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Exatamente 20 anos depois da Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Eco-92), a cidade do Rio de 
Janeiro receberá este mesmo evento, agora deno-
minado Rio+20. Entre os dias 20 e 22 de junho 
deste ano serão debatidas questões relativas ao 
desenvolvimento sustentável do planeta além de 
abordar os desafios emergentes que se apresen-
tam. Os temores de um fracasso da COP-17, con-
ferência realizada em Durban (África do Sul), não 
se confirmaram. Isso pode ser um bom presságio 
para a Rio+20.

O encontro visa renovar o engajamento dos 
líderes mundiais com o desenvolvimento susten-
tável do Planeta. Busca debater a contribuição da 
economia verde para o desenvolvimento susten-
tável e a eliminação da pobreza, com foco sobre a 
questão da estrutura de governança internacional 
na área do desenvolvimento sustentável. Desse 
modo, a Rio+20 insere-se na longa tradição de 
reuniões anteriores da ONU sobre o tema, entre 

as quais as Conferências de 1972 em Estocolmo, 
e de 2002, em Joanesburgo.

Os dois temas em foco na Conferência se-
rão: (a) uma economia verde no contexto do de-
senvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e (b) o quadro institucional para o de-
senvolvimento sustentável.

Assim, diante desse contexto, o Instituto Hu-
manitas Unisinos – IHU empenhou-se em possi-
bilitar a compreensão do que está envolvido na 
Conferência, desde sua formação histórica até 
os seus possíveis impactos no futuro do Planeta. 
Nesse sentido, além de organizar eventos como 
Ciclo de Palestras e de Filmes, constantemente 
tem entrevistado pesquisadores preocupados di-
retamente com estas questões. A edição número 
42 dos Cadernos IHU em formação, intitulada 
“Rio+20: ‘Que futuro queremos?’” recupera 
entrevistas já publicadas pelo IHU em outros mo-
mentos sobre o tema.

Instituto Humanitas Unisinos – IHU

 Apresentação 
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“A força motriz de mudanças não deve es-
tar no Rio Centro, onde acontece o encontro de 
chefes de Estado e governos”, afirma Felipe Pa-
tela Amaral, em entrevista concedida por e-mail 
à jornalista Thamiris Magalhães e publicada no 
sítio do IHU em 28 de março de 2012. Para ele, 
a força está nos locais de discussão promovidos 
pela sociedade civil. “É de lá que podem surgir as 
soluções. É ali que deve estar o foco dos meios de 
comunicação para que o tema ambiental tome a 
amplitude e maturidade necessária, ou que pelo 
menos os afetados pelos processos de exclusão 
socioambiental sejam ouvidos, colocando em 
descrédito as soluções de mercado”. Segundo o 
ecólogo, “essa coisa de economia verde é como 
aquela história do tubarão vegetariano. Não exis-
te”. A forma de tratar ambientalmente a econo-
mia é discutir a escala de produção. “O que está 
sendo produzido? Quem são esses parceiros co-
merciais? Quem são os proprietários? Quem está 
propondo? Propor que a solução para os proble-
mas ambientais reside na economia, neste mode-
lo que é propulsor dos problemas sociais e am-
bientais, simplesmente pela sua escala e modelo 
operacional, é temerário”, frisa.

Felipe Patela Amaral é bacharel em Ecolo-
gia, pela Universidade Católica de Pelotas, e es-
pecialista em Gestão Ambiental, pela PUCRS. É 
ecólogo e coordenador de Educação Ambiental 
da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul.

IHU On-Line – O que espera da Rio+20?
Felipe Patela Amaral – Sou um otimista, em-
bora entenda que as contradições são grandes. 
Algumas questões estão aflorando e o Brasil tem 

um papel muito importante nisso. O que está sen-
do proposto é uma renovação dos compromissos 
políticos assumidos, como a Declaração do Rio 
(92) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
Agenda 21 e implementação de seu programa: o 
Plano de Implementação da Cúpula Mundial so-
bre Desenvolvimento Sustentável, a Declaração 
sobre as Necessidades de Desenvolvimento da 
África e o Programa de Ação de Istambul para os 
Países Menos Desenvolvidos. Se o foco é erradi-
cação da pobreza, parece-me que tais referenciais 
sejam revistos. Além disso, creio que deve haver 
um esforço para que os Princípios da Rio-92 con-
tinuem a orientar a comunidade internacional e 
servir como base para a coerência, cooperação 
e implementação dos compromissos acordados, 
além de centrar esforços para acelerar a imple-
mentação dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio até 2015. Pelo menos é isso o que aponta 
o “Documento Zero”, texto que deve ser nego-
ciado em junho no Rio de Janeiro. Mas não po-
demos nos enganar: a força motriz de mudanças 
não deve estar no Rio Centro, onde acontece o 
encontro de chefes de Estado e governos. A for-
ça está nos locais de discussão promovidos pela 
sociedade civil. É de lá que podem surgir as so-
luções. É ali que deve estar o foco dos meios de 
comunicação para que o tema ambiental tome a 
amplitude e maturidade necessária, ou que pelo 
menos os afetados pelos processos de exclusão 
socioambiental sejam ouvidos, colocando em 
descrédito as soluções de mercado.

IHU On-Line – Quais as principais polêmi-
cas que envolvem a Rio+20?

 Rio+20: as soluções podem surgir dos locais de 

discussão promovidos pela sociedade 

Entrevista com Felipe Patela Amaral
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Felipe Patela Amaral – A primeira polêmica 
está em torno de que não será uma avaliação 
desses últimos 20 anos, dos tratados, acordos e 
metas assumidas e não assumidas. Não se tem a 
intenção de fazer uma análise mais profunda dos 
erros e acertos. O Documento Zero indica que to-
dos os acordos previamente acertados estão vigo-
rando e são referência para tomada de decisões. 
Como comentei. Mas o que não foi feito? Qual 
diagnóstico? Em que estágio de aplicabilidade es-
tamos? Seria como dizer: “Ok, não fizemos muita 
coisa, mas isso é passado, não importa, vamos 
negociar daqui para frente”. Não me perece ser 
o modo mais correto de tratar a questão. Outra 
questão polêmica é a centralidade da discussão 
sobre a economia verde ser o agente propulsor 
da mudança almejada. Veja que os impactos am-
bientais são frutos de um sistema econômico pro-
dutivo que trata os bens naturais como recurso e 
sumidouro universal, onde todas as externalida-
des são depositadas, jogadas – canos, chaminés, 
aterros. Tratar da crise ambiental, tendo como 
foco a variável econômica, não condiz com a rea-
lidade e urgência do tema.

