
RISCOS AMBIENTAIS E MEMÓRIA GERACIONAL NO SÉCULO XXI

Andréa Maria Sarmento Menezes[i]

Christiane Ramos Donato[ii]

Olga Santos Macedo Soares[iii]

EIXO TEMÁTICO: 22. Pesquisa fora do contexto educacional

RESUMO

Este artigo apresenta um resultado parcial de uma dissertação de mestrado que tem como objeto de estudo a caracterização das
projeções futuras de diferentes gerações quanto aos riscos ambientais. Trata-se da análise dos tipos de influência de memórias
geracionais exercidos na caracterização da ideia de futuro ambiental, considerando a sensação de insegurança socioambiental advinda
das experiências sociais indiretas de imagens e notícias propagadas pelos veículos de comunicação de massa em torno de flagelos e/ou
catástrofes ocorridas no século XXI. Pretende-se que os resultados da pesquisa contribuam com o alargamento do debate sobre o tema
das projeções futuras de diferentes gerações, tanto quanto, possibilite identificar, analisar e compreender as influências de memórias
geracionais e suas relações com as questões da insegurança socioambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Futuro. Memórias Geracionais. Riscos Ambientais

ABSTRACT

This Article presents a partial result of a master&39;s thesis that has as its object of study the characterization of future projections of
different generations about environmental risks. It is the analysis of the types of influence of generational memories exercised in the
characterization of the idea of the environmental future, whereas the feeling of socioenvironmental insecurity is a consequential from
indirect social experiences from images and news propagated by vehicles of mass communication around scourges and/or disasters in
the 21st century. It is intended that the results of the research contributes to the enlargement of the debate on the theme of future
projections of different generations , as well as to identify, to analyze and understand the influences of generational memories and its
relations with the socioenvironmental issues of insecurity.
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I. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar os tipos de influência de memórias geracionais exercidos na caracterização da ideia de futuro
ambiental, considerando a sensação de insegurança socioambiental advinda das experiências sociais indiretas de imagens e notícias
propagadas pelos veículos de comunicação de massa em torno de flagelos e/ou catástrofes ocorridas no século XXI. Este artigo
apresenta elementos teóricos de uma dissertação de mestrado que tem como objeto de estudo a caracterização das projeções futuras de
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diferentes gerações quanto aos riscos ambientais. É uma produção coletiva realizada como parte das ações provenientes do Grupo de
Pesquisa Seminalis - Grupo de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais, Mídias e Educação Contemporânea (UFS/CNPq).

O texto é desenvolvido em duas partes. A primeira refere-se à construção acerca da (in)segurança e do medo da sociedade atual e da
busca desenfreada de antecipação do futuro como tentativa de manutenção do presente e intitula-se “(In)segurança e futuro no limiar
do século XXI”. A segunda parte volta-se para a produção dos riscos como resultado do modelo civilizatório e a capacidade que a
sociedade tem em compreender e geri-los e denomina-se “Riscos ambientais e memória geracional”. Por fim, as considerações finais
destacam a importância da pesquisa, indicando suas contribuições para o debate sobre o tema das projeções futuras de diferentes
gerações, tanto quanto, análise e compreensão das influências de memórias geracionais e suas relações com as questões da insegurança
socioambiental.

I. (IN)SEGURANÇA E FUTURO NO LIMIAR DO SÉCULO XXI

A tão esperada modernidade que nos guiaria a um futuro distante dos medos e inseguranças parece-nos não ter sido expurgadora destes
sentimentos. Contrariamente, vivemos muito mais angustiados e a espera de fatos e acontecimentos que possam nos atingir, mesmo
que estes realmente não aconteçam. Vivemos a contemporaneidade como uma era de receios e medos e tendemos a nos proteger de
tudo e todos que nos cercam. Diferentemente dos animais, o homem experiencia a existência de um medo não instintivo, um medo
social e reciclado que orienta seu comportamento. O medo disseminado que acompanha o indivíduo é muito mais desconfortante e
assustador quando, de acordo com Bawman (2008a), é

difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivos claros;
quando nos assombra sem que haja uma explicação visível, quando ameaça que devemos temer pode
ser vislumbrada em toda parte, mas em lugar algum se pode vê-la (p.08).

