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O objetivo deste texto 
ambientalismc e movimento 
dos TrabalhadorÉS e, em 
dos Trabalhadores Rurais. 

é contribuir para o debate sobre 
sindical dentro da Central Gnica 

especial, no Departamento ~acional 

Deste amplo tema, buscarei de início recuperar parte da 
discussão atual sobre desenvolvimento, ~ampes1natc e meio 
ambiente, a partir das formulaç6es do Rel~t6r10 Nosso ~uturc 
Comum, da Organização das Naç5es Unidas. Como um segundo 
t6pico, ?assarei ao debate sobre energia, desenvolvimento e 
meio ~mbiente, concluindo com a ~ormulaçio de algumas 
quest6es que podem ser discutidas pele movimento s1nClcal 

Desenvolvimento, ~esenvolvimento Sllstent~vel e 
çampesjnato 

Orelatcirio da Com1ssio Mundial Sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (criada pela Organização das Naç5es Unidas 
ONU) ap,· e s en t aci o à ONU em i 987 e om o n orne d e t-,.tqsso 1~-qt uro 
Comum indica um quadro mundial que, por um lado. demonstra 
~ue nunca houve tanta riqueza E ~artura, e Dor outro, que a 
miséria e poluitão/degradaçio ambiental aumentaram 
a l a r man t emen t e . 

"Os que '.Jusc:am ?:xito~; >?:: s í n a í s ele 
esperança oodem encontrar muitos: ~ 
mortalidade infantil esti em queda; a 
expectativa de vida humana vem aumentanao; o 
percentual de adultos, no mundo, que sabem 
ler e escrever esti em ascençio; o percentual 
de crianças que ingressam na escola esti 
subindo; e a produçio global de alimentos 
aumenta mais depressa que a popula,~o. 

Mas os mesmos processos que trouxeram 
Essas vantagens geraram tendincias aue o 
Planeta e seus habitantes nio podem suportar 
por muito tempo. Estas tim sido 
tradicionalmente divididas em ~racassos do 
"desenvolvimento" e -fn:1.casso na s e s t ão •:lo 
nosso meio ambiente. No tocante ao 
desenvolvimento, há, em termos absolutos, 
mais famintos no mundo do que nunca, e seu 
n~mero vem aumentando. O mesmo ocorre com o 
n~mero de an&l~abetos, com 
nio disp5em de igua e 
qualidade, e nem de lenha 

o n1mero dos que 
moradia de boa 
e carvio Para 



. ..,. ..:, 

cozinhar s 
diminuir - 

AmPl1a-se - em vez de 

Pobres, e, dadas 
a5 dispos1~6es 
Perspectivas de 
inverta. C ... ) 

as circunstâncias atuais e 
institucionais, ~i ooucas 
aue essa tendincia se 

A cada ano, 6 milh6es de hectares de 
terras produtivas se transformam em desertos 
intlteis. Em 30 3nos, isto rePrssentari uma 
irea quase 1gual i da Aribia Saudita. 
Anualmente, sào d~struidos mais de 11 mi1h5es 
6e hectares de florestas, o que, dentre de 30 
anos, representari uma área do tamanho 
aproximado da fndia. Granoe Parte dessas 
florestas i transformada em terra agrícola de 
baixa qualidade, incapaz de prover o sustento 
dos que nela se estabelecem. Na Europa, as 
chuvas ícidas matam ~1orest2s e lB;os e 
danificam a patrim8n10 artístico e 
arquitet8nico das naç5es; grandes extens5es 
de terra Podem ter-~e acidificado a ponto de 
quase nio haver esperan,as de recuperação. A 
queima de combustíveis fósseis espalha na 
atmosfera dicix1do de carbono, o que está 
Provocando um gradual aquecimento do planet~. 
Dev1C:o :;;._ e s s e "efeito estu-i\1", É: r.iossive"!. 
que, ji no início de próximo século, as 
temperaturas médias globais se tenham elevado 
a ponto de acarretar e abandone de ireas de 
produçio agrícola e a elevacio do nível do 
mar, de medo a inundar cidades costeiras e 
desequilibrar economias nacionais. Certos 
gases industriais amea,am comprometer 
serlamente a camada protetora de oz6n10 que 
envolve o planeta, com o que aumentaria 
acentuadamente a incidinc1a de v1rios tipos 
de cincer em seres humanos e animais e seria 
rompida a cadeia alimentar dos oceanos. A 
1nd~stria e a agricultura despejam 
substincias tóxicas que poluem 
irremediavelmente a cadeia alimentar humana e 
os l en c ó i s s ub t e r r ân eo s . " < CMMAD, i 988: 2 e 
3) 

Este mesmo relatório coloca 
situa~~º do 3° mundo (países 
desenvolvimento) dentrQ desta crise 

claramente a dramitica 
subdesenvc!vidos, em 

mundial. 