Mas, quando falamos em erradicação de po-
breza, o que seria um dos objetivos associadas à 
implementação da economia verde, pode ser so-
mente acesso à água potável, energia renovável, 
necessidades básicas que grande parcela da co-
munidade global não tem. E também temos que 
ter muito cuidado com esse discurso de economia 
verde. Quando uma empresa investe em sistemas 
de proteção ambiental no chão de fábrica, melho-
rando a qualidade de vida de seus trabalhadores, 
isso também pode trazer melhorias para a comu-
nidade de entorno, tendo em vista a redução de 
riscos de contaminação e acidentes. Isso pode ser 
chamado de economia verde? Isso é investimento 
privado em processos produtivos e a empresa vai 
fazer isso porque é rentável economizar com pro-
cessos de fabricação, redução de insumos, ma-
térias-primas, diminuição de riscos de acidentes 
e saúde do trabalhador. Existem grupos fazendo 
sua obrigação legal ou até respondendo por um 
Termo de Ajuste de Conduta, e capitalizando-o 
como prática de educação ambiental ou sustenta-
bilidade em seus balanços sociais e na estratégia 
de imagem empresarial. Mas, se for necessário 

criar um binômio para enquadrar os investimen-
tos empresariais privados em meio ambiente, que 
são negócios, que seja esse o nome. É como “De-
senvolvimento Sustentável”, que cabe para todo 
tipo de discurso. Costumo chamar isso de “cari-
captura“. Quando algo é capturado e vira uma ca-
ricatura. Mas é importante saber que tal não está 
na agenda ambiental dos movimentos sociais; 
é uma pauta do mundo dos negócios, daqueles 
que sempre dominaram a natureza e as comuni-
dades. É um Cavalo de Troia. Nunca vamos ver 
uma grande empresa petrolífera ou de mineração 
falando em justiça ambiental ou justiça climática. 
Esses conceitos ainda são incipientes, mas fortes, 
construídos no universo dos lutadores sociais mais 
intimamente ligados à questão ambiental e, na mi-
nha avaliação, mais complexos para a “caricaptu-
ração”. Creio que existe uma apropriação indébita, 
onde tem a disposição do sistema/mercado ao uso 
indevido de termos e conceitos. Mas também é uma 
retenção desses conceitos, porque não existe ânimo 
de devolver. Pior, amplificam-se. Porém, também 
não é um furto, porque esse sistema já possui tais 
conceitos e fundamentos... não precisa subtração. 
Ademais, tem a questão do que chamam de go-
vernança ambiental, que é um conjunto de inicia-
tivas e regras, instâncias e processos que permi-
tem às pessoas, por meio de suas comunidades 
e organizações civis, exercerem o controle social, 
público e transparente das estruturas estatais e 
das políticas públicas, assim como das instituições 
do mercado. Tudo isso buscando orientar condu-
tas dos Estados e das empresas. Isso sim é um 
grande desafio.

IHU On-Line – Quais as polêmicas que en-
volvem a “economia verde no contexto da 
sustentabilidade e da erradicação da po-
breza”, uma vez que se trata de um dos te-
mas prioritários em discussão na Rio+20?
Felipe Patela Amaral – Essa coisa de econo-
mia verde é como aquela história do tubarão 
vegetariano. Não existe. A forma de tratar am-
bientalmente a economia é discutir a escala de 
produção. O que está sendo produzido? Quem 
são esses parceiros comerciais? Quem são os pro-
prietários? Quem está propondo? Propor que a 
solução para os problemas ambientais reside na 
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economia, neste modelo que é propulsor dos pro-
blemas sociais e ambientais, simplesmente pela 
sua escala e modelo operacional, é temerário.

Já começamos errado. É evidente que a cri-
se ambiental pela qual passamos é fruto do sis-
tema econômico vigente, disso ninguém duvida. 
Vivemos também um ciclo de crises econômicas. 
Ora... o sistema está enfermo, e propor a solução 
da enfermidade ambiental, com um paliativo de 
viés econômico que também não sustenta suas 
crises, portanto também débil, pode aumentar o 
grau de contaminação do “paciente”; podemos 
provocar uma espécie de infecção generalizada. 
Estão propondo a solução para a crise ambien-
tal ou para a crise econômica? Não tenho dúvida 
de que a questão ambiental possa trazer soluções 
para a crise econômica, mas a partir de uma nova 
lógica econômica. Só que propor solução para a 
crise ambiental aplicando a fórmula econômica, 
sem alterar seus princípios, é uma grande falá-
cia. A solução para a crise econômica pode re-
almente estar ligada às necessidades e urgência 
ambientais, na medida em que tratamos de pro-
blemas pontuais a partir de uma lógica de justiça 
ambiental, equalização de processos produtivos 
e mercados. Uma reengenharia dos mercados a 
partir de uma redução de escala produtiva. Como 
propunha Schumacher, na Economia do Budista, 
o small is beautiful. Ou indo mais na linha “espi-
ritual”, com o processo de desenvolvimento en-
dógeno, como propôs Mahatma Gandhi na Índia. 
Agora é: estamos dispostos? Ao que tudo indica, 
não. Pelo contrário, se colocarmos na pauta a 
questão do mercado de carbono. Que benefícios 
este sistema pode trazer para o conjunto da po-
pulação? Nenhum. Trata-se de uma reformulação 
do sistema financeiro, um novo marco referencial, 
uma nova moeda de negociação, uma commodi-
ty. Para erradicar a pobreza, é preciso descentrali-
zar ações. A economia verde não inclui a disputa 
de classes entre operários e patrões, por exemplo; 
não tira a centralidade e hegemonia das coisas. 
Além disso, temos que ter em mente que, quando 
falamos da questão ambiental, estamos diante de 
uma luta de classes. Uma luta por recursos, uma 
luta por sentidos de vida. E se esse não for o foco 
central das discussões ou proposições, é somente 
uma forma de reprogramar o sistema sem mudar 

sua lógica e seus efeitos colaterais. Podemos pas-
sar para a história como a geração que poderia 
ter feito algo diferente, diante das evidências, mas 
tomou as decisões erradas em virtude de conve-
niência e oportunismo das corporações e o como-
dismo e cumplicidade dos governos.

IHU On-Line – O senhor espera que venha 
a ser aprovado algum tipo de taxação na 
Rio+20?
Felipe Patela Amaral – Não acredito em uma 
taxação. Mas uma questão que me parece im-
portante é a que se refere a uma reformulação 
do Sistema ONU. Esse tema está amadurecendo 
e tomando amplitude. É inclusive uma das pro-
posições do Brasil. Veja a própria história e tra-
jetória dos Acordos Ambientais Multilaterais, os 
chamados MEAs, que são o produto das discus-
sões na esfera da política diplomática ambiental 
internacional e que, na realidade, não deixam de 
ser acordos comerciais. Embora a prova da de-
gradação ambiental fique cada vez mais eviden-
te e que existam hoje mais de 500 acordos am-
bientais multilaterais, a capacidade e a vontade 
política das grandes economias para fortalecer a 
ação e implementação desses acordos parecem 
ser cada vez menores. Um levantamento recen-
te elaborado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e Organização Mundial do 
Comércio destaca que dos 238 MEAs identifica-
dos, 28 contemplam medidas com direta ou indi-
retamente implicação comercial.