Bauman (2008a, 2008b) discorre sobre o abandono do indivíduo a uma luta solitária para impor sentido e objetivo em suas vidas sem
que, necessariamente, existam recursos suficientes para enfrentá-la. A individualização, enquanto característica das sociedades
modernas, traz uma sensação crescente de liberdade para experimentar, mas, ao mesmo tempo, vem revestida da tarefa de lidar com
suas consequências. Nessa perspectiva, a ideia segundo a qual a liberdade do indivíduo moderno veio acompanhada da incerteza, falta
de proteção e a insegurança pode ser associada ao conceito de medo desenvolvido por Espinheira (2008). Entre ambos, a referência à
ideia de medo e insegurança se sustenta dentro das seguintes proposições: (a) o medo orienta comportamentos, quer haja ou não uma
ameaça presente; (b) o medo é ubíquo; (c) O medo fabricado desemboca em um futuro que está fora de nosso controle.

A primeira proposição fundamenta-se na ideia de que o medo é visto como um enfrentamento a uma ameaça direta ocorrido no
passado. Isto se perpetua mesmo que não haja um novo fator desencadeador de reações que oscilam desde a fuga à agressão. E, sendo
produto de uma experiência anterior, o medo pode ser reciclado e serve como modelo para o comportamento humano, mesmo que não
exista um perigo iminente. É um “sentimento de ser susceptível ao perigo” (Bawman, 2008a, p.09). Uma sensação de insegurança, já
que estamos sujeitos a perigos que podem abater-se sobre nós a qualquer momento, e vulnerabilidade, uma vez que poderemos não ter
sucesso na defesa ou fuga a uma ameaça. A vulnerabilidade é muito mais decorrente da não credulidade nos mecanismos de defesa que
propriamente na intensidade e força de uma ameaça real. No entanto, o medo reciclado pode ser desvencilhado dos perigos que o
produz, independente das contribuições e responsabilidades de cada um deles. Assim, as reações de defesa ou de enfrentamento podem
ser direcionadas para longe dos perigos responsáveis pela insegurança.

A segunda proposição refere-se ao fato de temermos ameaças de todos os lugares, pois o mundo está cheios de perigos que podem
abater-se sobre nós. Tememos ameaças da natureza (furacões, terremotos, inundações, deslizamentos etc), tememos as atrocidades de
outros indivíduos (assassinatos, agressões sexuais, contaminação de alimentos, ar e água poluídos etc), enfim, tememos tudo que venha
devastar nossas vidas, lares, empregos. Além de poderem surgir de qualquer lugar, pessoa (conhecidas ou impercebíveis) e da
natureza, estas ameaças ainda vêm de uma zona de produção diária de perigos que, prontos a nos atacarem sem aviso, está longe de
terminar. Como afirma o autor, de uma

terceira zona entorpecente de sentidos e irritante, até agora sem nome, por onde se infiltram medos
cada vez mais densos e temíveis, ameaçando destruir nossos lares, empregos e corpos com desastres:
naturais, mas nem tanto; humanos, mas não de todo; ao mesmo tempo naturais e humanos, embora
diferentes de ambos (BAWMAN, 2008a, p.11).
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Porém, a terceira proposição se desenvolve em torno da ideia que a economia de consumo depende de consumidores produzidos para
consumirem seus produtos que, logicamente, causam alívio ou expurgam os medos fabricados. Para este autor, numa sociedade de
consumo, os consumidores produzidos para enfrentarem os medos são amedrontados e buscam nos produtos oferecidos no mercado o
conforto para seus mais temerosos sentimentos frente aos perigos iminentes. Enfim, o enfrentamento dos medos é uma luta diária e
sem fim e os perigos provocadores destes sentimentos são indissociáveis da vida humana.

