
Documento de Trabalho NQ 8 

OS CONFLITOS INERENTES 
À QUESTÃO AMBIENTAL: 
O BRASIL E A CARTA 

DA TERRA 

George Martine 



Instituto SPN (Sociedade, População e Natureza) 

Documento de Trabalho HQ 8 

OS CONFLITOS INERENTES 
À QUESTÃO AMBIEH'rAL: 
O BRASIL E A CARTA 

DA TERRA 

George Martine 

Brasilia, janeiro de 1992. 

Uma versão anterior deste documento foi preparada para o Grupo de Trabalho "Carta 
da Terra/SEMAM", dentro do projeto BRA/91/002. Agradece-se a colaboração de 
Haroldo Torres, sub-coordenador do GT, e de outros participantes tais como 
Eduardo Viola, André Furtado, Herbert Schubart, Jorge Terena e Henrique Rattner. 

George Martine foi coordenador do GT Carta da Terra/SEMAM e é Presidente do 
Instituto SPN, Brasília. 

As opiniões e interpretações aqui apresentadas são de exclusiva responsabilidade 
do autor. 



Martine, George 

Os Conflitos inerentes à questão ambiental: o 
Brasil-- e a carta da terra / George Martine. 
Brasilia: ISPN, 1992. 

21p. - (Documentos de Trabalho; 8) 



APRBSBHTAÇÃO 

Este documento faz parte de uma coleç&o de Documentos de 
Trabalho do Instituto SPN, que visa contribuir para a 
melhor compreensão das relações entre desenvolvimento, 
din&mica demográfica e meio ambiente no Brasil. 

É possível que o leitor reconheça alguns dos autores de 
trabalhos desta coleçãó, mas n4o a instituição que os 
reúne. Vale apresentá-la rapidamente. 

O Instituto SPN é um centro de pesquisa e documentação 
independente, .fundado em abril de 1990 e sediado em 
Bras!lia. Tem como objetivo central contribuir para a 
viabilização de formas de desenvolvimento econômico com 
maior equidade social e equilíbrio ambiental. 

Para tanto, realiza e promove a pesquisa cientifica, 
dissemina conhecimentos, estimula o intercâmbio entre 
pesquisadores. Também procura subsidiar a atuação de 
movimentos sociais e a formulação de políticas públicas 
nas áreas de interseção entre desenvolvimento, população 
e meio ambiente. 

Na qualidade de sociedade civil sem .fins lucrativos, o 
Instituto SPN recebe doações de fundações ou organizações 
não-governamentais que compartilham de suas preocupações. 
Nesse sentido, o apoio da Pundaç:ão MacArtbur tem sido 
essencial para o inicio de suas atividades. 

o Instituto SPN também executa projetos e atividades em 
colaboração com organismos internacionais, bilaterais ou 
nacionais, dentro do seu campo de especialização. 

Agredecemos antecipadamente comentários e criticas que 
possam enriquecer trabalhos futuros. 

Equipe do Znstituto SPN 

Presidente 
Vice Presidente 
Coordenador Executivo 
consultor Sénior 
Assessor Técnico 
Bibliotecária 
Administração 
Computação 

George Martine 
Dorothéa Werneck 
Donald Sawyer 
Charles Mueller 
Bruno Pagnoccheschi 
Carmem Boaventura 
Regina Cambraia 
Fábio Ribeiro 



SUMÁRIO 

Xntrodu9ão .•••...•••.••••••.••...••....•...••......•...••.•.•.. 1 

As Mudanças na Ordem Econômica Mundial e 
seus Impactos Ambientais •••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

Perspectivas Reais de crescimento Econômico e 
Implicações Sociais ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

O Choque de Modelos: Neo-liberalismo e 
Desenvolvimento Sustentável ••••••••••••••••••••••••••••••• & 

contornos do Desenvolvimento Brasileiro Futuro e 
suas Implicações Ambientais ••••••••••••••••••••••••••••••• 7 

Perspectivas de Solução •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 

O Encaminhamento de Discussões 
sobre a carta da Terra ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 

Elementos Específicos a serem considerados 
na carta da Terra •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 7 

Bibliografia 22 



1 

Introdução 

Existe um perigo real de que a Carta da Terra venha a se 
constituir numa declaração de boas intenções absolutamente inócua. 
Isto porque a discussão politica que antecedeu sua edição não 
reflitiu os pontos mais nevrálgicos da realidade mundial de hoje. 
Nesse sentido, dois aspectos merecem ser cuidadosamente examinados: 
primeiro, as contradições entre os paradigmas propostos para o 
mundo nos âmbitos econômico e ambiental; segundo, os reais 
conflitos de interesses entre grupos e entre nações sobre questões 
que incidem diretamente no futuro ambiental da humanidade. 

Como consequência do reordenamento mundial vivido nos últimos 
anos, restou, aparentemente, um único modelo de crescimento 
econômico passivel de adoção pelos paises subdesenvolvidos: o neo 
liberalismo. A resolução da fome, da falta de teto, do 
analfabetismo, da doença, da qualidade ambiental e da própria 
ineqüidade no mundo ficou a mercê dos caprichos da mão invisivel do 
mercado. Questiona-se, e com razão, a eficácia desta solução no que 
diz respeito a problemas sociais. 

Em termos ambientais, é preocupante que o caminho proposto 
pelo modelo neoliberal siga, em muitos pontos, uma trajetória de 
colisão com os propósitos do modelo de desenvolvimento sustentável. 
As rotas e os destinos preconizados pelo padrão predominante de 
crescimento econômico não se harmonizam com a proteção do meio 
ambiente. Se este dilema não for enfrentado de maneira franca e 
explícita, de modo a proporcionar uma discussão de soluções 
realistas, declarações feitas na carta da Terra soarão para a 
posteridade como uma coleção de principies bem intencionados mas 
piegas. 

o Brasil encontra-se numa posição privilegiada para firmar uma 
posição marcante nesse debate. Além do fato óbvio de hospedar a 
CNUMAD-92, o pais dispõe de algumas das reservas e "tesouros" 
ecológicos mais valiosos do planeta, particularmente nas áreas de 
biodiversidade e florestas. Também dispõe de uma matriz energética 
muito favorável; enquanto a maioria dos paises é fortemente 
dependente de combustiveis fósseis ou energia nuclear, o Brasil 
constitui uma espécie de vanguarda mundial de uma nova matriz 
energética orientada para a sustentabilidade. De fato, a matriz 
brasileira depende basicamente de recursos naturais renováveis - 
potencial hidroelétrico e biomassa. O conjunto destes fatores deve 
ser aproveitado para dar maior realce à posição brasileira. 

Mas, para que sejam marcantes as posturas a serem tomadas pelo 
Brasil em relação à discussão dos temas globais mais candentes, 
elas precisam refletir uma análise realista das potencialidades e 
contradições da situação mundial no que se refere a desenvolvimento 
e ecologia. Todos estão de acordo, a nível de princípios, sobre a 
necessidade de reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, eliminar as 
ameaças ambientais globais. Da mesma forma, formular principias 
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gerais pontificando sobre conceitos como desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade comum, proteção da diversidade 
biológica, cooperação global, cuidados com a camada de ozônio, 
eliminação de gases tóxicos, erradicação da miséria, preservação de 
espécies, etc. constitui uma tarefa relativamente fácil. 