Voltando ao Sistema ONU, governos e ana-
listas vêm identificando os problemas do sistema 
ambiental dessa organização, que se traduz pela 
ausência de coerência, eficiência, informação 
adequada, equidade e financiamento adequado. 
Isso reflete na tal governança ambiental global, 
com uma complexa fragmentação, demonstrando 
múltiplas articulações e papéis, distribuídos em 
instituições de várias esferas e segmentos dentro 
do sistema, resultado de uma deficiência de coor-
denação. Como resultado, os acordos ambientais 
não têm metas claras que facilitem e viabilizem 
a implementação de medidas propostas. Muitos 
países em desenvolvimento sofrem com altos re-
quisitos para cumprir com os relatórios de imple-
mentação e com garantias de participação nas 
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conferências e reuniões de negociações, tornando 
espaços limitados às elites econômicas globais. Do 
ponto de vista político, contesta-se a discrepância 
entre compromissos e ações. Veja, atualmente 
existe um bilhão de pessoas que não têm acesso 
à água potável e mais de dois bilhões de pessoas 
que não têm acesso a serviços de energia. Para li-
dar com essa situação, existem mais de 20 organi-
zações dentro da ONU que tratam desses temas. 
O que se espera é a garantia de instrumentos, 
inclusive acordos internacionais, que possam ser 
efetivamente conhecidos e ter a sua implementa-
ção efetivada, seja pelos governos locais, institui-
ções da ONU, setor privado empresarial, seja por 
organizações financeiras multilaterais. O que se está 
propondo é a independência do PNUMA, como 
uma instituição ambiental global. Mas, voltando 
à tal Economia Verde e conectando com a taxa-
ção de produtos e processos nocivos ao meio am-
biente, a sua erradicação, a redução de incentivos 
fiscais para atividades poluidoras, a restrições de 
mercados para produtos que afetam a saúde pú-
blica, como essa discussão do cigarro, o incentivo 
ao consumo e produção de alimentos sem agro-
tóxico, isso tudo fortalece pequenas economias e 
mercados endógenos autossuficientes. Se existe 
a necessidade de chamar isso tudo de Economia 
Verde, tudo bem. Mas, esverdear as corporações 
e seu modelo energívora (voraz por energia), se-
ria como tentar domesticar um Tiranossauro Rex, 
que era verde, mas um grande predador do seu 
tempo. Hoje já existe uma série de instrumento 
de incentivos e prêmios para ações ambientais, 
como ICMS ecológico, ITR diferenciado e outros 
que as prefeituras, por exemplo, podem lançar 
mão. Isso tudo pode ser rotulado como economia 
verde? Não tenho uma resposta, mas tudo aponta 
para isso.

IHU On-Line – Como o senhor avalia o de-
senvolvimento e o avanço das questões am-
bientais após a Eco-92? O que de fato mu-
dou nesses 20 anos?
Felipe Patela Amaral – Digo que a Eco-92 foi 
um agente propulsor da questão ambiental tor-
nando-a mais popular, mas ainda longe de ideal 
de consciência coletiva política. Vejo investimen-
tos em ciência e tecnologia. Os projetos gover-

namentais incluem a sustentabilidade ambiental, 
mas ainda com supremacia na sustentabilidade 
econômica. O setor empresarial, mesmo com 
casos de maquiagem verde, tem se voltado tam-
bém para o meio ambiente por entender melhor 
a dinâmica de seus processos produtivos, bus-
cando qualificação e eficiência, aumentando seus 
ganhos e ampliando mercados específicos para 
públicos/consumidores mais exigentes ou preocu-
pados com o meio ambiente, fruto também desta 
geleia cultural ambiental em construção. Quando 
entrei na faculdade, logo depois de 1992, ainda 
era difícil achar matérias que exaltavam ou trata-
vam com destaque as problemáticas ambientais.

Claro que havia sempre alguma coisa mais 
voltada para o conservacionismo, mas tinha muita 
coisa ingênua sobre meio ambiente, insuficiente, 
superficial. Ainda temos superficialidade, isto é, a 
qualidade da informação gerada, do produto. Mas 
não podemos negar que existe um aumento signi-
ficativo em número. Agora vamos assegurar a qua-
lidade da informação. Também entra em questão o 
fortalecimento e a ampliação do campo de pesqui-
sa institucional estatal em conservação e tecnolo-
gias. Veja o número de organização da sociedade 
civil atuando diretamente com o meio ambiente. 
E podemos afirmar que todas as outras trabalham 
indiretamente. Proliferam-se pequenas iniciativas. 
Elas podem ter deficiências evidentemente. Mas 
não podemos ser refratários. Cabe ao movimento 
ambiental orgânico e ao poder público identificar, 
aproximar-se e imprimir seus pontos de vista. Esse 
é o público mais próximo, aliados estratégicos.

IHU On-Line – O Brasil vem emitindo si-
nais trocados, mesmo sendo anfitrião da 
Rio+20. Estamos discutindo um código flo-
restal que pressupõe perdão de dívida aos 
desmatadores. Temos uma política pública 
que não estimula a compra de produtos 
verdes. Para onde estamos caminhando?
Felipe Patela Amaral – Sinais trocados quando 
falamos do Código Florestal é evidente. Sobre per-
dão das dívidas, os números são impressionantes. 
Não podemos esquecer que é uma questão mais 
fiscal do que ambiental. E o Código tem mais 
problemas estritamente ambientais. Acho que a 
bancada ruralista não vai vencer, assim espero, 



CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

10

pois abre um precedente para outros setores se 
manifestarem e articularem com os mesmos ob-
jetivos. Mas é uma questão política que tem seus 
tensionamentos, disputas e conflitos. São forças 
e campo que estão trabalhando para impor seus 
anseios. Os partidos não são monolíticos, existe 
força em disputa. Isso não é novidade. Existem 
projetos paralelos, em conjunto, interfaces e tam-
bém antagonismos. Por que não? Especificamen-
te com o Código, é importante ter a visão global 
do fato. O que são as alterações propostas, como 
compensar áreas desmatadas em outros biomas, 
que tem a ver com o sistema financeiro a partir do 
comércio de créditos de carbono? Tudo! Cria-se o 
instrumento jurídico para validar o mercado. Uma 
espécie de reserva de mercado sobre as políticas 
públicas que estimulam o consumo verde. Eu não 
colocaria assim. O Estado pode interferir na de-
manda final criando rotulagens, desonerando ca-
deias produtivas socialmente justas, incentivando 
propostas inovadoras e descentralizadas, acaban-
do com a guerra fiscal e ambiental, que inclusive 
irá acontecer diante da possibilidade de uma legis-
lação mais branda colocada pelos Estados; o Pacto 
Federativo Descentralizado, que poderia fazer com 
que empresas sujas se instalem em locais em que a 
legislação é mais “adequada”. Existem instrumen-
tos; perece que temos que conhecê-los e utilizá-los. 
Vamos começar a ler rótulos, saber onde foi feito 
determinado produto. Os rumos. Tem uma infi-
nidade de ações e projetos sendo desenvolvidos 
com qualidade. Não há uma fórmula. O Estado 
é para todos, ambientalistas e empresários. Nesse 
caso, são duas visões de mundo distintas. Cabe ao 
Estado mediar a garantir as condições necessárias 
para termos desenvolvimento com equidade social 
e responsabilidade ambiental. Cada empreendi-
mento, cada linha de crédito liberado, deve levar 
em conta os critérios ambientais. É evidente que 
nesse momento, devido ao estágio de desenvol-
vimento, crescimento econômico e estabilidade 
financeira que o Brasil vem experimentando, pelo 
menos nessas últimas décadas, as contradições e 
conflitos parecem se acentuar. Não dá para deixar 
de considerar que estamos realmente num outro 
patamar econômico diferenciado. Tais conflitos são 
inerentes aos países que estão em desenvolvimen-
to, mas não menos importantes.