Viver no mundo “líquido-moderno”, no qual o “amanhã não pode ser, não deve ser, não será como hoje”, implica em um ensaio diário
de desaparecimento, extinção e morte. E assim, indiretamente, um ensaio da não finalidade da morte, de ressurreições recorrentes e
reencarnações perpétuas. Reprime-se o horror ao perigo, silenciando-se os medos derivados que, pela preservação da ordem social, não
devem ou não podem ser efetivamente evitados.A morte, neste caso, seria passageira e duraria até o surgimento de um novo fato ou
acontecimento. Os mais variados infortúnios, mesmo que não venham a ocorrer, proporcionam ao indivíduo a sensação de que ele
pode ser ignorado de seus efeitos. Ou seja, podemos ser atingidos ou não até um novo anúncio ou advertência global seja propalado.
Nessa perspectiva, destaca o autor que

A vida líquida flui ou se arrasta de um desafio para outro e de um episódio para outro, e o hábito
comum dos desafios e episódios é sua tendência a terem vida curta. Pode-se presumir o mesmo em
relação à expectativa de vida dos medos que afligem as nossas esperanças. Além disso, muitos medos
entram em nossa vida juntamente com os remédios sobre os quais muitas vezes você ouviu falar antes
de ser atemorizados pelos males que esses prometem remediar (BAWMAN, 2008a, p.14).

É amparado na certeza desta descontinuidade do presente que pressentimos um futuro incerto, embora não saibamos de que forma ou
grau este venha a acontecer. Vivemo-lo no instante imediato consumindo-o por antecipação, graças aos avanços da ciência e da
tecnologia[iv]. Nesta linha, Bawman (2008a) assegura:

E se o futuro se destina a ser tão detestável quanto se supõe, pode-se consumi-lo agora, ainda fresco e
intacto, antes que chegue o desastre e que o futuro tenha a chance de mostrar como esse desastre pode
ser detestável. (É isso, pensando bem, que faziam os canibais de outrora, encontrando no hábito de
comer seus inimigos a maneira mais segura de pôr fim às ameaças de que estes eram portadores: um
inimigo consumido, digerido e excretado não era mais assustador. Embora, infelizmente, não seja
possível comer todos os inimigos. À medida que mais deles são devorados, suas fileiras parecem
engrossar em vez de encolher) (p.16-17).

É nesse sentido que o “futuro” pode ser definido como uma promessa do presente. Um futuro glorioso pode ser consolidado no
instante-já. No entanto, cabe-nos a reflexão sobre o que determina o futuro em relação às práticas históricas com as quais a
humanidade em si se desenvolveu, usando as tecnologias e ferramentas, construindo-o de acordo com seus interesses. Nesse contexto,
a exploração de recursos naturais e a poluição, sob a égide de um futuro onde todos terão acesso aos bens tecnológicos, devem ser
repensadas (PASQUALI, 2004; BARBROOK, 2002; GRINGS, 2002).

De certo, tanto delírio sobre a incerteza que provocam os possíveis futuros é sempre decorrente de situações estratégica e
mercadologicamente criadas. A centralidade existencial do homem[v] na economia separou-o dos princípios básicos da convivência
(justiça, amor e solidariedade) e dos princípios sociais à dignidade e ao bem comum. Num mundo planejado onde tudo finda em
termos da economia de mercado, o que vislumbramos, é o esforço sequioso do homem em predizer o futuro, de transpassar a barreira
da opacidade, de determiná-lo e definir tudo de forma antecipada. E, como afirma Pasquali (2002), que tudo seja “pré-construível, sem
espontaneidades, surpresas ou imprevistos” (p.14), evitando-se o fator azar e mantendo-se a tão desejada segurança. Neste esforço
constante de reduzir o fosso entre o futuro previsível e o futuro imprevisível, se é enclausurada a liberdade a um futuro. O autor ainda
afirma que,

As necessidades, os comportamentos e os modos de dentro de cinco, dez, ou trinta anos são desenhados
hoje, para que, convertidos em vires a fronte, atuem como máquinas teleológico-econômicas que
sugam, a partir daquele descontado ‘futuro’, energias e agitações do presente. Transladada a
temporalidade, a grandeza e a miséria do homem se epifanizam em tal dialética do respeito e da
violação do futuro. Essa última ganha terreno, irreversivelmente (PASQUALI, 2002, p.14-15).

