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A apelação ética
Finalidade:
Ferramenta

A apelação ética é uma ferramenta de influência para os grupos
revoltados com políticas e decisões relacionadas as florestas que não
levam suas convicções e valores em consideração. Ela tem por objetivo
reajustar os valores que moldam os acontecimentos. Ela abrange:

• O que é uma ética florestal?
• Como se pode usá-la para fazer apelação?
• Quando ela pode ser útil?

Atividades:

Lembre-se
★ As apelações éticas
ajudam os grupos marginalizados de três maneiras.
Eles tornam conhecidos os
seus pontos de vista. Elas
expõem as posições adversárias à vista de todos.
Elas mostram a comparação
às pessoas que possam
fazer algo quanto a isso.

Existe amplo consenso sobre as aspirações humanas, tais como:

★ Torne o processo do

•
•
•
•
•
•

diálogo ético tão inclusivo
quanto possível. Amplie
seu apoio – especialmente
junto às pessoas que tenham influência sobre
seus adversários.

As necessidades materiais
A segurança
Os relacionamentos
O trabalho criativo
O apreço da beleza
O senso de identidade

As florestas contribuem para as aspirações de muitas pessoas, mas talvez não possam
satisfazer todas de uma vez. Por isso, precisamos de um conjunto de direitos e valores
aceito por todos (uma ‘ética florestal’) para governar o uso da floresta. Nem todas as
pessoas estão de acordo no que se refere à influência que certos tipos específicos
de aspiração deve exercer sobre a tomada de decisões (ex.: a beleza florestal contra
as necessidades materiais). Mas, quando os tomadores de decisões negligenciam por
completo certos tipos de aspiração, é hora de apelar!

★ Lembre-se de que a
conscientização em longo
prazo da importância de
seus valores pode ser tão
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Os seguintes passos poderão ser úteis.
Formalize uma ética florestal

• Olhe as suas aspirações. Quais aspirações são particularmente importantes para
seu grupo?
• Entenda as causas fundamentais. As aspirações baseiam-se no razão humano, nos
valores intrínsicos em outra vida / objeto, ou da vontade divina?

importante quanto qualquer
ganho em curto prazo.

★ Mas, certifique-se de que
sua preparação e apelação
sejam feitas oportunamente,
enquanto for possível mudar
a prática ofensiva específica.

• Descreva a contribuição da floresta. Como as florestas ajudam na realização dessas
aspirações?
• Defina a prática aceitável. Que atividades florestas são aceitáveis dentro do seu con
junto de aspirações?
Elabore seu caso

• Esclareça o problema. O que ameaça as aspirações de seu grupo?
• Use suporte legal. Como convenções internacionais, leis nacionais e as tradições
locais apoiam seu caso?
• Concentre–se na sua audiência. Quem deve estar presente e quem ajudaria se
estivesse presente?
• Gere pressão em prol da mudança. Quem deve estar presente e quem ajudaria
se estivesse presente?
Faça sua apelação

• Construa o diálogo conforme seus critérios. Estabeleça as regras: Todos expressam
uma opinião; todos escutam; a razão orienta a discussão.
• Introduza ‘formatos éticos de discussão’. Encorajar a percepção do ponto de vista
do outro. O que constituiria o intercâmbio recíproco?
• Experimente. Esclareça seu argumento ético: a prática ofensiva, as aspirações que
legítimas é negligenciada e as razões pelas quais isso não é aceitável.
• Aprenda com a experiência. Registre as reações e os resultados de sua ação.

Informações
adicionais
A ferramenta completa e
outras ferramentas e recursos
podem ser encontradas no site:
www.policy-powertools.org
Para encontrar outras redes de
contatos com experiência em
ética, consultar a International
Development Ethics Association
(Associação de Ética de
Desenvolvimento Internacional):
www.development-ethics.org/
Para obter um exemplo de
uma ética que recebeu grande
apoio, consultar a Earth
Charter Initiative (Iniciativa
da Carta da Terra):
www.earthcharter.org/
Contacto: Duncan Macqueen
duncan.macqueen@iied.org