IHU On-Line – O senhor acredita que a 
conferência pode ser um marco importante 
para os países em desenvolvimento como o 
Brasil? Por quê?
Felipe Patela Amaral – Depende exatamente 
de que desenvolvimento estamos falando. Como 
Cultura Ambiental, acredito que sim. Não estou 
falando que serão geradas hordas de ambienta-
listas nessa geração. Mas acredito que a socieda-
de brasileira, e principalmente a carioca, sofreu 
um impacto da discussão sediada aqui no Brasil. 
Como eu fui em 1992. Tinha 15 anos. Naque-
le período erámos 28,6 milhões de jovens en-
tre 15 e 24 anos de idade. Sou da geração da 
Rio+92. Então, esse tipo de “movimentação”, de 
problematização e massificação de uma questão 
importante como a ambiental deve trazer algum 
retorno. Não estou falando de formação política 
ambiental militante. Aí é outro processo, contí-
nuo, de formação política ambiental profunda. 
Uma ideologia ambiental, que inclusive pode até 
passar por grandes encontros como este do Rio 
de Janeiro. Digo: como resultado. Algum sujeito 
que se encanta, que se abre, que desperta para a 
questão. Essas coisas acontecem mais comumen-
te do que podemos imaginar.

Vamos imaginar algo mais modesto: pesso-
as se apropriando dos conceitos que um dia es-
tiveram em instâncias de discussão mais restritas. 
Veja o impacto negativo que a massificação de 
coisas ruins tem. Então porque não usar as ferra-
mentas, os meios, para fazer o impacto positivo? 
É uma questão de estratégia, de discurso, forma-
to, argumento, estética, linguagem. Agora, deve-
mos ter cuidado para perceber qual mensagem 
estamos passando. Existe muita coisa superficial. 
Uma ecologia ingênua. Uma educação ambiental 
desterritorializada. E também dentro do próprio 
ambientalismo global existem distorções e fun-
damentações oportunistas, como todo espaço de 
construção, discussão e conflitos. O ambientalis-
mo não é homogêneo. É diverso... E um espaço 
de disputa política também.

IHU On-Line – Quais as alternativas exis-
tentes para se construir uma cultura am-
biental concreta em nossa sociedade? Qual 
a contribuição da Rio+20 nesse sentido?
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Felipe Patela Amaral – Alternativas sempre são 
muitas. Eu escrevi um artigo uma vez intitulado 
“Uma educação ambiental brasileira”. Nele, ar-
gumentava sobre a necessidade de termos um 
espaço de cultura ambiental no currículo escolar. 
Uma ecologia como ciência emancipada, desco-
lada da biologia. Uma ecologia humana. Para 
nosso entendimento. As pessoas só aprendem e 
mudam as coisas quando as entendem, ou pelo 
menos têm acesso às informações. Vamos então 
ao universo da educação clássica institucional, 
onde se aplica a classificada “educação ambien-
tal formal”: a sala de aula. Não estou me refe-
rindo ao termo educação ambiental. Poderia ser 
uma disciplina de ecologia mesmo. Segundo da-
dos publicados em março de 2012, no estudo De 

olho nas metas, feito pelo movimento Todos na 
Escola, nos de 2000 a 2010, houve um aumen-
to de 9,2% na taxa de acesso à escola. Pporém 
ainda existem 3,8 milhões de crianças e jovens 
entre quatro e 17 anos fora dela em 2010. É um 
desafio enorme educar. E dentro desse cenário 
devemos incluir a temática ecológica. Creio que 
investir e disseminar instrumentos de participação 
social e informação têm muitos formatos e meios 
de ser realizado. Não há receita. Na Eco-92 houve 
uma convergência de vários articuladores sociais 
que representavam suas comunidades, seus ter-
ritórios, suas lutas, suas ecologias, com um grau 
de autonomia elevado. Isso é o legado. Essa será 
a contribuição do encontro em junho aqui no 
Brasil.
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Paralelamente a Rio+20 está sendo orga-
nizada a Cúpula dos Povos, com uma proposta 
alternativa, repleta de atividades, no Aterro do 
Flamengo, no Rio de Janeiro. “A Cúpula dos 
Povos será um espaço de experimentação e vi-
sibilização concreta das práticas que queremos 
ver no mundo”, afirma Fátima Mello, membro 
do comitê facilitador da sociedade civil para a 
Rio+20. Ela concedeu a entrevista à jornalista 
Graziela Wolfart, por telefone, publicada no sí-
tio do IHU em 12 de fevereiro de 2012, onde dá 
mais detalhes sobre a organização desta ativida-
de e sobre a relação com a conferência oficial, 
que tem como tema de destaque a questão da 
economia verde. Sobre esse conceito, Fátima es-
clarece que “se olharmos o documento chamado 
‘rascunho zero’ da ONU, a sessão sobre economia 
verde coloca toda a crença de que o mundo será 
salvo pelas novas tecnologias, que a tecnologia 
salvará o mundo. Isso é uma mentira. As novas 
tecnologias podem aprofundar as desigualdades 
no mundo se forem conduzidas do jeito que estão 
sendo, pelos interesses das grandes corporações. 
Essa é a nossa primeira crítica, contundente, às 
propostas de economia verde dominantes”.

Fátima Mello é membro da FASE-Solidarie-
dade e Educação. Integra a Coordenação Geral 
da Rede Brasileira pela Integração dos Povos – 
Rebrip, foi uma das facilitadoras das cinco pri-
meiras edições (2001-2005) do Fórum Social 
Mundial e é membro do comitê facilitador da 
sociedade civil para a Rio+20. É graduada em 
História, pela PUC-Rio, onde também recebeu o 
título de mestre em Relações Internacionais.