No entanto, mesmo diante das diversas tentativas de sua previsão e antecipação, o futuro apresenta-se para nós como algo
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desconhecido. A incessante obcessão do homem em transformá-lo num “visitável prolongamento daquilo que já é” (PASQUALI,
2002, p.10) configura-se numa tentativa de fabricar o seu próprio porvir, sem surpresas nem azares”. Este autor destaca, ainda, ser o

Tempo futuro como única dimensão considerável e valiosa de nossa inserção na temporalidade,
justamente por seu caráter meôntico, de não ser ainda, de única abertura livre ao ainda-não-necessário
e, todavia, possível. Futuro contudo, semi-incompreensível e semi-ingovernável por antonomásia, por
ser a única dimensão da temporalidade em que, apesar de tudo, o fator túje ou azar ainda campeia de
pleno direito. Porvir repleto então de inabordáveis e anabrangíveis, amorfo e refratário a nossos
avanços, se formos compará-lo com o crescente império que exercemos sobre a dimensão do espaço
(PASQUALI, 2002, p.10-11).

E não poderia ser diferente, posto que esteja no futuro a abertura para o projetável. E que seria de nós se não existisse esta
possibilidade Onde assentaríamos nossa esperança É nessa perspectiva que concordamos com Grings (2002) quando afirma que o
apagamento do futuro é o desengano da continuidade da vida e que a esperança é a “memória do futuro”. “Esperar supõe um futuro no
qual possamos colocar o objeto de nossa esperança” (p.38). Mas, o sentido dessa esperança não deve ser confundido com um futuro
com expectativas concretas e objetos determinados, ainda que estes possam momentaneamente trazer felicidade individual. Enquanto
memória do futuro, a esperança dá sentido à vida, pois está intimamente ligada ao exercício da comunhão e torna capaz de esperar
mesmo que existam motivos contrários. O futuro, nessa perspectiva, “seria um tempo que nos é dado para viver, para esperar, para
crer, para amar e ser felizes” (p.40).

Nesta linha, Toynbee (1973) destaca que as rápidas transformações da vida moderna refletem-se sobre todos e, em especial, sobre os
jovens. Embora presente em todas as idades, é na juventude que o sentido da vida é mais questionado, principalmente por esta tentar
compreender as circunstâncias em que se encontra. Consequentemente, a ideia de futuro se consolida como problema difuso nos
estudos sobre juventude. Um dos argumentos centrais debatidos pelo autor é a ideia segundo a qual a juventude deve ser estudada
como uma circunstância sociohistórica de compreensão da natureza humana e descoberta dos enfrentamentos intensivos e crísicos no
que se refere ao sentido da vida. E isto decorre da busca autonegada do amor transcendental o que significa que o homem deveria
empreender toda sua habilidade e força no sentido de alcançar os objetivos da vida: viver para amar, compreender e criar. De outra
forma, que o “homem se dê a outrem, ao mundo ou a um espírito maior” (p.14-15). Toynbee (1973) descreve a necessidade de existir
uma atividade extrapessoal em benefício dos outros no que se refere à sociedade do futuro. Por isso, é possível afirmar que é para os
jovens que a humanidade se volta ao tentar assegurar o futuro e que, portanto, as gerações mais velhas devem buscar conciliar-se com
as novas, mesmo que isto seja difícil, dada a atual crise das relações humanas.

Por outro lado, Ruskoff (1999) destaca que muitos indicadores de saúde da sociedade indicam uma crise e que parece estarmos
vivendo o fim. Contudo, questiona se seria ingenuidade admitir que os sinais não indicariam o apocalipse, mas sim, apenas parecer
sê-lo e se, na verdade, essa confusão não seria muito mais um problema de percepção do que um problema real. Esta visão da espera
do fim do mundo é mantida usando-se histórias lineares em detrimento das evolutivas e de “metáforas estáticas para representar nossa
realidade”. (p.270)

Destacando ser a mente aberta da juventude o aporte necessário para criar uma visão de mundo que não culmine com a “decadência, a
decomposição e a morte” (RUSKOFF, 1999, p. 07), o autor frisa que a cultura dos garotos “surge como um prazeroso campo comum
para todos esses tipos de desenvolvimento, digitais mágicos e biológicos”. Para adaptar-nos ao próximo milênio, temos de procurar
nossos filhos na busca de respostas diante das “incertezas associadas ao colapso da cultura que aprendemos a conhecer e amar” (p.
08), pois olhar o mundo das crianças é olhar para frente, visto serem estas o futuro evolutivo.