"No s últimos decê-nios, s ur s í r am no mundo 
em desenvolvimento problemas ambientais que 
p;:Íem em r í s c o a vida. iJ r1,Ümero crE·sr..-nt·:f· .-ir-> 
•gr1cultores ssm-terras vem gerando Press6es 



nas área~ rurais. As cidades se enchem óe 
gente carros e fábricas. ~ no entanto esses 
países em desenvolvimento tim de atuar num 
~ontexto em QUE se ~mplia o fosso entr~ a 
maioria das naçcies industrializada~ e em 
desenvolvimento em matiria de recursos, em 
que o mundo industrializado imP5e as normas 
que regem as principais organ1zaç5es 
internacionais, e em 
industrializado Já usou 
capital ecoldg1co do 
d e s :i. g u a 1 cl a d e é o m a J. o r p ,- o b 1 1:::· ma " '.õl 111 b i E:· n t a 1 " 
da Terra; 4 tambim seu maior Problema de 
"desenvolvimento". 

que esse mundo 
grande parte do 

planeta. Essa 

Em muitos p~Íses em desenvolvimento, as 
rela~6es econSmicas internacionais constituem 
um proolema a mais para a adm1nistraçic do 
meio amb í en t e . A <"~gr·ir11lt-i1ra, .a. 
si1yic1 .. l}tun;i, ;;1. prndqç;a,-, í-"nergét1ç::,, •:: iit.. 
minera~~º geram P8lo menos a metade do 
produto nacional bruto de muitos desses 
países, Proporcionando empregos e meios de 
Sllbsistincia €rn escala ainda ~aior. A 
exporta~ão de recursos naturais continua 
sendo um ~ator importante em suas economias, 
sobretudo no caso dos menos desenvolvidos. 
Devido a enormes Press5es econ6micas, tanto 
externas como internas, a maioria desses 
Países exploram excessivamente sua base ~e 
r ec ur so s amb í en t a ís v " (Clíl~AD, l.988:6 - 9r1.Po-r,; 
nos s o s : 

Verificando-se os trechos grifados atenta-se para que, 
Pelo menos em rela~io aos países do 3° Mundo, os problemas 
relativos ao desenvolvimento e meio ambiente afetam mais 
diretamente os camponeses, com destaque para: 

- o nJmero crescente de agricultores sem 
terras obrigados a migrar para cidades; 

·- "a cada. ano ma i s d•? 6 mi lhÕes d e 
hectares se oesgatam pela ~rosão e passam~ 
c on d í c ão de deserto" (CMMAD, '.L988:37); 

- ''sio destruídos anualmente mais de 11 
milh5es de hectares de ~lorestas trop1ca1s''. 
CCMMAD, 1988:37); 

a intensifica~ão das 
decorrentes de alterações no 
que na d~cada de 60 fizeram 
milh5es de vítimas Por ano e 
de 15,4 m11h5es anuais (CMMAD, 

1nunda~Ses, 
meio ambiente, 
cerca de 5,2 
na de 70 cerca 
1988:9); e, 
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·- ''?..umentar,;.m muito ,1s interven~8es nos 
c1c!os ~ídricos. ~normes represas, quase 
todas construídas ap6s i950. retim grande 
Parts das águas dos rios'' (CMMAD, 1988:34). 

Ou seJa, a popula,~o 
encontra-se diretamente 
aesenvolvimento implantado 
ambiental. 

rural d~s 
~tingida 

e cor seus 

pa1ses 
pelo 

reflexos 

do 3º ~undo 
modelo de 

na degrada,ic 

Diante de tal dramática situa~io, a Com1ssio Mundial 
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU proP6s coma 
a l t e r n a t í va o "d e e en vcl v í men t o sustentável". 

· · P o r d •'E l :t b ,~ r ~~ ,; ~'Í e, p r C, p ,- :i a (~ d e v :i. d o ~;.os 
testemunhos colhidos nas audiências P~b!:cas 
que realizamos nos cinco ~ont1nentes, todos 
os membros da Comissão acaDaram se 
concentrando num tema fundamental: muitas das 
atuais tendincias de desenvolvimento resultam 
em um n~merc cada vez maior de pessoas pobres 
e vulneráveis, alim de causarem danos no meio 
amb ien t e . De que va Lí.a será tal 
desenvolvimento para o mundo do Próximo 
siculo, quando haver~ o dobra de Pessoas a 
depender do mesmo meio ambiente? ~ssa 
constatação ampliou nossa vis~o ~o 
desenvolvimento. Passamos a encará-lo n~c 
apenas em seu contexto restrito de 
crescimento econ6mico nos )aí ses em 
desenvolvimento capaz de manter o progresso 
humano n~o apenas ~m alguns lugares e par 
alguns anos, mas em todo o planet3 e até um 
futm-o longínquo. Assim, o "d e s envo l v í men t o 
·;;ustentáve1" é um ob i e t ~LVO 2. ser alcan,:;:.1c!,;:; 
não só or:::·1as n a c ó e s "em c!esenvo1v:i.mento", mas 
t amu ém r.i12·!.as í.n du s t r í a l ã z ao a e :". (Cl'1i"iAti, i988: 
4) 