IHU On-Line – Por que a escolha do Aterro 
do Flamengo como o espaço que organiza-

ções ambientalistas, redes sociais, grupos 
indígenas e de agricultores, movimentos 
sociais, de mulheres, jovens e negros pre-
tendem ocupar na Rio+20?
Fátima Mello – Pelo menos por três motivos. 
O primeiro é um motivo simbólico, da herança 
histórica que temos em relação ao Fórum Glo-
bal, realizado durante a Rio 92, no aterro. Ali 
constituímos uma plataforma de lutas do que era, 
naquele momento, o início desse ciclo de movi-
mentos globais contra o neoliberalismo. Havia 
45 tendas de assuntos dos mais diversos, desde 
a luta contra a dívida externa e contra o livre co-
mércio, até as lutas relacionadas à biodiversida-
de, à cooperação internacional e pelas mulheres. 
Então, é muito simbólico reocupar o mesmo es-
paço, 20 anos depois, tentando reconstruir uma 
plataforma para um novo ciclo, que pretendemos 
inaugurar na Rio + 20, de novas convergências 
do movimento global.

O segundo motivo é porque queremos con-
vocar a sociedade a debater o que nós conside-
ramos que deveria ser a agenda da Rio+20. A 
nosso ver, o Riocentro, onde vai acontecer a con-
ferência oficial, é um lugar totalmente isolado da 
dinâmica da cidade e da sociedade. E o aterro do 
Flamengo fica no centro da cidade; é um espaço 
democrático, ocupado pelo povo, onde pessoas 
de todas as partes da cidade podem chegar. É um 
local aberto, que não tem problema de credencia-
mento, como vai ter lá no espaço oficial. E que-
remos constituir ali uma pauta de debates com a 
sociedade, para que ela possa dialogar conosco 
sobre as injustiças ambientais e sociais que estão 
levando o mundo ao colapso.

E o terceiro motivo vem do fato de que 
avaliamos que a pressão maior que podemos e 
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queremos fazer sobre a conferência oficial deve 
ser feita a partir da sociedade, desde fora, para 
que ela tenha compromissos efetivos, condizen-
tes com a maior crise capitalista desde 1929, com 
soluções reais para superarmos essa crise. Vamos 
fazer essa pressão desde o aterro e vamos garantir 
canais de comunicação eficazes com o Riocentro. 
Teremos uma TV da Cúpula dos Povos, que vai 
levar nossas demandas, nossas avaliações para 
dentro do Riocentro e também vamos levar notí-
cias do Riocentro para dentro da Cúpula. Haverá 
um sistema de comunicação que nos manterá li-
gados à conferência oficial, mas de forma autôno-
ma e com a pressão que vem das ruas.

IHU On-Line – Como será organizada a Cú-
pula dos Povos no local?
Fátima Mello – Haverá uma programação 
com debates, plenários, oficinas, dentro do que 
chamamos de atividades autogestionadas, que 
convergirão para momentos de síntese de pro-
postas. Nas assembleias de mobilização, ou nas 
assembleias dos povos em luta, vamos acolher 
os debates que estarão acontecendo nas diver-
sas atividades autogestionadas e formaremos 
plataformas, tratados, propostas concretas que, 
a nosso ver, são as soluções que o mundo pre-
cisa para sair do colapso. Além disso, teremos 
também o que estamos chamando de “Território 
do futuro”. A Cúpula dos Povos será um espaço 
de experimentação e visibilização concreta das 
práticas que queremos ver no mundo. O abas-
tecimento alimentar da Cúpula dos Povos, com 
cerca de 10 mil acampados, será feito pela pro-
dução familiar e camponesa. Teremos um espa-
ço de mídia digital livre, além de trocas aceitas 
através da economia solidária; haverá geração 
de energia limpa; todo o tratamento do lixo será 
feito pelo movimento de catadores. Com isso, 
queremos elevar as experiências e práticas feitas 
pela agroecologia, pelas populações tradicionais, 
pelas populações urbanas, que estão buscando 
alternativas de renda, através de práticas contra- 
hegemônicas não corporativas. Vamos disputar 
um outro modelo na prática.

IHU On-Line – Como coordenar um acam-
pamento de 10 mil pessoas?

Fátima Mello – São vários acampamentos. Te-
remos um acampamento da Via Campesina, que 
tem uma lógica de organização própria, com uma 
longa experiência nessa dinâmica; teremos os 
acampamentos indígenas, que também têm uma 
dinâmica própria; o acampamento das juventu-
des, que possuem lógica específica; e haverá os 
acampamentos dos quilombolas. O que estamos 
vendo é como garantir a infraestrutura necessária 
dentro das lógicas de organização de cada mo-
vimento que ficará acampado. No entanto, além 
deles, teremos a participação de amplos setores, 
que vão encontrar outras formas de se hospedar 
na cidade. É claro que o desafio da infraestrutu-
ra é enorme. Sabemos que a cidade está tomada 
pela lógica empresarial, que está organizando a 
cidade para os megaeventos (Copa, Olimpíadas). 
Os hotéis, os fornecedores, está tudo uma fortuna 
nessa cidade. Então, estamos lutando contra a ló-
gica empresarial corporativa que reina na cidade 
do Rio de Janeiro. A própria organização da Cú-
pula já é um exercício de contra-hegemonia na 
prática.

IHU On-Line – O que fará parte da agenda 
alternativa à conferência oficial e que será 
debatida na Cúpula dos Povos?
Fátima Mello – A agenda oficial está centrada 
na discussão de economia verde. E nós temos 
a absoluta convicção de que a economia verde 
proposta pelas Nações Unidas e pelas corpora-
ções que estão dominando o debate levará o 
mundo ao colapso. Se olharmos o documento 
chamado “rascunho zero” da ONU, a sessão so-
bre economia verde coloca toda a crença de que 
o mundo será salvo pelas novas tecnologias, que 
a tecnologia salvará o mundo. Isso é uma men-
tira. As novas tecnologias podem aprofundar as 
desigualdades no mundo se forem conduzidas 
do jeito que estão sendo, pelos interesses das 
grandes corporações. Essa é a nossa primeira 
crítica, contundente, às propostas de economia 
verde dominantes.

Segundo: as propostas desse conceito de 
“verde” apostam na financeirização da nature-
za como uma nova fonte de financiamento para 
a transição para a chamada economia verde. 
Então, a proposta é precificar o ar, criando um 
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mercado de carbono; precificar a biodiversida-
de; privatizar os bens comuns, como a água, a 
terra; e, com isso, financiar o que eles chamam 
de transição. Nós acreditamos que o caminho 
a ser feito é o inverso, é exatamente recompor 
a ideia de bens comuns, ao invés de entregar 
tudo para o sistema financeiro. Temos que re-
conquistar a ideia de bens comuns. O sistema 
financeiro está capturando não só a natureza, 
como a política.