Várias declarações assinadas recentemente pelo Brasil formulam 
intenções corretas nesse sentido. Entretanto, não há muito clareza 
sobre como, em termos concretos, serão conciliados a promoção do 
desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Pelo contrário, 
a voluntariedade das discussões e propostas reflete a 
desconsideração da complexidade dos problemas e dos interesses 
econômicos em jogo. Para que se possa efetivamente normatizar a 
integração entre desenvolvimento e ecologia no mundo futuro, as 
discussões prévias precisam dar conta desta complexidade e destes 
interesses. 

O presente documento, portanto, se dirige mais à explicitação 
desta complexidade, do que à tentativa de confeccionar mais uma 
lista de princípios ou intenções. Sugere também, na parte final, 
uma estratégia de ação que daria destaque à posição brasileira e 
contribuiria para um avanço significativo no encaminhamento da 
questão ambiental global. 

As Mudanças na Ordem Econômica Mundial e seus Impactos Aml)ientais 

Durante a década de 80, o mundo presenciou transformações 
estruturais na ordem politica e econômica internacional. Estas 
constituem os parâmetros que atualmente emolduram e dão 
especificidade às perspectivas do desenvolvimento para o Brasil e 
para o mundo. Tais especificidades do contexto histórico atual 
restringem significativamente o escopo das alternativas reais de 
crescer economicamente sem destruir ou prejudicar o meio ambiente. 
A natureza e o significado destas restrições precisam ser 
explicitados para que o Brasil possa definir melhor seus interesses 
e seu curso de ação com relação à esses temas. 

Quais são essas transformações e quais os seus impactos? 
Essencialmente, a história mundial dos últimos dez anos foi marcada 
pelo enfraquecimento das ideologias e forças politicas estatistas 
diante das liberais. Neste round, pelo menos, o mercado triunfou 
sobre o Estado no debate histórico referente à alocação eficiente 
de recursos produtivos. Este desenlace impôs a emulação dos padrões 
filosóficos, ideológicos e organizacionais que predominam nos 
paises do Primeiro Mundo. Atualmente, só se oferece uma perspectiva 
de desenvolvimento - o neo-liberalismo - que passou a ser sinônimo 
de modernidade. Este modelo propõe a rápida integração das 
economias nacionais à economia mundial, dentro de um contexto do 
livre jogo das forças do mercado, tanto a nivel interno quanto 
internacional. Quanto mais abrangente e veloz a adoção dos novos 
padrões, mais rápidos e mais compensadores seriam os frutos para o 
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pa1s e para a população. 

Seja a n1vel mundial ou nacional, não parece haver condição de 
negar a força desse modelo, inclusive pela falta de alternativas 
viáveis durante o futuro previsivel. Atualmente, os diversos paises 
que antes constitu1am o segundo ou o Terceiro Mundo estão sendo 
crescentemente incitados, por estímulos e coações, a se incorporar 
à massa das economias nacionais interconectadas pelo mercado. 
Diversos mecanismos complementares - começando pelos procedimentos 
e foros autorizados para a negociação e pagamento da divida 
externa, passando pelos receituários econômicos dos organismos 
internacionais da área financeira e terminando pela disputa 
acirrada entre paises por capitais e investimentos - obrigam esses 
paises a seguir a trilha recomendada. A atração exercida pelo 
modelo consumista ocidental, cujas manifestações externas já são 
amplamente difundidas por todo o mundo, constitui a face do 
estimulo-atração desse pacote. O consumismo seria, de certa forma, 
o prêmio que esperaria os pa1ses que seguissem correta e 
prontamente o caminho indicado para sua integração plena na 
economia mundial. 

A experiência do crescimento econômico observada em alguns 
países asiáticos que, supostamente, teriam seguido ã risca o 
receituário prescrito, é realmente impressionante. Tende-se a 
esquecer ou omitir o papel crucial do Estado na arrancada econômica 
destes países. De qualquer forma, suas trajetórias são notáveis, 
particularmente quando contrastadas com a experiência deplorável 
dos paises de economia centralizada na década de 80. Sendo assim, 
os paises asiáticos envolvidos passaram a constituir o modelo a ser 
seguido pelos países que querem atingir rapidamente o crescimento 
econômico que - garante-se - proporciona o "desenvolvimento". 
Paulatinamente, outros paises que implementaram com rigor as 
medidas recessivas indicadas estão sendo apontados como exemplos. 

Sem embargo, não está claro que todos os países tenham 
condições de imitar exitosamente esta experiência e nem quais 
seriam as consequências reais desta emulação. Mesmo antes de ser 
amplamente testado, o modelo já preocupa em termos de sua 
viabilidade econômica e de suas consequências sociais e ambientais. 
Para efeitos do posicionamento brasileiro frente à questão 
ambiental, é particularmente crucial tentar explicitar estas 
dúvidas e suas implicações sociais e ambientais. 
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Perspectivas Reais de crescimento Econômico e Implicações sociais 

A história politica-econômica dos últimos anos deixa claro que 
o mundo vive atualmente um ponto de inflexão extremamente 
importante. Entretanto, não há consenso sobre as implicações reais 
desta transformação. Para os defensores do modelo neo-liberalizante 
em ampla expansão no Segundo e Terceiro Mundo, a 
internacionalização da economia, o surgimento de grandes 
corporações multinacionais e a fluidez dos capitais a nivel 
internacional embutem soluções definitivas para os problemas 
econômicos destes paises. Nesta visão, as medidas preconizadas 
pelos paises de capitalismo avançado e pelas agências econômicas 
internacionais, embora dolorosas, constituem o único caminho que 
assegura o crescimento econômico e o desenvolvimento. 

Para outros, o que existe, de fato, é uma profunda crise do 
desenvolvimento, que afeta até alguns dos paises mais poderosos do 
Primeiro Mundo. Nesta visão, o modelo neo-liberal atual seria 
apenas um mecanismo de reforço à dominação e ao status-que. A 
retórica neo-liberal não corresponde nem ao próprio comportamento 
dos paises do Primeiro Mundo; causa espécie, por exemplo, o fato de 
que, a par de uma forte pressão para a globalização da economia, a 
maioria dos países do Primeiro Mundo esteja adotando novas medidas 
protecionistas ou re-af irmando tais medidas já em vigor. Nesta 
perspectiva mais critica, os sacrifícios que estão sendo impostos 
aos paises subdesenvolvidos no esforço de ajuste e na 
internacionalização de suas economias não garantem o seu 
crescimento econômico. Na realidade, o que estaria ocorrendo seria 
uma "internacionalização desregulada11 através da qual os Estados 
nacionais estão perdendo a capacidade de influir sobre o destino de 
suas próprias economias e, por essa via, de resolver seus problemas 
sociais. 

Desta confrontação de interpretações, o mínimo que pode ser 
concluído é que não existe justificativa para muito otimismo no que 
concerne às perspectivas de crescimento econômico e de 
desenvolvimento, dentro do único modelo disponível. No cenário da 
internacionalização de capitais e da globalização da economia, 
vinga a lei do mais forte e não o principio da eqüidade. Por 
lógica, é impossível que todos sejam ganhadores num mercado 
plenamente competitivo; a generalização exitosa do modelo para a 
maioria dos países subdesenvolvidos significaria, na realidade, 
ameaçar o êxito de todos. 