Desenvolvimento, grosso modo, significa ''adiantamento, 
crescimento, aumento, progresso··. O paises do 1º ~undo são 
desenvolvidos, isto é, são mais ricos, detém mais 
tecnologia, grande industrial1zat~o E renda Qer capita Éntre 
~s mais alt~s do Planeta. Os do 3° Mundo são 
subdesenvolvidos (ou em desenvolvimento). Sia atrasados, 
Pobr~s, com pouca escolaridade da popula~ão e baixa renda 
per capita. 

Desenvolvimento sustentivel i aquele aue, ao contr~ric do 
modelo atual, ~ermitiria que seu resultado ~esse aproPriadc 
Dor todos os países do mundo (e não só os do iQ Mundo), 
todas as ~essoas dentro desses países (e não só os mais 
ricos) e, PrinciPalmente, que pudesse ser mantida Para as 
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geraç5es posteriores \ atu~l 
ambiente. 

com 3 Preservaçao 00 meio 

Esta proposta dE desenvolvimento sustentivel contsr1a, 
por conseguinte, uma crítica a todo o desenvolv~mento 
ocorrido attl o presente memento, já que o ~undamento deste 
crescimento econ8m1co encontra-se n~ concentra~~º de 
riquezas (em países E pessoas), n~ concentraiio de popu1a~lc 
e na degradaçio ambiental. 

A proposta de desenvolvimentQ sustentivel d 
relatório da Comissio Mundial sobre Meio 
Desenvolvimento da ONU, tende sido disseminada 

centr91 
Ambiente 
em todo 

iT:.: 

mundo e assumida como bandeira de luta por grande parte cto 
movimento ecológico. Assim, a Conferincia Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento de ~992 - tanto a oficial quanto 
3 para!e1a - deve se deter, principalmente, sobre este tema. 

Nio é por acaso que o Jlt1mo n~merc da revista Brasil 
~lorestas (publicaçic do :nstituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recur~os Naturais Renoviveis-IBAMA) é 
dedicaaa ao tema: ··~ode1o de d8senvolv1mento ecolog1camente 
sustentado''. E, nesta mesma revista, existem artigos que 
defendem este modelo de desenvolvimento e ainda, oa que dão 
exemples de sua ampliaçio pritica em florestas. 

"Den t r e a s me d a d a s adotadas Pelo governo 
brasileiro Para proteçio das ~lorestas 
tropicais destacam-se a suspenslo de 
incentivos Discais e estimules a proJetos 
agropecuir1os na região, a14m da proibiçlo 
destes Projetos 
com imediata 
atividades e, 
desmatamentos. 

Particular destaque 
conferida ~ estratégia 
utiliza,ão econ8m1ca dos 

d e n s a ... 
repercussão soore essas 

portanto, sobre as queimadas e 

neste c on t s xt o 

conservação 
Nacionais 

governamental para 
recursos naturais 

duas categorias de 
de uso direto, as 

renovive1s 
unidades de 
Florestas 

:.::i.t ra·-11É:s 

as 
Ext r a t Lv i s t a s " 

espaços territoriais destinados ao 
uso sustentaco dos recursos naturais nele~ 
existentes, a ser promovido pelas populaç5es 
locais, com assistência ticnica de organismos 
governamentais e n~o-governamentais''. 
(CARVALHO, 199: 43> 

Desta feita, na 6tica do artigo anteriormente citado, 
poderia existir um aproveitamento econ6mico sustentivel 
(como nc caso das florestas ana1isaaas), mesmo Que dentro de 



um Pais ~om ev1c~nte modela de 
ambiental lno caso. o Brasil). 