Para o autor, “o grau de mudança a que as três últimas gerações se submeteram se compara com o de espécies em mutação. O
‘screenager’ moderno - a criança nascida numa cultura mediada pela televisão e pelo computador” (RUSKOFF, 1999, p. 09). -
interage com seu mundo de maneira muito diferente da de seu avô. O que se considera nesse cenário é a presença de evolução
complexa e a elaboração de níveis mais altos de consciência geracional. Esta evolução também reflete que estamos cada vez mais
conectados, interligados, revelando-se uma nova forma de vida colonial. O que, para uma sociedade que preserva a individualidade, é
amedrontador.

Rushkoff (1999) dá centralidade aos estilos de vida empregados pelas novas gerações frente às transformações, alterações e mudanças
ocorridas em nosso século. Para sobrevivência na era do caos, as pessoas devem desenvolver em si habilidades essenciais, o que leva
à possibilidade de co-evolução com a tecnologia como uma alternativa ao apocalipse. Tais estilos de vida ou "modos de vida"
decorrem da experiência sociocultural direta com os artefatos sociotécnicos produzidos nos últimos trina anos. Entretanto, a
experiência sociocultural não se reduz ao uso de tais artefatos, mas, à produção e à incessante apropriação e alteração desses mesmos
artefatos, incrementando-os no cotidiano das relações sociais como processos-produtos da formação cultural e social. (LEMOS, 2012;
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RUSHKOFF,1999).

I. RISCOS AMBIENTAIS E MEMÓRIA GERACIONAL

O modelo civilizatório da oposição sociedade-natureza do século XIX culminou na subjugação e exploração da natureza na sociedade
industrial. Se nesta a produção de riqueza dominava a produção de riscos, na sociedade pós-industrial é possível perceber o contrário.
Beck (2010) e Giddens (2002) afirmam que o desenvolvimento científico industrial expôs os indivíduos a riscos nunca antes
observados, modificando sua natureza, o contexto que estes aparecem e a capacidade que a sociedade tem em compreender e geri-los.
Para eles, tais riscos, tornando-se uma constante ameaça às pessoas e ao meio ambiente, são cada vez mais difíceis de serem
controlados e refletem frequentemente problemas de desconhecimentos de processos e de ausência de confiança nas instituições.
Particularmente, Beck afirma que o mundo hoje se encontra em uma disposição de perigo que atinge a todos. Para ele o risco é global e
da civilização, no entanto, essa dimensão do perigo não corresponde à sua percepção pelos indivíduos ameaçados. Em sua obra
Sociedade de Risco, os temores individuais são interpretados como uma disposição social, relegando-se a disposição individual. A
consciência do risco proposto por Beck centra-se no futuro e espera-se dele algo desastroso que impossibilita qualquer ação corretiva.

Ainda que possamos adiar despreocupadamente os perigos iminentes, nem todos estes podem ser descartados. Para ultrapassarmos
estas barreiras que ficaram próximas demais de nossa tranquilidade e que não podem ser negligenciadas, pensamos os perigos como
“riscos”. Em uma tentativa de prever suas consequências indesejadas, calculamos os riscos e vivemos o mais próximo da certeza, ainda
que esta não seja de um todo possível, uma vez que perigos calculados são uma probabilidade e não previsibilidade. Esta tentativa de
fugir do problema, nada mais é que um subterfúgio ou um caminho para não minarmos nossa autoconfiança e mantermos nossa saúde
mental, já que, desviando nossa atenção para os riscos previsíveis, não nos preocupamos com aqueles que somos impotentes para
impedir. Isto até que outra catástrofe se apresente e nos mostre que eles são reais.