Mas a generalização exitosa do modelo não vai acontecer porque 
as precondições essenciais para a transformação de medidas 
liberalizantes em ganhos reais não estão igualmente distribuidas 
entre paises. Neste cenário, é inevitável que sejam acentuadas as 
díspar idades entre pai ses, regiões e grupos, de acordo com as 
vantagens comparativas de cada um. Os paises desenvolvidos já detêm 
vantagens comparativas que lhes asseguram uma posição de privilégio 
crescente, devido ao seu parque industrial implantado, seu nivel de 
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desenvolvimento tecnológico, seus niveis educacionais, sua cultura 
empresarial, sua cultura politica, etc. 

No cenãrio da globalização econômica, não fica claro quais 
seriam as perspectivas para os povos e para as regiões que não 
dispõem de vantagens comparativas iniciais, nem condições de 
recuperar rapidamente o terreno que os separa dos desenvolvidos. As 
ün í.cas vantagens comparativas de certos países são de caráter 
negativo (falta de organização política, inoperancia de movimentos 
sindicais, falta de oposição interna à degradação, etc.). Por isto, 
suspeita-se que uma nova divisão do trabalho, ainda mais perversa 
que a anterior, possa vir a se estabelecer. Dentro desta, pode 
caber aos paises, estratos ou regiões que não têm vantagens 
comparativas pagar o ônus do desenvolvimento dos outros, inclusive 
o ônus ambiental. Na ausência de vantagens comparativas produtivas, 
é provável que sejam levados a negociar suas "desvantagens 
relativas", isto é, sua miséria e/ou sua falta de organização 
politica e de consciência ecológica. 

Ou seja, apesar do modelo do mercado livre ter sido amplamente 
difundido e alardeado durante os últimos anos, ele ainda carece de 
explicitação quanto às consequências reais de alguns de seus 
pressupostos básicos, particularmente no que tange à nova divisão 
do trabalho internacional e às suas consequências sociais e 
ambientais. 

A derrocada dos regimes de economias centralmente planejadas 
está sendo amplamente divulgada como a vitória de um modelo ideal 
sobre um modelo inviável. Na realidade, o colapso da maioria dos 
regimes socialistas ratifica a inadequação destes, mas não confirma 
necessariamente as qualidades da mão invisivel do mercado - a não 
ser para atestar à sua maior durabilidade neste momento histórico. 
A eliminação da regulamentação ou do protecionismo não garante, nem 
de longe, o crescimento do bem estar para todos. o trickle-down 
effect que se atribui ao crescimento econômico via mercado tem 
claras limitações. Mesmo a fase mais dinâmica de crescimento 
econômico em toda a história moderna - durante o periodo entre o 
pós-guerra e 1973 - foi incapaz de satisfazer as necessidades 
básicas da maioria da população mundial ou reduzir as desigualdades 
entre o consumo material dos paises do Norte e do Sul. 

Por outro lado, seria equivocado presumir que as aspirações de 
eqüidade e bem-estar social que geraram as ideologias 
socializantes tenham sido extinguidas pelo declínio destas 
ideologias. Ao contrário, num mundo moderno cada vez mais 
integrado, não somente pelo mercado, mas também pelos avanços nos 
setores de transportes e comunicações, é provável que tais 
aspirações venham aumentando. Como os resultados da globalização da 
economia são necessariamente diferenciados espacial e 
temporalmente, não há dúvida de que uma parcela significativa da 
humanidade vai continuar marginalizada, durante o futuro 
previsível, dos avanços sociais prometidos pelo liberalismo. 
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Ao mesmo tempo, a erosão dos Estados nacionais por parte do 
mercado mundial reduz significativamente sua capacidade de fazer 
frente às necessidades básicas de sua população. Seu tamanho 
reduzido implica numa margem menor de manipulação de recursos. 
Paralelamente, as pressões privatizantes, inclusive na área social, 
enfraquecem ainda mais a resposta do setor público às demandas e 
necessidades sociais. o resultado desta conjugação de pressões 
crescentes sobre o setor público, com a redução da capacidade de 
atendê-las, tende a aumentar os conflitos sociais e, por essa via, 
predispõe a gestação de novas alternativas totalitárias de 
inclinações e consequências imprevisíveis. 

o Choque de 
sustentável 

Modelos: Neo-liberalismo e Desenvolvimento 

A globalização da economia pode trazer sérias consequências 
para o meio ambiente em diversos sentidos. o modelo predominante 
de produção e consumo nos países de capitalismo avançado é 
extremamente danoso para o meio ambiente. A incorporação adicional 
de apenas alguns países mais populosos a esse padrão significaria, 
sem dúvida alguma, uma acentuação do ritmo de degradação ambiental 
mundial. A possibilidade de reverter esta perspectiva através da 
difusão universal de tecnologias ambientais apropriadas, no futuro 
previsivel, é bastante limitada, devido aos problemas de 
accessibilidade e de custos. 

Nesse sentido, o fato central a ser colocado claramente para 
o debate parece ser o seguinte: o caminho a ser trilhado pela 
expansão de um mercado sem fronteiras, conforme proposto pelo neo 
liberalismo segue, em muitos pontos, uma trajetória de colisão com 
a do modelo de desenvolvimento sustentável e, portanto, com a 
agenda visando a ampliação do bem-estar social e ambiental dos 
povos. 

Os paises desenvolvidos são responsáveis por uma parcela 
predominante dos principais problemas de poluição e degradação 
ambiental que afetam o bem-estar do planeta; com menos de um-quarto 
da população mundial, consomem cerca de 8 0% de seus bens e 
mercadorias. Este fato já foi amplamente documentado e não precisa 
ser demonstrado novamente aqui. Apesar disso, o modelo sendo 
proposto para tirar o mundo do subdesenvolvimento supõe que os 
padrões ocidentais de produção industrial e agrícola, assim como os 
padrões de consumo que prevalecem neles, seriam adotados pelos 
países atualmente subdesenvolvidos. 

Assim, a realização dessa promessa implicaria necessariamente 
na generalização de um ritmo de degradação e de poluição 
absolutamente incompatíveis com os recursos existentes. A 
ampliação deste modelo para uma parcela significativa do mundo 
subdesenvolvido, caso fosse possível, significaria, ceteris 
paribus, o agravamento acelerado da ameaça para o meio-ambiente 
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global. Bastaria que qualquer um dos gigantes demográficos (China, 
Índia, ou mesmo Indonésia ou Brasil) conseguisse chegar ao tão 
almejado "desenvolvimento" num futuro relativamente próximo para 
tornar a situação ambiental do planeta "insustentável". 

Nessa ótica, a perspectiva mais otimista de desenvolvimento 
para a qual o mundo está sendo aliciado pode representar uma 
ilusão. Mesmo que se admita a necessidade de crescer a qualquer 
custo, no curto prazo, como forma de garantir o bem-estar social da 
população, o crescimento pode se tornar uma vitória de Pirro ao 
contribuir para uma devastação ambiental que ultrapasse os limites 
toleráveis por nosso planeta. Nesse sentido, também, não adianta 
apelar para a ressurgência do modelo socialista, pelo menos no 
padrão conhecido, pois este, no seu apogeu, se apresentou tão ou 
mais poluidor e devastador · de recursos naturais que o próprio 
modelo capitalista. 

Ademais, na nova divisão de trabalho a ser forjada pela 
globalização da economia, haverá um crescimento desigual entre 
países e entre setores produtivos em diferentes paises. Como cada 
setor apresenta um impacto ambiental diferenciado, é fundamental 
analisar quais as prováveis repercussões desta diferenciação. Em 
particular, as perspectivas do desenvolvimento brasileiro merecem 
ser analisadas com cuidado, não somente para ilustrar esse ponto 
fundamental mas, também, para explicitar as consequências das 
opções econômicas que estão sendo perseguidas pelo pais. 