~esenvolvimento degradador 

Como se Pode observar, a Proposta de desenvo~vimenta 
~ust2ntadc surge como ~ma crítica ao modelo d8 
desenvo?vimento vtgente. O desenvo~vlmento que :svou o mun~o 
ao atual €Stágic tecnol691co, de acumu1açio dE riquezas de 
industr1aliz3çio, de dsgrada~io amb1ental, rle v1olfnc1a, 
etc. S que. como 1J foi ~isto anteriormente, nos p~ises do 
3ª ~undo atinge diretamente ~ PcPu1açio r~ral, isto i, o 
campesinatc, confo~mE explicitado no relatcir~o Nosso Futuro 
Comum: desertificação, superRxPloraçlo do solo Para 
exPortaçio, aumenta de camponeses sEm terra/aumento das 
grandes cidades. ~or isto, grande oarte das medidas 
amD1entais Propost~~ semPre qs~iveram relacionadas ao meio 
rural Cestas tamoefm no iª ~unao), como por ~xemp1o: 
r~f1orestamento, regeneraç1o ~e terras desérticas, 
restaur3çio de \abitat naturais € recuperaçlo de regiJes 
~grestes. No caso do Brasil e~1ste uma especificidade ~ue 
diferencia os ?rob1emas ambientais rurais com, pelo menos, 
os enfrentaaos QElo ~ª ~uncio. A questio principal hoJe ~io ( 
recuperar o que foi perdido (reflorestar, regenerar, etc), 
mas alterar o modelo de desenvo1v1mento para que nio se 
agravem as condiç5es ambientais e as condiç5es de vida do 
campes1nato E dos trabalhadores urbanos com a destruição da 
natureza. 

A P~rtir da publicaçio do rE!atdrio Nosso ~•Jturo comum - 
e das discuss5es geradas em torn~ ao documento - a Proposta 
de dP$Envo1yimRnto st\5tRntáve1 passou a gan~ar espaço no 
discursso dos oolit1cos e nas 
landeiras 1svantadas oelos movimentoe 
org~n1zaçcies da sociedade civ~l. 

scclógiccs e outr3s 

A for,a cesta proposta, segundo as mais variadas 
argumentaç5es em torno dela, p~rece residir na conciliaçio 
do desenvo1vimento econ8mico (o crescimento da geração de 
riquezas), a Proteç~o ao meio ambiente e o término da 
pobreza no mundo. Contudo. analisando-se a proposta, 
ver1fica-se que falta uma qual~fica~1o so1 desenvolvimento 
{crescimento) proposto. Desenvolvimento é desenvolvimento de 
a~go. Desenvo1vimento econ6m1co, ~ntelectual. poiít~co, 
social, da criança etc. ~o entanto, esta oroPosta oualifica 
o ctesenvolvime~to com outra no~ão, que na prática apenas 
sign1Pica que ~le deve ter poss1b1!idade ~e cont:nuar cara 
~s geraç6es 
sustentável 
~cntinuidade 

oost~riores \ 
e um crescimento 
ao longo do tempo. 

·:~. t , .. l:::\. ·t 
de a l s o 

fí(.'·'-<=,PQ \11J 1 'V·; f))t"::-fl t 1-, 

1~1 2. s s o ,,,,, t (·:: x t, o ·s q u 1:: 0: x P Li e a m o d ,;; s '=' o v o ·i v :; m ,;;:: n t o ·= '-\"i? 1- ,:=· n t f, v e ·J 
indicam que se tr3ta ae desenvolvimento econ6m1co, tanto que 
as argumentaç5es cartem da assertiva: o crescimento 
econ6m1co ~ue :evou o mundo à atua! s1tua~io de pr~gresso ~ 
riqueza tambim levou à degradaçío 3mDienta: ~ m1siri3 que 
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amea~am a continuidade da exist~nc1~ 
seJa, na realidade a preposta seria 
eçon8m1co sustent~ve~ ecologicamente 

d o 
e e 

cr6cr~o mun~o. Ou 
um desenvo:vimento 

direç1on~do ao 

~sta proposta, mais explicitada, par~E de um pressuposto 
a-temporal (a-história) e a-escacial. !stc é, o 
desenvolvimento scon6m1co n~c sustent~ve~ aue gerou o mundo 
,~.tu,,\·~ n.iQ. é v ís t o c omo o r e su l t acl o c!s um p r o c es s o h:..~;tórico 
sobre espaços diferenciados no mundo. Este desenvolvimento. 
d o desenvolvimento capitalista, ~riundo da revolução 
:i.ndustria'l. E:: também, o "d e s erivo l v í men t o do s.o c í a l iamo 
real'', que levou a Países (ditos) socialistas 2 concorrerem 
com os capitalistas nos termos colocados ~elo sistema 
capitalista mundial. Assim esta Proposta, destacada cie um 
~recesso histdrico E sem lugar (espaço 1isico) na mundo 
atual, Pode servir aos discursos dos governos dos ma1s 
diferentes matizes e tambim aos movimentos ecol6gicos, 
servindo muitas vezes como um conceito que pode ser ~Pllcacto 
em diferentes s1tuaç5es, muitas ~elas contr~d1t6rias. 0or 

exemplo, o governo brasileiro diz estar incentivando o 
desenyp1yimPoto 5ystPntáve! no País quando regulamenta uma 
reserva extrativista. Assim, reduzindo a proposta a um 
espaço restrito a tantos m11 hectares, este mesmo governo 
pode continuar propondo~ instalação de uma mega usina 
hidrelitrica a poucos quilômetros desta reserva. Ou seja, o 
desenvolvimento sustentíve1 nio é visto como uma proposta 
global r z an t e . 