Entretanto, é necessário acreditar que o impossível pode ocorrer e que as catástrofes são muito mais agressivas quando vistas como
uma probabilidade irrelevante, “não produzindo nenhuma mudança visível, seja na nossa conduta ou em nossa maneira de pensar”
(BAWMAN, 2008, p. 25). Esta não credulidade nas informações sobre possíveis catástrofes constitui-se no principal obstáculo à sua
prevenção.

Becker (2011) pontua que os diferentes tipos de riscos enfrentados pelos indivíduos são percebidos e valorizados de acordo com o
contexto social no qual as percepções humanas são formadas. Destaca ainda que as influências primárias (amigos, família) e as
secundárias (figuras públicas e mídia) atuam fortemente na percepção individual e/ou coletivas. Para a autora, ao citar
Hannigan(2009), estas influências “funcionam como filtros na difusão de informação na comunidade e reafirmam o risco enquanto
uma construção sociocultural determinada pelas forças estruturais na sociedade, a exemplo da organização das estruturas políticas e
administrativas, além das crenças históricas, tradicionais e culturais” (BECKER,2001,p.96). A autora frisa a preocupação em verificar
como os argumentadores da mídia têm produzido seus argumentos,

A percepção dos riscos ambientais, enquanto construída em determinados contextos históricos, depende de cruzamento entre o perigo
fornecido pelos elementos naturais (risco ambiental objetivo) e as experiências vividas. Nesse sentido, a evocação da memória é
fundamental e, para cada geração, terá um enfoque diferente. De acordo com Queirós (2000), a memória histórica geracional pode ser
vista como a reunião complexa das memórias comuns - adquiridas ou apropriadas dos participantes de uma situação de geração e das
memórias coletivas que grupos concretos desses participantes tenham construído, não sendo incomum que as representações que
compõem uma ou algumas destas memórias coletivas adquiram predominância sobre as demais e se difundam mais amplamente no
seio de uma dada geração. Neste contexto, é importante destacar o que nos afirma Sá (2012):

o estudo das memórias geracionais tem sua base conceitual no trabalho de K. Mannheim (1952/1982)
sobre “o problema sociológico das gerações”, de onde extraiu uma hipótese quanto à existência de um
“período crítico” de idade, caracterizado pela maior retenção das experiências, que se situaria na
adolescência e nos primeiros anos da vida adulta, ou seja, enquanto tais estratos etários estivessem se
constituindo como uma geração dotada de identidade e características próprias e únicas. [...] aqueles
conjuntos de pessoas que mais intensamente se recordassem de certos fatos, processos ou períodos
históricos como “coisas do seu tempo” seriam os mais prováveis produtores de novos “documentos”,
que terminariam por alimentar a memória histórica das gerações subsequentes (p. 99-100).

De acordo com o autor, como a composição etária de uma população em qualquer época é heterogênea, sempre estarão coexistindo
distintas memórias geracionais acerca de qualquer determinado fato, processo ou período histórico. As “memórias adquiridas” pelos
que, numa idade ou noutra, foram testemunhas dos fatos e processos do período histórico em questão podem apresentar diferenças em
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relação às “memórias apropriadas” – ou seja, apenas pela educação e pela mídia – daqueles que nasceram após o término do período.

Mas para entendermos a construção da memória, também será necessária a compreensão do conceito de experiência social proposto
por François Dubet. Em sua obra Sociologia da Experiência, Dubet (1996) afirma que o indivíduo da sociedade pós-moderna,
caracterizada pela diversidade cultural e multiplicidade de ação social, destaca-se pela capacidade de distanciamento do sistema e pela
capacidade de iniciativa de escolha. Para ele é na ação que se constrói o conhecimento da sociedade. Segundo o autor, a experiência
social é resultado da articulação autônoma entre: (a) a lógica da integração - onde na identidade o que prevalece é a interiorização de
valores e modelos culturais institucionalizados através de papéis-vínculos com a comunidade; (b) a lógica da estratégia - na qual o que
fundamenta a ação é o poder e a identidade é vinculada a um status social que influencia os outros a partir de sua posição e interesses
particulares; e (c) a lógica da subjetivação - onde o ator é um sujeito crítico não reduzido a papéis ou a interesses, mas que se percebe
como sujeito-autor e não expectador de sua própria vida e que luta contra uma sistemática dominante e de alienação.