Contornos Do Desenvolvimento Brasileiro Futuro e suas Implica9ões 
Ambientais(1J 

No futuro previsível, o setor industrial continuará exercendo 
um papel de ascendência no que tange às perspectivas de crescimento 
econômico. Por isso, vale a pena examinar sua trajetória com maior 
detalhe. 

A análise da evolução da estrutura industrial brasileira nos 
últimos 15 anos mostra que o setor de bens intermediários 
(indústria química, metalurgia, minerais não metálicos, papel e 
celulose) emerge como o mais competitivo no atual momento 
histórico. Até o início dos anos 80, a pauta de exportações estava 
fortemente concentrada nos produtos primários. Na década de 80, as 
indústrias do setor de bens intermediários mais do que triplicaram 
sua participação na pauta de exportações brasileiras. Assim, o 
setor como um todo aumentou sua participação nas exportações 
brasileiras de 5.8% em 1977, para 28.7% em 1990. 

1Este segmento do trabalho é baseado em Haroldo Torres - A emergência das 
indústrias "sujas" no Brasil: elementos para o posicionamento brasileiro 
na UNCED-92. Trabalho preparado para o GT Carta da Terra/SEMAM, Brasília, 
fevereiro de 1992. 
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o dinamismo deste setor no Brasil se deriva de vários fatores 
que, no conjunto, caracterizam as atividades econômicas deste 
setor como "ambientalmente sujas". Primeiro, são indústrias 
intensivas em recursos naturais de origem mineral (metalurgia, 
minerais não metálicos e petroquimica) ou de origem vegetal (papel 
e celulose). Segundo, são intensivas em energia; a energia elétrica 
no Brasil, mesmo descontando os subsidies, se encontra entre as 
mais baratas do mundo, devido aos fortes investimentos em 
hidroelétricas. Terceiro, são indüstrias altamente poluentes, 
inclusive produtoras de lixo tóxico; as crescentes restrições 
ambientais, nos paises desenvolvidos, que vêm elevando 
significativamente os custos de produção destas indústrias, 
contrastam com a relativa permissividade brasileira. Finalmente, o 
governo brasileiro, ao diagnosticar, no passado, este tipo de 
"vantagens comparativas" do pais no setor, fez nele pesados 
investimentos. Parte destas vantagens comparativas eram derivadas 
justamente da fraqueza de movimentos sociais e ambientais. 

Além de agregar grande parte das chamadas indústrias "sujas", 
a indústria de bens intermediários também apresenta fortes 
"impactos ambientais negativos para trás"; isto é, os fornecedores 
da indústria de bens intermediários (o setor elétrico, o setor de 
extração mineral, o setor de reflorestamento, etc.) tambem geram 
enormes impactos ambientais. Neste contexto, a expansão continuada 
do setor de bens intermediários, dadas as tecnologias atuais, terá 
um efeito multiplicador sobre a degradação ambiental, seja 
diretamente (através dos problemas ambientais gerados pela própria 
indústria), seja indiretamente (através dos impactos ambientais 
gerados pelos fornecedores). 

Em suma, o segmento industrial identificado como o mais 
competitivo do Brasil, no cenário da globalização da economia, 
deriva sua competitividade, em grande parte, da disposição do pais 
em assimilar os custos ambientais associados ao processo produtivo 
neste setor. 

Existe uma esperança, entre alguns segmentos do movimento 
ambiental, de que padrões de preservação ambiental (e mesmo de 
relações trabalhistas) similares aos dos paises desenvolvidos 
venham a ser implantados no terceiro mundo, dado o tamanho das 
empresas, a forte penetração do capital estrangeiro e, 
consequentemente, a pressão ambientalista dos paises das matrizes. 
Postula-se, também, que a pressão de "consumidores verdes" 
funcionaria no mesmo sentido, particularmente em se tratando de 
fornecedores de outras indústrias. 

Entretanto, as informações dispon1veis indicam que isto não 
está ocorrendo atualmente no Brasil. É comum haver uma 
transferência apenas parcial de tecnologia e cortes de custos em 
áreas chaves como a de manutenção; estas práticas geram postos de 
trabalho truncados, maior periculosidade e insalubridade nas 
filiais brasileiras do que nas matrizes. Ou seja, na ausência de 
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restrições legais e institucionais e na ausência de pressões 
efetivas por parte dos grupos mais afetados, os interesses 
econômicos imediatos tendem nitidamente a prevalecer sobre as 
ponderações de ordem social ou ambiental. 

Perspectivas de Solução 

O exame dos cenários de crescimento econômico e de 
desenvolvimento sustentável feito acima não chancela previsões 
otimistas para paises em desenvolvimento. Por outro lado, existem 
algumas correntes de pensamento que apresentam perspectivas menos 
sombrias para o futuro. Entre estas, a discussão mais importante 
envolve, sem dúvida, as potencialidades e consequências ambientais 
do progresso técnico. Mesmo sem poder entrar a fundo nessa matéria 
aqui, vale a pena pinçar alguns elementos de maior relevância para 
este debate. 

Os defensores do mercado basicamente argumentam que este tem 
condições de reagir aos estimules constituídos por todo tipo de 
dificuldade encontrada - inclusive aquelas referentes à área 
ambiental - e gerar suas próprias soluções. Nessa ótica, por 
exemplo, acredita-se que a crescente gravidade da degradação 
ambiental produzida pelo atual padrão de desenvolvimento estimulará 
avanços tecnológicos eficazes. Tais avanços seriam conseguidos, 
seja no controle sobre processos produtivos tradicionais, seja na 
geração de novos produtos e processos, seja no desenvolvimento de 
tecnologias preservadoras do meio ambiente. D e n t r o d e s t a 
perspectiva, presume-se que: 

a) seria relativamente fácil conseguir ajustes no perfil 
da produção e do consumo que fossem mais compatíveis com as 
necessidades do meio ambiente; 

b) a criatividade do mercado, estimulada por demandas 
concretas e lucrativas, acabaria gerando tal produção. 

Este tipo de pensamento inclui soluções que vão desde o 
controle de emissões, passando pela reciclagem do lixo e a 
substituição de produtos não-degradáveis, a viabilização de novas 
fontes de energia, por exemplo através da captação da energia 
solar, a utilização de tecnologias energo-eficientes e outros 
avanços tecnológicos. 

Tais avanços, a serem dinamizados pelas forças de mercado, são 
fundamentais mas, não têm condições de resolver, por si só, o 
dilema fundamental colocado aqui, isto é, a crescente disparidade 
entre ricos e pobres, e entre as novas categorias de "despoluí.dos" 
e "sujos". Sem negar a imperiosa necessidade de progressos 
tecnológicos que permitam reduções significativas no ritmo de 
degradação ambiental, não se deve esperar que a tecnologia possa 
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vir a solucionar problemas essencialmente politicos. ou seja, a 
tecnologia, por si s6, não pode eliminar as dificuldades 
provenientes do aprofundamento de desigualdades entre nações e 
entre grupos que resultam do processo de globalização do mercado. 