Qutro ponto que merece dsstaqu~ é 
consideraçic que serve como pressuposto 
9ossível ter desenvolvimento econ&mico sem 

o re"!at:i.vo .:':\ 
·,;. r,,·i-opo-r.,t a: é. 
d e s r <:"t d a r ,.) m e 1 o 

ambiente e com a final:dade de derrotar a miséria. Ora. a 
no~~o desenvolvimento eccn6mico é resultado do 
desenvolvimento capitalista e serve ~ suas instalaç6es e 
generalização no mundo. Crescer (economicamente) sempre - 
desPnvglyimPntn sµs~entável - nio é proposta ecol6gica ou 
socialista, mas capitalista. Com efeito, a continuidade ~e 
crescimento econ8micc e a geraçio de mais e mais 1ucro i o 
motor do capitalismo. Assim sendo, n dP5PnyolyjrnPnto 
sustentável pode ser apenas a possibilidade de smen1zar a 
degradaçio ambiental (~ misfria) no mundo no grau em que ela 
impede (cu atrapalha) o desenvolvimento econ8m1co 
capitalista atual. Sem mundo, nio pode existir crescimento 
econ8m1co! 

Ou seJa, talvez mais oue proPor uma nova ~orma cie 
desenvolvimento sustentível melhor seria questionar este 
modelo de desenvolvimento e de 1utar (e pensar) em um 
modelo de sociedade que nio tenha como obJet1vo o 
crescimento econ6mico, mas a felicidade dos seres hLim3ncs na 
natureza. A partir destas consideraç5e5, pode-se discutir 
com ~ais clareza a problem~tica da €nerg1a, de 
desenvolvimento e do meio ambiente. 



Um dos indicadores utili2~~os par~ 2e 3~er1r o 
desenvolvimento dos Qaíses i o consumo ~e energia por 
Mabitante. O consumo de energ~a por habitante é extremamente 
des:gua1 entr2 cs países do mundo. ~~quanto nos E~A é de 7,5 
tem equ1v~lente petr6:eo); na URSS é de 5,0; e n~ Amir~ca dü 
Su1 de 0,6 <FMS. 1990). Este consumo de energia, 
destacadamente o oe energia elétrica. tem como pr1nc1Pais 
~entes combustiv~is nio renoviveis. As terme1itricas 
(petróleo, carvio, gis n~tural s nuclear) slo responsive1s 
oor cErca de 9?X da energia elétrica produzida no mundo, 
c~bendo \s hidrelétricas os quase?% restantes. 

A geraçio desta energia, que ooss1b1l1ta este aito 
consumo ~tua: E o Proceso de incustrializaç~o. 0 t3mbém 
altamente ooluidora e degradadora amhien~al. As chuvas 
ác1tas e o efeito estufa que atuBlment~ apavoram todos os 
países do mundo 0 resultado, em larga medida, deste modo de 
gera~io de energia e deste consume. Gerar enEr91a em grandes 
~uantidades na ~orma oue atualmente as empresas ut11izam a 
tecnologia existente - atravis de termoelitr1cas ae carvão 
ou nucleares, grandes ~~drelétricas, etc - ~ degradar o meio 
ambiente e tambim as ~ondiç5es de v1da das populaç6es locais 
(geralmente camponeses e povos indígenas). 

!\lo mundo E·St<il. 
ambiental come;ou ~ afetar o Próprio lucro das empresas, 
seja pela oposi~io q1ie seus ~redutos ooluidores Provocaram 
~os consumidores (neste sentido o papel do movimento 
eco16g1co ~oi determinante), como ~ambém Pela poss1b111dade 
de maiores lucros ~ora de seus paí~es. 

Como uma resposca a esta situaç~o. os oaíses de ~m mundo 
iniciaram o controle da demanda de energia exportanto 
ind~strias eletro1ntensivas (grandes consumidoras de 
energia). Por outro lado, neste mesmo momento, países do 3º 
mundo lutavam por ingressar na modernidade pelo 
desenvolvimento econ6mico. Assim, unindo os interesses dos 
países centrais ao de alguns países perifir1cos, foram 
instaladas ind~strias -especialmente as e1etro1ntens1vas- em 
Países do 3º mundo. ?ara isto, esses ~aíses precisavam gerar 
muita energia a baixo custo e também, ter mio-de-obra barat3 
disnonivel para as :nd~strias. Deste modo, nos países 
centrais a demanda de energia passou a ser controlada e em 
determinados Países csrifiricos foram implantados 0randes 
empreendimentos energéticos e industriais degradadores 
ambientais, que possibilitaram a Produçlo e exportaçio de 
produtos eletro1ntensivos Para o lº mundo. 