Para Dubet, há diversidade de lógicas de ação em uma mesma realidade social. A experiência social é atividade crítica pela qual o
indivíduo pode construir uma identidade social ao articular estas lógicas, procurando dar sentido a suas condutas. É importante
destacar que a experiência social não é apenas da ação e da linguagem, mas também das representações. Sendo daí necessário a
discussão em termos da teoria da representação social de Serge Moscovici (2010) que explica os fenômenos do homem em uma
perspectiva macro sem renunciar o individual. Estando relacionada com trocas simbólicas em nossas relações sociais e interpessoais,
tem a finalidade tornar o incomum em algo familiar. Assim, a representação social é todo conceito, ideia, conteúdo de natureza
psicossocial partilhada por diversas pessoas. Para sua existência é preciso, então, que as pessoas partilhem dos mesmos conceitos e
ideias que tenha um repertório comum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta perspectiva, o que vem a ser o futuro Uma elaboração sociocultural, por que nasce das expectativas de sujeitos de atores sociais
e de grupos sociais Essas expectativas decorrem da própria experiência. E observar essa experiência social significa dizer que o modo
como cada um de nós, dentro do grupo social, vai se apropriar dessa ideia de futuro, depende da expressão de elementos de natureza
sociocultural.

Tratando-se este artigo de uma pesquisa em andamento, esperamos que seus resultados contribuam com o alargamento do debate sobre
o tema das projeções futuras de diferentes gerações quanto aos riscos ambientais, tanto quanto, possibilite identificar, analisar e
compreender as influências de memórias geracionais e suas relações com as questões da insegurança socioambiental advinda das
experiências sociais indiretas de imagens e notícias propagadas pelos veículos de comunicação de massa em torno de flagelos e/ou
catástrofes ocorridas no século XXI.
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[iv] Neste ponto, cabe-nos pontuar as reflexões de Michio Kaku(2001). Para este autor, estamos vivendo uma “nova e dinâmica era da
ciência e da tecnologia”, no ápice de uma transição, passando de observadores passivos da natureza a coreógrafos ativos.(p.18-19).
Desconsiderando qualquer outra visão que não a dos profissionais cientistas (aqueles que ajudaram a moldar ou a criar a tecnologia), o
autor considera em três os pilares da ciência: a matéria, a vida e a mente. O conhecimento dos componentes básicos destes pilares
culminou na (1) revolução quântica, cujo auge é o modelo padrão” que pode prever todas as coisas,(2) na revolução informática, na
qual a descoberta dos movimentos das correntes de elétrons e das vacâncias de elétrons, que corresponderiam aos elétrons positivos,
permitiu a amplificação dos sinais elétricos, formando a base da eletrônica atual e, por último, na (3)revolução biomolecular, cuja
explicação da vida poderia ser dada pelo código genético. Sucintamente, a sinergia e o cruzamento entre estas revoluções nos
permitiriam no século XXI manipular e definir novas formas de matéria, manipular o fenômeno da inteligência , com a decodificação
do genoma humano, manipular a vida, segundo nossa vontade. E, logicamente, a prosperidade, a riqueza e o poder no futuro serão das
nações que privilegiem investimentos e dominem estas revoluções. Para este autor, uma civilização dita avançada no espaço, diante de
um possível esgotamento de suprimentos energéticos, deveria encontrar outras fontes de energia a sua disposição: além de seu planeta,
buscar-se-ia, sua estrela e sua galáxia.

[v] GRINGS (2002) afirma que a humanidade centraliza sua existência em alguma referência. Seria um centro espiritual, pois não é
físico, no qual os interesses e empenho das pessoas tende a gravitar. Para este autor, o centro deslocou-se nos últimos quatro séculos.
A) Na Idade Média, prevalecia o Teocentrismo e a teologia organizava o pensamento humano; B) Na Idade Moderna, o centro
deslocou-se para a metafísica, para o ser; C) Da metafísica, mudou-se para a “moral humanitária”, centralizando a ação humana na
ética e na moral; D) Por fim, em nossos dias, o centro espiritual da existência humana passa a ser o da economia.
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