Outra coisa: a economia verde proposta pela 
ONU coloca o mercado como ator da transição. 
O mundo está do jeito que está exatamente por 
conta dessa tese. Esse conceito de economia verde 
mantém a mesma fórmula dos fluxos de investi-
mentos e comércio de circulação global de mer-
cadorias e capital que levou o mundo à situação 
de crise em que nos encontramos. O modelo de 
produção, distribuição e consumo deve ser radical-
mente alterado, aproximando a produção do con-
sumo, desglobalizando e relocalizando a produção, 
combatendo as desigualdades no acesso ao consu-
mo. A questão das desigualdades está no centro do 
problema e da solução. A ONU só fala em comba-
ter a pobreza, mas não fala de combater a riqueza. 
O que nós vamos debater na Cúpula dos Povos é 
a tese da justiça ambiental. Esse conceito significa 
que existe uma imensa desigualdade nos impac-
tos ambientais desse modelo de desenvolvimento. 
Quem mais sofre são as populações excluídas, os 
negros, os pobres. E, além do impacto diferencia-
do, existe também muita desigualdade no acesso 
ao consumo dos recursos naturais.

O modelo de agricultura e de produção ali-
mentar pela agroecologia esfria o planeta, assim 
como várias outras soluções que vêm das popula-
ções tradicionais, dos sistemas agroflorestais e de 
outras práticas que não são hegemônicas. Nós não 
somos hegemônicos na sociedade, mas as nossas 
soluções precisam que nossos atores sejam hege-
mônicos. A agroecologia precisa de reforma agrária, 
de campesinato, precisa de valorização da pequena 
produção. Então, a questão é política. O embate so-
bre o modelo tem que alcançar o plano da política.

IHU On-Line – Em que sentido a inspiração 
do movimento dos indignados, o Ocupem 
Wall Street, estará presente no encontro e 

como ela se relaciona com os debates que 
deverão pautar a Rio+20?
Fátima Mello – Nós estamos construindo o pro-
cesso de preparação aproximando os indignados, 
os movimentos do norte da África por democra-
tização, e tentando construir um diálogo com as 
outras formas de organização de trajetórias de 
lutas dos movimentos sociais, nas últimas déca-
das. Consideramos que a Cúpula dos Povos é um 
momento estratégico de produzir convergências 
entre essas formas múltiplas de luta, de organiza-
ção que estão ocorrendo ao redor do mundo.

IHU On-Line – Quais as principais deman-
das que o comitê facilitador da sociedade 
civil para a Rio+20 tem recebido?
Fátima Mello – Temos recebido muitas deman-
das de organização de atividades na Cúpula dos 
Povos, e atividades que tenham convergência 
com outras. Muita gente quer expor sua expe-
riência, trazer para o debate e ter momentos de 
dialogar com experiências no mesmo campo. É 
isso que tentaremos facilitar que aconteça, para 
que não seja uma feira de experiências, mas de 
fato um momento de encontro, de produção de 
síntese de propostas e campanhas. Queremos 
que a Rio+20 não seja um evento apenas. A 
Cúpula dos Povos é um ponto numa trajetória 
de lutas. E esse ponto tem que se desdobrar 
para depois da Cúpula em uma agenda de lutas, 
de mobilizações, de campanhas, em uma nova 
plataforma.

IHU On-Line – Além do debate sobre a eco-
nomia verde, quais as principais polêmicas 
que envolvem a Rio+20?
Fátima Mello – Outra questão que é muito 
preocupante na agenda oficial é a discussão de 
arquitetura institucional. O mundo está viven-
do uma crise, o capitalismo está em crise. E as 
instituições que vêm regendo o sistema inter-
nacional estão em profunda crise também. São 
instituições que foram criadas depois da segun-
da guerra mundial, e que estão mostrando que 
não têm a menor condição de lidar com a nova 
correlação de forças que existe no sistema inter-
nacional, com as novas questões, a nova agen-
da e os novos atores que estão emergindo. A 
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Rio+20 deveria ser o momento de criação de 
uma nova institucionalidade que seja condizente 
com o momento de disputa e transição que está 
em curso no sistema internacional. No entanto, 
o que está emergindo da agenda oficial é uma 
discussão de arquitetura institucional absoluta-
mente insuficiente e equivocada. É a criação de 
um conselho de desenvolvimento sustentável, 

que não vai ter a força para alavancar as trans-
formações necessárias e que não vai colocar em 
discussão a existência de instituições que estão 
falidas e obsoletas, como o FMI, Banco Mundial, 
a OMC. Pelo contrário. A tendência é que as re-
soluções nesse campo da arquitetura institucio-
nal na Rio+20 reforcem esse cenário existente 
hoje.
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A economia verde e “seu eixo central”, a 
tecnologia, estarão no centro das discussões am-
bientais a serem debatidas na Rio+20, em junho 
deste ano, no Rio de Janeiro. Entretanto, Kathy Jo 
Wetter, pesquisadora do Grupo ETC, alerta para 
a falta de clareza em torno do conceito, e para as 
apostas nas soluções tecnológicas. “A ausência de 
uma definição consensual de ‘economia verde’ 
no processo da Rio+20 é estratégico na medida 
em que assegura que ela pode significar qualquer 
coisa – ou nada! (...) Na ausência de fortes políti-
cas sociais e de novas estruturas de governança, 
as mesmas companhias gigantes e transnacionais 
que controlam a nossa economia atual irão per-
manecer no controle de qualquer economia que 
possa haver no nosso futuro – seja qual for a sua 
cor. O pior cenário é que a economia verde sim-
plesmente forneça camuflagem para a perpetua-
ção da atual economia gananciosa”, esclarece 
em entrevista concedida por e-mail à jornalista 
Patricia Fachin e publicada no sítio do IHU em 
16 de janeiro de 2012. A tradução é de Moisés 
Sbardelotto.

As tecnologias, segundo ela, estão sendo 
apontadas pelos governos como uma alternati-
va para sanar os problemas climáticos e resolver, 
consequentemente, as questões sociais, especial-
mente em relação à fome e à distribuição de ali-
mentos. Entre as tecnologias testadas pelos países 
que fazem parte da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 
Kathy destaca os investimentos na geoengenha-
ria, uma tecnologia que garante a “intervenção 
intencional e de larga escala em sistemas plane-
tários com a intenção de afetar o clima”, explica. 
Crítica dessa política, a pesquisadora argumenta 

que a “geoengenharia permite que os governos 
que desejam fazer pouco ou nada com relação 
às mudanças climáticas finjam que uma ‘solução’ 
tecnológica significa que eles podem agir unilate-
ralmente para resfriar o planeta, mantendo estilos 
de vida exorbitantes”. E reitera: “A geoengenha-
ria não pode fazer parte de um desenvolvimento 
e/ou economia socialmente justos e ecologica-
mente sustentáveis. A geoengenharia deveria ser 
banida completamente pelas Nações Unidas na 
Rio+20”.