O Brasil i um desses países do 3º mundo, cio pequeno grupo 
dos chamados Novos Países Industr~alizados. A partir da 
dicada de 1950 os Planos de desenvolvimento econdm1cc deram 
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destaque \ gera~ia de energia. 1naustrial~zaçâo e 
urbanização. Mais particularmente. a um determinado modo de 
se gerar energia, a um tipo de industr1al~zação e 
urbanizaçio. Hoje, mais de 90% da energia elftrica gerada é 
de origem hídrica, sendo que as grandes h1drelitricas s~o 
responsiveis pela grande maioria deste percentual CsomeAte 
!ta1pd produz cerca de 20X do total de energia elétrica 
gerada no pais). A industrialização também é ~m fato, e mais 
da metade da energ~a elitrica Produzida i consumida pele 
setor industria1, com destaque para as 1nd~str1as 
eletro1ntensivas. O conte~do energético dos produtos 
exportados aumentou cerca de cinco vezes nos ~:times dez 
anos. A urbanização 3celerada no país fez com que, de i965 a 
1988 a populaçio urbana ~umentasse de 50% a 75% do total 
(dados F!BGE). 

Cste processo :evou o Brasi1 a um dos 10 m31ores PIBs do 
mundo e tambim, ~os maiores índices de misér:a. Ou seja, a 
política ener9et1ca, como ~arte da QOlít1ca de 
desenvolvimento de sucessivos governos, levou o País ao 
aumento da geraçio de energia e!itr1ca, a um ~erto grau de 
desenvolvimento industria1 ~ também, ~ miséria e degradação 
ambiental. 

O questionamento da política energ~tica ~rasileira 
começou a ganhar espaço político a partir da organizaçio de 
movimentos de ~tingidos por barragens e, em alguns ~ases 
isolados, das dentlncias dE desastres soc1a~s e ambientais 
caus2dos por hidrelétricas (ou termoelitr:cas), encaminhadas 
por ticnicos ou grupos eco!dg1cos. 

Os movimentos ce at1n91dos surgem no ~1nai dos anos 70. 
apoi~dos ou articulados Dor S1nd1catos de Trabalhadores 
~urais, e ganham v1s1bilidade política na dicada de 1980. De 
início, os movimentos reivindicavam melhores condi;5es de 
indenizaçlc para os camponeses ~tingidos Pe!as ~guas dos 
lagos ou entia, reassentamento. Com o d~senrolar das lutas 
locais e regionais, o movimento se articulou nacionalmente 
no início de i989, com destacado apoio da Ccmissio Regional 
de Atingidos por Barragens-CRAB e Departamento Rura! da CUT 
(que fazem parte de sua Coordenaç~o Nacional Prcv~s6ria). 

Com o »ortalecimento das art:cu!3çBes regionais e o 
1níc10 da articulaç~o nacional, o movimento começou a 
questionar mais diretamente a política energética do governo 
de geraçlo de energia através de grandes hidrelétricas. Isto 
porque, apesar de algumas vitdrias !ocalizadas, o Setor 
Elétr~co continuava a construçlo e expulsio - de 
camponeses em outras localidades onde o movimento nio estava 
estruturado. Além dista, verificou-se que a pol{t1ca 
energitica era parte de uma política mais ampla, anti 
camponesa. Com efeito, o planejamento energético cio governo, 
consol:dado no Plano Nacional de ~nerg1a Elitr1c3 1987/2010 
<Pano 2010), previ a inundação de 3,7 milhões de hectares 



até o ano 2001. Este montante somaco aos ji inundados 2,5 
m11h5es de ~ectares i mais que duas vezes a irea do estado 
de A!agoas. E, cabe destacar, as ~nundaçôes ocorreram €m 
vales de rios, isto i, nas regi5es mais ~irteis do país. Nio 
~ Por acaso que, segundo as estimativas do Plano 2010 a 
PoPulaçio rura1 co país no ano 2010, deverí ser de menos de 
20X. Assim, esta exPulslo de populaç5es rurais ~ara as 
cidades, o aumento dos grandes centros urbanos, a não 
efetivação de uma reforma agriria, a inex1stinc1a de uma 
política agríco1a de apoio ~o Pequeno produtor, a 
industrialização com mio-de-obra barata ac~mulaca nas 
~idades, são momentos de uma política que tem na política 
energitica um de S€US bastiões. 

i importante destacar q~e estas art1culaç5es reg1ona1s - 
e mesmo a naclonal - surgem mais ~orno uma necessldacie cio 
encaminhamento ~ritice das lutas que de uma oroPosta pensada 
de questionamento 
Pritica politica 
regionais passou 
luta tem sucesso, 
desestruturado e 
eccn8mico Para toda 

do modelo e~on~m1cc vigente. Contuaa, esta 
de articular os movimentes locais e 

a ter um efeito mais amplo, j{ que se a 
o planejamento energético do País Pode ser 

assim, a proposta de desenvolvimento 
a sociedade. 