Reforça esse ceticismo o fato de que, no atual período de 
crise, enquanto os países avançados estão se livrando de indústrias 
energo-intensivas e adotando uma nova geração de equipamentos 
baseados no paradigma intensivo em informação, os países 
subdesenvolvidos estão, de modo geral, prolongando a vida de 
equipamentos obsoletos e ineficientes. Desta forma, vem se 
aumentando ainda mais o fosso ambiental - além do fosso econômico - 
entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. (2] Esse tipo de ajuste, 
que aprofunda as desigualdades existentes, não representa um 
fenômeno apenas conjuntural, pois é inerente ao processo de 
globalização da economia. 

Nesse contexto, é bem provãvel que, ao contrârio do esperado, 
as novas tecnologias mais limpas, quando efetivamente geradas e 
negociadas livremente pelo mercado, tenham um efeito multiplicador 
sobre as desigualdades existentes. Mantidos os atuais parâmetros, 
é possivel antecipar que os avanços tecnológicos venham a ser 
utilizados diferencialmente pelos paises ricos e pobres. No 
contexto de um determinado pais ou conjunto de paises ricos, o 
desenvolvimento tecnológico poderá ser capaz de reduzir muito a 
degradação ambiental no âmbito daquele espaço. Mas como na 
atualidade, e também no futuro previsivel, tais tecnologias de 
controle passivo ou ativo da poluição são dispendiosas, elas não 
serão facilmente repassadas e utilizadas pelos paises que não 
possuem vantagens comparativas. Na realidade, se tais tecnologias 
forem incorporadas - i.e. produzidas e comercializadas - no mesmo 
padrão que outros avanços tecnológicos, podem implicar atê em 
custos sociais e econômicos adicionais para os paises pobres. 

Consciente deste tipo de dilema, outros setores sociais 
argumentam a favor da adoção de padrões de produção e de consumo 
desagregados, desindustrializados e/ou, de alguma forma, mais 
"naturais". Observa-se, por exemplo, que a agricultura tradicional 
estava perfeitamente inserida nas leis dos sistemas vivos; a 
agricultura moderna, por sua vez, trabalha com ciclos abertos e 
recursos não renováveis. Os adubos modernos são tirados de minas 
que se esgotam, ou são produzidos com enorme consumo de energia; 
enquanto isso, os venenos agrícolas do complexo agroindustrial 
moderno exigem grandes fábricas de indústrias químicas e gastam 
quantidades imensas de recursos fósseis. As técnicas modernas de 
produção, particularmente através da difusão da revolução verde, 
provocam a perda irreversível de um enorme capital genético. Nessa 
visão, os novos métodos de produção de alimentos agravam a fome e 
aumentam a dependência da humanidade sobre os conglomerados 

2André Furtado. Comunicação pessoal, 17/2/92. 
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fabricantes de insumos e detentores de bancos de germoplasma e de 
capacitação técnica em engenharia genética. 

De modo mais genérico, contesta-se, nesta perspectiva 
"naturalista", a crença de que o "progresso" seja função da 
sofisticação tecnológica. Preconiza-se a volta de padrões de 
urbanização menos extensivos ou concentradores, modos de transporte 
poupadores de energia, utilização de energia solar e de outras 
fontes naturais, utilização de controles biológicos, alterações 
profundas nos padrões de consumo, etc. Sem dúvida, parte 
importante dessa critica ao avanço da tecnologia procede, 
particularmente no que diz respeito a determinados aspectos do 
ciclo de produção agropecuária; muitas das sugestões implicitas 
nesta critica devem até embasar a busca de modelos e tecnologias 
alternativas. 

Por outro lado, não parece ser viável idealizar uma adoção 
radical de todas estas posturas, que envolvem uma volta a padrões 
de nucleação demográfica atomizados, padrões de produção 
destecnificados, ou padrões de consumo que fazem abstração das 
mercadorias existentes, assim como de seus processos de produção e 
distribuição; em última instância, tais processos consubstanciam o 
modelo de organização da sociedade que, com todos os problemas, 
permite hoje a sobrevivência da grande maioria dos 5.4 bilhões de 
habitantes deste planeta. É preciso ser realista e reconhecer a 
importa.ncia, para o bem-estar humano, de mui tos avanços 
tecnológicos, assim como o apelo bastante universal do consumo. A 
pequena produção atomizada e a busca de processos produtivos mais 
naturais podem ter um impacto importante, mas não se deve esperar 
uma reversão de algumas tendências históricas como a urbanização, 
a integração dos capitais produtivos, os ganhos de escala ou a 
busca constante de incrementes produtivos e de produtividade via 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A efetivação de padrões 
"naturais", dados os parâmetros demográficos e econômicos 
existentes no fim do século XX, exigiria um tal grau de intervenção 
estatal que anularia os próprios mecanismos do mercado. 

Em suma, a rejeição da fé cega no mercado como mecanismo 
automático de geração e difusão de tecnologias ambientalmente 
limpas não autoriza uma postura anti-histórica nem anti 
tecnológica. Exige, isso sim, pensar em formas de garantir a 
geração e difusão de tecnologias eficientes, dentro de uma 
perspectiva mais abrangente de preocupações com o futuro econômico, 
social e ambiental dos países subdesenvolvidos. Isto requer, de 
parte dos Estados nacionais, investimentos de longo prazo em 
pesquisa, recursos humanos e politicas industriais adequadas. Mas, 
sobretudo, envolve, cedo ou tarde, a redução, por vias 11politicas11 

a força da lei transcendental do lucro que, inerentemente, acentua 
as desigualdades e a degradação social e ambiental da grande 
maioria dos povos que habitam o planeta. 

Na verdade, o único mecanismo de que o mercado em si dispõe 
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para fazer esse tipo de ajuste ambiental são os próprios limites ao 
crescimento impostos pela iminência de cataclismos ou desastres 
naturais. Na ausência de perigos extremamente graves e iminentes, 
pode se confiar na fleuma do mercado para realizar seu destino de 
"business as usual". Isto é, se for depender exclusivamente do 
mercado, é provável que sejam feitas apenas mudanças cosméticas, 
atê ser tarde demais. Conforme visto abaixo, os movimentos sociais 
de cunho ambientalista têm exercido, e exercerão, um efeito 
importante no controle dos piores excessos ambientais, 
particularmente no interior dos paises desenvolvidos, mas estas 
forças não podem ser consideradas como mecanismos do mercado, nem 
como de efeito universal. 

Este tipo de consideração não desemboca necessariamente no 
enterro dos principias da economia de mercado, até porque não 
existe modelo alternativo; indica, sobretudo, a necessidade de 
impor certos limites e controles ao mercado para evitar sua 
selvageria inerente - coisa que aliás é feita de forma rotineira no 
interior de todos os grandes paises de capitalismo avançado. Leva, 
também, a contemplar a necessidade premente de se criar uma 
instância politica de gestão ambiental de caráter supra-nacional; 
esta precisaria ter capacidade efetiva para, não somente estimular 
o desevenvolvimento de tecnologias limpas e supervisionar sua 
adequada distribuição mas, de modo mais geral, examinar 
objetivamente as tendências mundiais em curso, avaliar suas 
consequências ambientais, adotar as medidas necessárias e vigiar 
sua implementação. 

