelo mundo em comparação com os possuídos pelo vigente 

sistema econômico. A economia da afluência da qual Marshall Sahlins (1972) 

observou nos caçadorescoletores no deserto australiano em Stone Age of 

Economics, mostra claramente que as ações desse povo andavam de mãos 

dadas com a parcimônia. O fato categorizado por Sahlins nas sociedades 

“neolíticas” através do Modo de Produção Doméstico (MDP), não se limitava 

apenas entre os nômades, mas por vários outros grupos semi-

nômades/sendetários baseados nos cultivos de autosuficiência (“subsistência”), 

que ainda assim mantiveram-se seguindo a lógica da abundancia na relação com 

a natureza, como apontado por Clastres, visto que este “produzem para viver, 

não 

vivem para produzir” (2004, p.169; p.172). 

A agricultura do presente, esta sim, domina e explora. É mais uma 

industria produtora de commodities que singulariza, padroniza e transforma os 

aspectos da vida em mercadoria, sintetizando in vitro relações outrora 

mutualísticas. A relação entre humanos e não-humanos foi estabelecida 

institucionalmente em um sinuoso caminho, da dita domesticação aos novos 

meios de relação social, com a criação e a manutenção das hierarquias, das 

subordinações, do racismo, das problemáticas de gênero ao domínio da 

natureza através das engenharias genéticas e da higienização – extermínio dos 

macro e microscópicos seres - dos ecossistemas. 

No entanto, não longe do especismo e da predação existente pós o uso 

da natureza como fonte de recurso, e do dispêndio como mostrado por George 

Bataille (1975) em A Parte Maldita, uma outra forma de relação é possível, existiu 



e ainda existe, não em um modelo a ser criado, porém no vigente, que talvez 

precise ser adaptado e/ou seja necessário apenas reavivar a alma existente, o 

mana ou hau, a essência da reciprocidade que mantém a harmônia entre ambas 

as partes. 
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