Outro questionamento, ainda que mais localizado, ~ 
Política energitica do governo, partiu de movimentos 
ecológicos que passaram a combater ~idrelétricas na 
Ama26nia. Neste caso, as quest5es levantadas Pelas denJnc1as 
chamam atençio para os efeitos desastrosos da transformaçio 
dos rios em sequên~ias de grandes lagos para a geraçio de 
energia elétrica. No entanto, cabe destacar, poucas vezes o 
movimento ecológico ~cnseguiu articular estas lutas a uma 
crítica ao modelo econ6mica vigente. Pois, ac contririo do 
movimento de atingidos, a pr,tica política não f~r~cu de 
imediato a uma articulaç;o de lutas localizadas Provocando 
um questionamento da política energética. Muitas vezes o 
movimento contra uma usina nucle3r lançava a proposta ~e 
construçio de uma ~idrelitri~a como alternativa, por 
consider~-la - erroneamente - menos degradadora ambiental. 

Este auest1onamento da política energitica impulsionado 
pelos trabalhadores rurais e pelo movimento ecológico passou 
a incomodar o planeJamento econ8mico do governo. Com E~eito, 
muito dos empristimos dos Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento nio sstavam sendo conseguidos a partir 
dessas den~ncias e da mobil1zaç~o dos camponeses atingidos. 
~. como ~oi visto anteriormente, a geraçlc de energia (e 
cada vez mais energia) ci fundamental para este modelo ae 
desenvolvimento e também, para a nova divis~o internacional 
do trabalho que coloca o Brasil como grande exportaaor de 
energia em produtos. 

Se para a pcpulaçio 
grandes hidrelétricas r..11.SÍ'"i~l J Pi':\l"a 

da 
os 

constru~io de 
trabalhadores 

rural o desastre 
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urbanos ~ situaçio J diversa. A construção de usinas 
\idrelétricas { um grande negócio para os empresirios. A 
produção de turbinas e equipamentos, a implantação de redes 
de transmiss~o, a manutençio de toda essa estrutura 
construída, mobiliza milh5es de dólares e gera empregos. Com 
efeito, cerca de 2SX ~o total da dívida externa bras11e1ra é 
de responsabilldade ao setor elétrico. Assim, a partir de um 
cert8 ponte de v~sta, esta Qolítica energética gera 
empregos e desenvolve a economia do país. Contudo, como J~ 
Poi visto anteriormente, é tarnhém esta Política que ~xpulsa 
camponeses de suas terr~s. que aumenta o n~mero ae 
desempregados nas cidades ~ deteriora 3S bacias 
hidrogrificas de todo o país com efeitos desastrosos 
(3lteraçio de clima, secas, enchentes, polu1çio de reservas 
de água doce, destrui,ão de matas e espic1es anima1s, etc>. 

Ou seja, a partir de um ponto ~e vista estritamente 
corporativo, esta política energitica e este modelo de 
desenvolvimento pode ser interessante em um determinado 
mcment0 para setores da classe trabalhadora, ainaa que a 
deterior12açic das 
violincia, etc) at1nJa 

condiç5es de vida 
diretamente este setor 

( -rê.\Ve I i z ac ão , 
".:iavore,: ido". 

Assim, se 
~ 

+or am c:,s r u r a í s que começaram ;i ..:iuest iorK- e s t e 
modelo, sua luta atinge 3 totalidade aos trabalhadores do 
campo e das cidades. A geraçio de energia - e cada vez mais 
- segue uma lógica que parte do pressuposto que a população 
rural chegari aos l0X no ano 2010, as grandes cidades 
crescer~o mais ainda com cintur5es de misiria (lavelas), a 
necessidade de gera~io de emprego nas grandes ~idades 
aumentari vertiginosamente, a concentraç~a de ind~strias n3s 
grandes cidades serve~ gersçic de emprego e a gera,io de 
energia hidrelétrica i mais barata e a que menos afeta e 
meio ambiente e o homem. 

Cada um desses pressupostos pede ser ~ust1onado partindo 
se ~e um outro modelo de desenvolvimento e assim, de um 
ideal de sociedade a ser atingido no Brasil (e no mundo). 
Por E~emplo, com uma reforma agriria e~et1va e uma Política 
.,i g r :f e o '1 a c!i:.,~ a P e> j_ e, «\ o P e q u e n o p r o d u t o r , e s t a " t e n d é n e i a " d e 
~ecriscimo da popu!ação rural pode ser alterada. Deste 
modo, o cr8sc1mento das cidades seria controlado e 
1nd~strias poderiam ser instaladas em ?equenas e médias 
cidades. Com cidades menores, mais população no campo, menos 
i n d ü s t r 1. ,,. s e o n e e n t ,. ,:1. d ;:;,. ·5 , ~':\ e .~ b ,,\ r i :::1. ::;;. " n e e e s s :i. d a d ~-:;: " d e 
implantaç~o de grandes h1drelétr1cas para se enviar grande 
quantidade de energia a longa distinc~a. 