Kathy Jo Wetter é pesquisadora do Grupo 
ETC, uma organização da sociedade civil interna-
cional com sede em Ottawa, Canadá. Kathy dedi-
ca-se ao estudo das nanotecnologias, tecnologias 
convergentes, biologia sintética e concentração 
empresarial.

IHU On-Line – O que significa economia 
verde? Qual é o princípio desta economia e 
quem a controla?
Kathy Jo Wetter – A “economia verde” pode 
significar, é claro, coisas muito diferentes, depen-
dendo da sua perspectiva. A ausência de uma 
definição consensual de “economia verde” no 
processo da Rio +20 é estratégica na medida em 
que assegura que ela pode significar qualquer coi-
sa – ou nada!

Embora seja popular nestes dias afirmar 
que a “operação padrão” não é uma opção, nos-
sa pesquisa (ao preparar nosso recente relatório 
Who Will Control the Green Economy? (Quem 
vai controlar a Economia Verde?) levou-nos a 
concluir que, na ausência de fortes políticas so-
ciais e de novas estruturas de governança, as 
mesmas companhias gigantes e transnacionais 
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que controlam a nossa economia atual irão per-
manecer no controle de qualquer economia que 
possa haver no nosso futuro – seja qual for a sua 
cor. O pior cenário é que a economia verde sim-
plesmente forneça camuflagem para a perpetua-
ção da atual economia gananciosa.

No período que antecedeu a Rio+20, a no-
ção de uma “grande transformação tecnológica 
verde” que possibilite a economia verde está sen-
do amplamente promovida como a chave para 
a sobrevivência do nosso planeta. A ideia é que 
iremos substituir a extração de petróleo pela ex-
ploração de biomassa (safras de alimentos e de 
fibras, pastos, resíduos florestais, óleos vegetais, 
algas etc.). Os propositores preveem um futuro 
pós-petróleo em que a produção industrial (de 
plásticos, de produtos químicos, de combustíveis, 
de medicamentos, de energia etc.) dependerá 
não de combustíveis fósseis, mas sim de maté-
rias-primas biológicas transformadas através de 
plataformas de bioengenharia de alta tecnologia. 
Muitas das maiores corporações e dos governos 
mais poderosos do mundo estão promovendo o 
uso de novas tecnologias para transformar a bio-
massa em produtos de alto valor.

A biologia sintética está possibilitando a mu-
dança de deslocar genes individuais de uma es-
pécie para outra (plantações biotecnológicas ou 
geneticamente modificadas, por exemplo) para 
a construção de DNA artificial e a incorporação 
de DNA em células para criar algas e micróbios 
únicos, que são capazes de converter quase qual-
quer biomassa em quase qualquer bioproduto. 
Com bilhões de dólares de investimentos públicos 
e privados ao longo dos últimos anos (incluindo 
das maiores companhias de energia e produtos 
químicos do mundo), a biologia sintética vê a 
biodiversidade da natureza como biomassa, que 
pode ser convertida por micróbios sintéticos em 
combustíveis, produtos químicos, plásticos, fibras, 
produtos farmacêuticos ou até mesmo alimentos 
– dependendo da demanda do mercado na épo-
ca da colheita.

Os maiores celeiros de biomassa terrestre e 
aquática estão localizados no Sul global e estão 
protegidos principalmente por camponeses, cui-
dadores de animais, pescadores e moradores das 
florestas cujos meios de vida dependem deles. 

A “economia verde” biobaseada poderia estimu-
lar uma convergência do poder corporativo ainda 
maior e desencadear a posse de recursos mais 
massivos em mais de 500 anos.

IHU On-Line – Por que a economia ver-
de está em destaque nos debates sobre 
sustentabilidade?
Kathy Jo Wetter – Porque a orientação da maio-
ria dos governos, liderados pelos países da Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE, deslocou-se fortemente em 
favor de mecanismos baseados no mercado como 
uma forma de provocar todo resultado desejado 
– por exemplo, reduções de gases do efeito estufa, 
proteção da biodiversidade e, agora, desenvolvi-
mento sustentável – apesar dos óbvios fracassos 
desses mecanismos nestes e em outros contextos.

O papel da tecnologia na economia verde 
é central aqui: meio século depois do nascimento 
do movimento ambiental moderno, todos os pro-
blemas sociais parecem exigir não políticas, mas 
sim soluções tecnológicas. De acordo com a sabe-
doria predominante, o antídoto para a doença é 
a medicina personalizada (via genômica); a fome 
pode ser saciada com a biotecnologia – a resposta 
ao Pico do Petróleo é a biologia sintética (isto é, a 
transformação da biomassa); a cura para Kyoto é 
a geoengenharia; a resposta ao “déficit de demo-
cracia” é a internet; e o fim da pobreza há de vir 
quando os governos adotarem a economia verde.

Assim como na Cúpula da Terra no Rio em 
1992, a tecnologia também será importante na 
Rio+20. Na luta pelo acesso, alguns governos 
não estão questionando se as tecnologias que eles 
querem são seguras, úteis, em última análise, ou 
trazem amarras consigo.

IHU On-Line – A economia verde dialoga 
com as políticas sociais?
Kathy Jo Wetter – Não até agora. No ETC 
Group, costumamos dizer que, se a “operação pa-
drão” não é uma opção, a “governança padrão” 
também não. Novos modelos de economia mais 
sociais e ecologicamente sustentáveis são neces-
sários para salvaguardar a integridade dos siste-
mas planetários para a nossa e para as futuras 
gerações. Mecanismos antitruste de autoridade e 
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inovadores (que atualmente não existem) devem 
ser criados para reter o poder corporativo. Le-
gisladores internacionais devem superar a atual 
desconexão entre segurança alimentar, agricultu-
ra e política climática – especialmente apoiando 
a soberania alimentar como o marco global para 
abordar essas questões. Todas as negociações 
devem ser moldadas pela forte participação dos 
movimentos sociais e da sociedade civil.

IHU On-Line – Que características deveriam 
fazer parte de uma economia sustentável?
Kathy Jo Wetter – Além das políticas mencio-
nadas na resposta anterior, os governos devem 
apoiar economias verdes diversificadas, centradas 
no local, sendo social, cultural e ecologicamente 
apropriadas e justase que estejam baseadas no 
uso adequado da biodiversidade para ir ao en-
contro das necessidades humanas e salvaguardar 
os sistemas planetários.

IHU On-Line – A economia verde será 
um dos temas centrais das discussões da 
Rio+20 no próximo ano. Como vê esta dis-
cussão em uma conferência para o desen-
volvimento sustentável?
Kathy Jo Wetter – A discussão não é surpreen-
dente, dada a atual orientação dos governos aos 
mercados, o posicionamento das corporações 
transnacionais para permanecer no assento do 
motorista e a falta de precisão no próprio con-
ceito de economia verde. No entanto, está claro 
para a maioria das pessoas que chamar algo de 
“verde” não significa que ele de fato o seja, e que 
devemos pressionar por resultados concretos na 
Rio+20, resultados que nos levem na direção do 
desenvolvimento sustentável.