Ao discutir a natureza e a função de uma agência supra 
nacional de gestão ambiental, é essencial evitar fórmulas 
consagradas nos organismos internacionais existentes, pois estas 
costumam acomodar e refletir as atuais estruturas de poder no 
mundo. De nada adiantaria, por exemplo, uma organização supra 
nacional em que dois ou três pai ses determinariam as regras, 
exerceriam poder de veto ou, de forma genérica, conseguiriam fazer 
prevalecer seus interesses econômicos e politicos em detrimento dos 
direitos dos outros. Como fazer isso exatamente é uma questão muito 
complicada mas que precisará, mais dia menos dia, ser resolvida. 

O impulso político necessário para gerar um organismo desta 
natureza não é fácil de conseguir no curto prazo. A médio ou longo 
prazo, os desgastes ambientais inerentes ao atual padrão de 
desenvolvimento garantem, embora perversa e tardiamente, o 
crescimento deste impulso. Mas enquanto não ocorram perigos 
iminentes e claramente percebidos, ou enquanto persiste a crença de 
que o mercado com desenvolvimento tecnológico vai resolver todos os 
problemas, será dificil viabilizar sua criação. Nesse sentido, é 
extremamente relevante analisar a trajetória das forças politicas 
que possam eventualmente impulsionar diagnósticos e soluções mais 
efetivos para os problemas ambientais mundiais. 

Entre estas, é importante avaliar, mesmo que sumariamente, o 
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papel de movimentos sociais voltados para a questão ambiental. Sem 
dúvida alguma, tem havido, particularmente na última década, um 
forte desenvolvimento da consciência ecológica coletiva mundial. A 
emergência ou intensificação de problemas sócio-ambientais globais 
catalisou a formação de movimentos capazes de atuar política e 
efetivamente em favor do meio ambiente. Esta consolidação do 
ambientalisrno como movimento histórico internacional está 
impactando significativamente sobre a geo-politica deste fim de 
século. Compromissos já assumidos no sentido de reduzir a emissão 
de gases produtores do efeito-estufa, por exemplo, podem ser 
atribu1dos, em grande parte, ã pressão de tais movimentos. A 
crescente consciência ecológica na opinião pública internacional 
também é fruto da pressão dos movimentos ambientalistas. [ 3) A 
própria postura atual do Estado brasileiro frente a essa questão 
também reflete, em parte, o crescimento de movimentos ambientais 
internos e internacionais. 

Embora os movimentos sociais de cunho ambientalista têm sido 
mais atuantes e mais eficientes nos paises desenvolvidos, eles têm 
tido dificuldades para assumir posturas "ambientalistas-globistas" 

isto é, posturas que defendam claramente o desenvolvimento 
ambientalmente sustentável a nivel global. Para poder avocar tais 
posturas, dado o peso predominante dos padrões de produção e 
consumo dos países de capitalismo avançado no atual cenário de 
degradação ambiental, é necessário, antes de mais nada, assumir urna 
posição critica em relação à ordem internacional desigual, aos 
sistemas produtivos energeticamente ineficientes e, em última 
instância, aos seus próprios padrões de vida. 

Embora alguns grupos ambientalistas, até mesmo de alguns 
paises desenvolvidos, tenham conseguido atingir esse nivel de 
despreendirnento e apresentar urna predominância de posições 
"ambientalistas globalistas", eles ainda são exceções. Existe um 
núcleo de contradições entre interesses nacionais e globais que, 
geralmente, acabam se re-afirmando em momentos de crise ou de 
ameaça aos padrões de consumo e de vida dos seus países. A proteção 
ambiental global, se levada a sério, geralmente implica em custos 
reais; em última instância, ela coloca em cheque o próprio estilo 
de vida e de consumo dos paises ricos. 

Esta complexidade da questão ambiental leva à geração de novos 
conflitos entre grupos sociais e acentua outras contradições mais 
antigas. Estas incongruências terminam por minar ou desvirtuar o 
impeto da cruzada ambientalista, exceto nos seus núcleos mais 
aguerridos e mais convictos. Frequentemente, a mobilização acaba se 
canalizando em lutas mais restritas, voltadas para alvos menos 

3A este respeito, ver Eduardo Viola - Notas sobre a recente dinâmica 
política internacional com relação aos problemas ambientais globais. 
Trabalho preparado para o GT Carta da Terra/SEMAM, Brasília, fevereiro, 
1992. 
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complexos. A intensidade do protesto internacional contra as 
queimadas amazônicas, por exemplo, pode ser atribu1da, pelo menos 
em parte, à dificuldade de resolver as contradições internas dos 
paises desenvolvidos em torno do seu próprio dilema 
"desenvolvimento versus ecologia"; esta dificuldade propicia 
naturalmente o desvio da atenção ambiental para uma outra questão 
menos complexa ou conflitiva - no caso, o desmatamento da Amazônia. 

Em suma, os movimentos ambientalistas mais informados, mais 
combati vos e mais eficazes, até aqui, têm sido os dos paises 
desenvol vides. Entretanto, as contradições inerentes entre um 
estilo de vida e de consumo já consagrado, por um lado, e as 
necessidades do desenvolvimento sustentável, por outro, faz com que 
não seja permissível garantir avanços significativos das posturas 
"ambientalistas-globalistas". o progresso nessa área vai depender 
de conjunturas especificas, envolvendo o agravamento de problemas 
ambientais localizados ou globais e do papel que eles terão dentro 
de uma agenda mais ampla de questões políticas e crises diversas 
nos países mais poderosos. 

Desta discussão, os pontos centrais a serem enfatizados 
parecem ser os seguintes. O mercado, embora não constitua o 
mecanismo de regulação automático propugnado por seus adeptos, 
deverá ter um papel fundamental na organização social mundial do 
futuro previsível, inclusive para a geração e difusão de novas 
tecnologias mais eficientes. Mas, o impacto do crescimento 
econômico, do desenvolvimento tecnológico e da pesquisa sobre o 
bem-estar social e ambiental da humanidade como um todo, depende de 
deliberações e negociações que transcendem as fronteiras de 
qualquer ciência, grupo, partido, interesse ou pais. Exige um nível 
de reflexão, decisão e implementação supra-nacional que coadune 
necessidades globais e interesses diferenciados no plano econômico, 
social e ambiental. 

Para que estes interesses diferenciados sejam efetivamente 
considerados, os movimentos sociais deverão exercer um papel cada 
vez mais estratégico; deverão contrapor à lei do lucro outros 
valores relativos ao bem comum e mobilizar a opinião pública para 
exigir de seus governantes ações que visem explicitamente o bem 
estar social e ambiental das nações e grupos mais pobres, assim 
como da própria humanidade. Nesse cenário, os Estados nacionais 
constituem o locus de consubstanciação destas preocupações sócio 
ambientais e o veiculo para a sua discussão na instância supra 
nacional. Nesse sentido, o papel de pa ises subdesenvolvi dos, 
particularmente aqueles que, como o Brasil, dispõe de grandes 
vantagens comparativas na discussão da questão ambiental global, 
pode ser extremamente importante. Têm condições para desnudar as 
contradições entre as perspectivas de crescimento econômico e as de 
desenvolvimento sustentável e para exigir, dos países 
desenvolvidos, atitudes, posturas e ações mais conseguentes com as 
necessidades do ecosistema planetário. 
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O Encaminhamento de Discussões sobre a Carta da Terra 

Tendo em vista a complexidade da questão ambiental, reflexo da 
multiplicidade de interesses e fatores, o cenário que se desenha 
para a questão ambiental futura ê, fundamentalmente, um cenário de 
conflitos de interesses. É imperativo que sejam identificados os 
respectivos interesses de diferentes grupos e pa1ses que estão em 
jogo nas matérias afetas à Carta da Terra, pois são eles que dão 
forma e sustenção às ações econômicas ou politicas de nações e 
grupos. Por sua vez, tais ações determinam, em boa parte, a 
natureza e a dimensão das questões ambientais que afetam a 
humanidade no presente e no futuro. 