:sse argumento parece simplificar uma grande auestio. E, 
de certo modo, é exatamente isto que pocie ~er necessírio. O 
desastre ambiental da transfcrmaç~c de nossos rios em uma 
sequgnc1a de lagos mortes (como Balbina ou Tucuruí), a 
exPulsio de camponeses e a 0a1xa inden12aiiD para manter o 
custo do KW ~baixo do preço considerado econamicamen~e 
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viivel, somente poae ser posto em cheque com a articula~ão 
dos traba1ahdores do campo e da cidade em ~usca de uma 
sociedade 5ocialmente Justa e integrada à naturez~. Uma 
sociedade gue certaments nâo tomari como indicador do bem 
estar da população o consumo de energia. 

Alim disto, a pr6pria busca e utilização de alternativas 
de gera;io de energia nâo Poluidoras e degr?ciadoras soc1a1s 
e ambientais só seri efetivada se existir a unidade da 
classe trabalah~ora ~or,ando os empresirios a 1sto, Ji que, 
como bem lembra MorEira (1989: 7,8): 

"os c::,:1.p:i.tal:i.st~.;.,;;;, ,:;:nqu.a.nto classe, í n ovam 
tecnologicamente visando ampliar sua parcela 
d e lucro ..... 

e ... > 
.• , an t e, em L'.iTI n í v e ·1 d e ~-xp r e s ;;;âo d C)S 

interesses sociais (a luta oe classes) quanto 
em outro (a competi~lo intercapita1ista) a 
motivaçio básica dos capitalistas é a 
maxi1td.2c"t,;ão d o 1 uc r o ... " 

( ... ) 

"e: omo ·i e su 1 t a d o destas r e 1 a,;ões é qL1e SE" 
estabelE-ce a din~mica do progresso técnico, a 
re!aç~o de dominaçlo do trabalho sobre a 
natureza, ou seja, a rela,;io Homem-Natureza. 
~ este o campo da determinação social da 
técnica e da utilização dos recursos 
naturais ... " 

Ou seja, o desenvolvimento de tecnologias n~o 
degradadoras (e ~sto no caso da geração de energia elétrica 
é fundamental) somente ocorrer~ quando, de alguma forma, o 
processo tecnolcigicc ~tualmente empregado deixar de gerar o 
lucro desejado pelo capitalistas. 

Recentemente, tratando 
provocada pela 1nvas;o 
(21.10.90) publicou: 

da questio 
do Kwait, 

da crise 
o Jornal 

do petróleo 
do Brasil 

"D í t e dur a do petróleo inviabiliza fontes 
,1 l t e r nat 1 va s " 

Apds os choques do petr61ec de 1973 e 
:979, que espalharam o p§nico e lançaram a 
economia mLlndia1 numa espiral inf1acioniria, 
parecia que os países industri2li2ados 
buscariam cp,6es energ~ticas menos sujeitas 
ao controle dos cartiis ... 

Solar, saída que nio interessa 
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Entre as ~onte~ renavivets a ~ue mais 
teca a imagln~çic, por suas possibi:idades 
aparent~mente 1n~initas, é a solar. 

( ... ;i 
Uma das maiores virtudes d3 2nerg1a 

l t " t ' soar, sua res1s enc~~ ao ccn r1e dos 
cart~is, ~ responsável também pelo atraso em 
que se encontr~m as tecnologias para sua 
Produç5o e comercia1izaçio em 1arga escala. 
As multinacionais mostram pouco entusi~smo 
por ela e até gast~m dinheiro em campanhas de 
relaç5es p1blicas para r1d1cular1zi-la. 
Apesar disso, só na Ca1if6rnia mais de 300 
mil casa~ usam eletricidade captada da luz 
s o l a r ... " 

Ju seja, em muitos cases as tecnalogias ex1stem - ~ mesmo 
em funcionamento - mas nlo sio utillzadas por não serem do 
interesse (de 1ucro) das emprEsas. Somente com a art1cula~io 
dos trabal~adores do campo e cia cidade i possível alterar 
~sta situação. E, no caso específ~cc cos trabalhadores da 
c1ciade, a inclusio de itens relativos~ esta questio em ~uas 
pautas de reivindica~io de cada urna cas c3tegorias poder~ 
facilitar a transformação de uma luta corporativa em uma 
1uta pela transforma~io da sociedade. Alim disto, esta 
defesa do bem .. -e s t ar de 1JJ..d..à a populB.,;:ão pode também ter 
efeitos positivos na articulação de apoios de outros setores 
da sociedade civi1 ~ luta específica de cada categoria. 
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