Nesse cenário de conflito de interesses, é claro que 
determinados paises e setores já acumulam vantagens comparativas 
que lhes asseguram condições de impor suas demandas e necessidades. 
A globalização da economia de mercado faz com que decisões 
referentes à localização, à forma e aos impactos de investimentos 
produtivos sejam crescentemente tomadas por empresas transnacionais 
que, segundo a própria lógica do mercado, buscam um objetivo 
central - a maximização do lucro no menor tempo possivel. 
Atualmente, e para o futuro previsivel, o não-degradar e o não 
poluir oneram, em geral, os custos de investimentos. Dai que, entre 
outros fatores locacionais, haja uma preferência, em determinados 
grupos de industria, por locais ou pa1ses onde a legislação e a 
fiscalização social ou ambiental sejam menos rigidos. Ou seja, na 
ausência de outras forças, a globalização pode redundar na 
deterioração da situação ambiental dos paises e setores 
inferiorizados e, em última instância, da própria humanidade. 

Nos paises de capitalismo avançado, as consequências negativas 
da economia de mercado, seja na área social ou ambiental, são 
mediadas por duas forças interligadas: os movimentos sociais de 
diversas origens e o Estado. A ação destas, de uma forma ou outra, 
impõe certos limites para a atuação perversa do capital dentro das 
fronteiras do seu pais. Mas na disseminação internacional deste 
modelo, o pacote neo-liberalizante estimula os governantes de 
paises subdesenvolvidos a mitigar a ação de movimentos sociais que 
possam retardar "o progresso", isto é, o avanço do capital 
transnacional e o consequente crescimento econômico. 

Tais estimules são reforçados pela disputa concreta por 
capitais. Uma legislação restritiva em determinado pais provoca a 
fuga de capitais para outro, em que o grau de organização dos 
movimentos sociais e o poder do aparato legal-institucional seja 
menor. O dilema dos governos em paises subdesenvolvidos ê que a 
globalização do mercado lhes retira a capacidade de tentar planejar 
suas atividades econômicas de forma a poder resolver seus problemas 
de emprego e renda. Dai a necessidade de fazer vista grossa aos 
impactos ambientais das atividades que eles procuram atrair. Dado 
o nivel de miséria reinante no mundo e a ausência de considerações 
éticas no único modelo sendo oferecido, é dificil estabelecer e 
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aplicar restrições universais a nível do funcionamento do próprio 
mercado. 

Pelo visto, as contradições entre o modelo de desenvolvimento 
econômico e o modelo de preservação ambiental que estão sendo 
propostos ao mundo subdesenvolvido geram uma série de conflitos 
reais e potenciais em níveis diferenciados. Havendo conflito de 
interesses, não se pode alimentar esperanças de que essas 
contradições venham a ser resolvidas através da adoção de 
principios genéricos que não reflitam e arbitrem as questões 
subjacentes. Em última instância, a questão ambiental mais ampla 
é uma questão política, que só poderá ser resolvida no âmbito 
supra-nacional, no mais alto nível de deliberação entre povos que 
tenha força real. 

Sendo uma questão política, a questão ambiental exige: 

Primeiro, uma análise correta das reais contradições e conflitos 
de interesse; ou seja, exige desmistificar um discurso e uma 
ideologia predominante que tem pouco fundamento na realidade. 
Existe um complexo de interesses ecônomicos e políticos que, 
conjugada a uma natural inércia diplomática, resiste à análise 
objetiva dessa questão em todos as suas dimensões. 

Segundo, o encaminhamento desta questão exige confrontação, no 
foro adequado, das diferentes posturas, interesses e 
exigências de diferentes grupos. 

Terceiro, a negociação de soluções 
interesses econômicos e políticos de 
grupos, mas pela preocupação genuína 
ecossistema e da humanidade. 

pautadas, não pelos 
determinadas nações ou 
com o futuro do nosso 

Em suma, para que as discussões sobre a Carta da Terra venham 
a marcar um ponto de inflexão importante nas relações da humanidade 
com seu meio-ambiente, elas deverão se posicionar com firmeza e 
objetividade frente às contradições e conflitos de interesse que 
predominam neste momento histórico. A direção do desenvolvimento 
para a qual nos conduz o modelo do mercado sendo proposto 
mundialmente é nitidamente incompatível com a viabilização do 
desenvolvimento sustentável. O reconhecimento deste fato é 
essencial a qualquer tentativa de declaração de principias 
genéricos sobre esta questão. 
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Elementos Específicos a serem considerados na carta da Terra 

Dado o caráter declarativo da Carta da Terra, a probabilidade 
de que se elaborassem principias retumbantes mas carentes de 
significado real era bastante elevada. As convenções 
setorializadas, sobre biosfera, biodiversidade, etc. refletem de 
maneira mais direta os conflitos de filosofia e de interesses entre 
diversos pai ses. Entretanto, tais discussões são inerentemente 
parcializadas e - à exceção da convenção sobre clima, que sim exige 
discussões estruturais e, por isso mesmo, tende a ser postergada - 
não podem abordar a essência da problemática desenvolvirnento 
ecologia. Portanto, a eficácia das soluções será intrinsicarnente 
restrita - a menos que sejam fundamentadas numa visão mais 
holística e realista da natureza do problema. 

O argumento central sendo colocado aqui é de que existe uma 
tensão inerente entre o único modelo de desenvolvimento atualmente 
disponivel - o neo-liberalismo, que está sendo proposto, 
patrocinado e legitimado, tanto pelos paises de capitalismo 
avançado, corno pela maioria dos organismos internacionais - e os 
objetivos do desenvolvimento sustentável. o inicio de uma solução 
ambiental definitiva exige o reconhecimento desse hiato, dos 
interesses nele impl1citos, dos sacrif1cios que as nações e as 
classes mais ricas terão que fazer para atingi-lo e, também, da 
necessidade de buscar um novo modelo de desenvolvimento mais 
igualitário, mais humano, mais cônscio das exigências e limites da 
natureza e, por último, menos dependente dos caprichos da mão 
invisível do mercado. Isto não significa o abandono do mercado e 
muito menos uma volta a regimes totalitários de qualquer espécie. 
Exige, isto sim, evitar que se utilizem as leis do mercado para 
justificar todas as explorações, seja de grupos ou populações, seja 
do meio ambiente, em nome de um crescimento econômico questionável 
e de um "desenvolvimento" ainda mais duvidoso. 

As várias afirmações contidas em todos as minutas de propostas 
para a Carta da Terra sobre eqüidade e direitos humanos só têm 
significado real quando consideradas no contexto dessa reformulação 
da trajetória do desenvolvimento. Em discussões anteriores sobre 
essa matéria, os paises do Norte tenderam a enfatizar questões 
alocativas, isto é, a discussão das formas mais eficientes, em 
termos econômicos, de se preservar o meio ambiente. Os países do 
Sul têm sido mais propensos a privilegiar as questões de eqüidade, 
isto é, considerar apenas as formas de preservação que garantissem 
simultaneamente a melhoria das condições de vida da população. Faz 
se necessário integrar as preocupações sobre alocação com as de 
eqüidade. Tal integração, evidentemente, passa por um esforço de 
redefinir o sentido e os caminhos do desenvolvimento no cenário 
internacional. 

Colocada essa premissa 
políticas mais importantes 

básica e arregimentadas as forças 
do pais no sentido de promover a 
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discussão dos contornos desse novo modelo, o Brasil tinha 
condições de dar uma contribuição específica na Carta da Terra. 
Esta teria sido cunhada em torno de aspectos que se revestem de 
particular interesse para o Brasil e/ou em que ele tem maiores 
condições de fazer valer seus pontos de vista. Sem pretender ser 
exaustiva, nem repetir as várias propostas que já circulam nesse 
domínio, os seguintes pontos mercerem ser mencionados. 

Em primeiro lugar, o pais poderia adotar uma posição menos 
defensiva e mais afirmativa em relação à preservação dos recursos 
genéticos, tendo em vista o fato de dispor de grande parte da 
diversidade biológica restante no mundo.4 Para ir além de 
platitudes afirmando genericamente a necessidade de assegurar a 
diversidade biológico, é necessário discutir os interesses 
conflitantes que existem, grosso modo, entre países do Norte e do 
Sul nesta matéria. A postura brasileira mais adequada já foi 
explicitada no Relatório do Brasil para a CNUMAD. Nesta, afirma-se 
que a proteção da biodiversidade não pode ser separada da questão 
do uso que se faz dela por intermédio da biotecnologia. Os que têm 
tecnologia deveriam prover recursos para ajudar a proteger os 
recursos genéticos. o acesso à biadi versidade deve ser 
regulamentado por acordo e não por relações assimétricas entre 
"detentores" e "utilizadores" da biodiversidade. 

A questão da biodiversidade deve também proporcionar avanços 
no tratamento da questão de bens comuns e da propriedade 
intelectual.5 Os ameríndios, assim como outros povos de economias 
mais primitivas, têm selecionado e preservado muitas variedades de 
plantas cultivadas e detêm conhecimentos sobre os recursos bióticos 
e o manejo dos ecossistemas sobre plantas nativas de valor 
incalculável. Este patrimônio é extremamente valioso para as áreas 
de agricultura moderna, farmacologia, microbiologia industrial e 
outro ramos da biotecnologia e engenharia genética. Muitas vezes, 
este tipo de conhecimento vem sendo apropriado sem nenhuma 
compensação para quem o gerou e manteve. Trata-se de uma verdadeira 
transferência de tecnologia gratuita para as grandes empresas dos 
países desenvolvidos. Alguma forma de reconhecimento dessa 
importância deve ser busacada. 

A discussão do valor das comunidades primitivas em termos da 
geração e manutenção de conhecimentos essenciais também propicia 
uma oportunidade para reafirmar e revalorizar o respeito a direitos 
humanos básicos. No Brasil - alêm das questões já aludidas 
referentes às necessidades básicas da população e da garantia da 
cidadania - o pluralismo cultural, a pluri-etnicidade e a 
preservação dos direitos dos grupos minoritários merecem destaque 

4ver Herbert Schubart - Bens comuns globais e biodiversidade. Brasília, GT 
Carta da Terra/SEMAM, fevereiro, 1992. 
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especial. 

Este tipo de preocupação com a biodiversidade foi expresso em 
praticamente todas as propostas brasileiras para a Carta da Terra. 
Entretanto, a questão do clima global, que não tem sido tão 
destacada, poderia tornar-se o carro-chefe da posição brasileira 
nas discussões da CNUMAD e, ao mesmo tempo, constituir a alavanca 
para um salto qualitativo no esforço de preservação ambiental 
global. 

A principal contribui9ão do pais para o efeito estufa advém 
das queimadas amazônicas. E fato notório que o Brasil tem sofrido 
muita pressão internacional nos últimos anos devido ao desmatamento 
e seus impactos negativos, não sómente sobre a biodiversidade, mas 
também sobre o efeito estufa e a camada de ozônio. Pode-se afirmar 
até que o fato da CNUMAD ser realizada no Brasil tem muito a ver 
com o estardalhaço feito na opinião pública internacional com o 
desmatamento da Amazônia. Entretanto, um controle mais rigido das 
emissões derivadas de queimadas teria um impacto pouco expressivo 
sobre a economia nacional e, por esse lado, não seria custoso para 
o pais. sendo assim, o Brasil poderia ser bastante mais incisivo na 
exigência do controle de emissão dos gases que contribuem para o 
efeito estufa. 

De fato, o Brasil poderia eliminar quase que totalmente suas 
queimadas sem sofrer um impacto significativo no seu ritmo de 
crescimento econômico. É claro que os problemas de logística para 
eliminar as queimadas, assim como os problemas políticos internos 
gerados por tais medidas, teriam que ser cuidadosamente estudados. 
Mas o fundamental é que os impactos da eliminação total das 
queimadas teria um efeito neglicenciável sobre o PIB brasileiro. 
Como o desmatamento amazônico contribui com a parcela majoritária 
da emissão de gases que criam o efeito estufa, o Brasil pode 
realizar, por essa via, um "milagre" quase instantâneo que nenhum 
outro pais teria condições de fazer. Tal ação teria também a grande 
vantagem de ter urna ressonância muito favorável junto a todos os 
organismos, agências, ONGs e a opinião pública internacional que 
vêm criticando acerbadamente a política brasileira. 

Alêm do desmatamento, o Brasil também teria condições de 
controlar a emissão de outros gases num prazo muito mais curto do 
que os paises de capitalismo avançado. Isto é possivel, não somente 
porque seu nível de desenvolvimento industrial é muito menor mas, 
sobretudo, por que dispõe de uma matriz energética intensiva em 
biomassa e hidreletricidade. o anúncio de medidas conjugadas no 
sentido de eliminar o desmatamento e de reduzir ainda mais a 
emissão de outros gases daria ao Brasil uma posição de grande 
destaque nas discussões da CNUMAD. Permitiria que ele passasse de 
alvo central de criticas internacionais para modelo mais importante 
do eco-desenvolvimento. Daria inclusive condições para o Brasil 
cobrar dos países desenvolvidos posições ambientais mais coerentes, 
o que certamente resultaria em benefícios de médio e longo prazo 
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para toda a humanidade. 

Em suma, várias circunstâncias dão condições para o Brasil 
discutir a questão do clima a partir de uma posição de força 
invejável. O elenco completo de temas para os quais as condições 
brasileiras lhe proporcionam enormes vantagens comparativas, 
deveria ser explorado na delimitação da estratégia brasileira para 
a discussão da questão ambiental global. Ademais, para que o 
conjunto de principies e recomendações que derivarem destas 
discussões não permaneça no dominio das declarações inócuas, o 
Brasil deveria liderar uma iniciativa voltada para a criação de uma 
instância supra-nacional da gestão ambiental global. 

A conformação especifica desta entidade seria delimitada no 
embate de posições diferenciadas mas deverá evitar o padrão 
predominante de organismos internacionais atualmente existentes. Ou 
seja, é fundamental impedir que esta entidade reflita jogos 
politicos dominados pelos paises mais poderosos e padrões de 
burocratização pouco condizentes com a resolução de genuinos 
interesses sociais; ao contrário, deve ter uma elevada 
sensibilidade para as diversidades e especificidades nacionais e 
uma agilidade operacional condizente com a premência de sua agenda 
de trabalho. 
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