IHU On-Line – Que avaliação você faz da 
COP-17, que aconteceu em Durban? O que 
os acordos políticos desta conferência de-
monstram sobre a preocupação mundial 
com as mudanças climáticas?
Kathy Jo Wetter – Tanto o processo confuso 
como o instrumento legal sem força escolhido 
para substituir o Protocolo de Kyoto em 2020 não 
são necessariamente sinais de que os governos 
mundiais não estão preocupados com as mudan-

ças climáticas. Em nossa opinião, eles poderiam 
sinalizar algo ainda mais preocupante: ao não fa-
zer nada de construtivo com relação às mudanças 
climáticas, os governos estão, com efeito, lançan-
do as bases para uma “emergência climática” que 
providenciaria a sua justificação para a implanta-
ção de tecnologias de geoengenharia.

A geoengenharia é a intervenção intencional 
e de larga escala em sistemas planetários com a 
intenção de afetar o clima, e diversos governos 
da OCDE estão explorando as opções da geo-
engenharia. A geoengenharia permite que os 
governos que desejam fazer pouco ou nada com 
relação às mudanças climáticas finjam que uma 
“solução” tecnológica significa que eles podem 
agir unilateralmente (sem um acordo multilateral) 
para resfriar o planeta, mantendo estilos de vida 
exorbitantes. A geoengenharia, para esses gover-
nos, poderia ser politicamente popular dentro de 
casa e permitir-lhes economizar dinheiro no exte-
rior. A geoengenharia está sendo proposta agora 
como uma solução rápida para as nossas outras 
crises ecológicas, como a acidificação dos ocea-
nos, o nitrogênio e os desequilíbrios no ciclo da 
água. A geoengenharia não pode fazer parte de 
um desenvolvimento e/ou economia socialmente 
justos e ecologicamente sustentáveis. A geoenge-
nharia deveria ser banida completamente pelas 
Nações Unidas na Rio+20.

IHU On-Line – Qual sua expectativa para a 
Rio+20, dez anos depois da Eco-92? Que 
temas são urgentes neste encontro?
Kathy Jo Wetter – A nossa expectativa não é 
alta, e a divulgação nesta semana do primeiro 
esboço “zero” do documento final da Rio+20 fi-
zeram pouco para aumentar a nossa expectativa. 
No entanto, nenhum de nós pode se dar o luxo 
de descartar a Rio+20 como uma causa perdi-
da neste momento. Em nossa opinião, a questão 
candente é a tecnologia – incluindo a sua pro-
priedade e o seu controle –, porque a ela é am-
plamente vista como o eixo central da economia 
verde. A Rio+20 deve rever os compromissos 
assumidos na primeira Cúpula do Rio, incluindo 
os capítulos 34 e 35 da Agenda 21, que convo-
cam os governos a adotar iniciativas de análise 
de tecnologia globais e nacionais. Nesses anos, 
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desde a Rio-92, a capacidade dos governos e da 
comunidade internacional de realizar a análise e a 
avaliação de tecnologia diminuiu. Imediatamen-
te depois da Rio-92, a capacidade da Comissão 
de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 
das Nações Unidas – UNCSTD foi drasticamente 
reduzida, e a Comissão de Empresas Transnacio-
nais das Nações Unidas – UNCTC, que monitora-
va as principais indústrias que desenvolvem no-
vas tecnologias, foi eliminada totalmente.

O colapso na capacidade dos governos de 
analisar novas tecnologias – incluindo seus im-
pactos socioeconômicos – ocorreu exatamente 
enquanto o mundo experimentava a mais rápida 
– e mais ampla – expansão de novas tecnologias 
da história. A preocupação pública pela seguran-
ça das novas tecnologias e a falta de confiança na 
capacidade dos governos de proteger seus inte-
resses aumentaram com a descoberta, primeiro, 
da doença da “vaca louca”, depois, pela febre af-
tosa (principalmente nos países industrializados) 
e, mais tarde, pela rápida expansão de plantações 
geneticamente modificadas.

O sistema multilateral das Nações Unidas 
não tem capacidade confiável para avaliar as 
tecnologias ou para aconselhar os governos. Di-
versos países experimentam condições de saúde, 
ambientais e socioeconômicas extraordinaria-
mente diferentes dentro das quais as tecnologias 
operam. Tendo em conta isso, há uma necessida-
de urgente de um monitoramento e de uma ca-

pacidade de compartilhar informações nacionais 
e globais que incluam a sociedade civil – especial-
mente aquelas comunidades indígenas e locais 
que possam ser direta ou indiretamente afetadas 
pela utilização de tecnologias.

A importância da agricultura e, dentro disso, 
a importância dos pequenos produtores – e a me-
lhor forma de apoiá-los – também são uma ques-
tão candente para a Rio+20. De acordo com um 
relatório da Unep (intitulado Rumo a uma Eco
nomia Verde: Caminhos para o Desenvolvimento 
Sustentável e a Erradicação da Pobreza), há 525 
milhões de pequenos agricultores, dos quais 404 
milhões têm menos de dois hectares. Os peque-
nos agricultores não apenas são responsáveis por 
pelo menos 70% da produção agrícola global, 
mas suas ações coletivas também representam a 
nossa maior esperança para adaptar e mitigar a 
crise climática. Os legisladores internacionais de-
vem superar a atual desconexão entre segurança 
alimentar, agricultura e políticas climáticas, espe-
cialmente apoiando a Soberania Alimentar como 
o marco global para abordar essas questões. (Em 
contraste ao atual sistema agroindustrial, que per-
mite que regimes de comércio e forças de merca-
do internacionais ditem as políticas alimentares e 
agrícolas, a soberania alimentar implica os direi-
tos das nações e dos povos de determinar demo-
craticamente as suas próprias políticas alimenta-
res e agrícolas.)
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As 19 páginas do rascunho zero, documen-
to que servirá de base para as negociações da 
Rio+20, ao tentar atender as expectativas dos 
governos e da sociedade civil, “deixa muito a de-
sejar”, pois “não é um documento revolucionário 
no sentido de apontar grandes transformações”, 
avalia Rubens Born em entrevista concedida à 
jornalista Patricia Fachin, por telefone, e publica-
da no sítio do IHU, em 20 de janeiro de 2012.

Com um “enfoque reformista adaptativo 
da situação atual”, o rascunho zero propõe o 
desenvolvimento sustentável com base nos pi-
lares econômico, social e ambiental. No entan-
to, Born enfatiza que a questão econômica tem 
que ser discutida de modo que a economia es-
teja “a serviço da sociedade”. “Nos debates, 
parece que a transformação econômica vem da 
mudança do campo da operação das empresas, 
das tecnologias, quando na verdade precisamos 
de mudanças no campo das políticas econômi-
cas, da política monetária, fiscal, de crédito, de fi-
nanciamento internacional de cada país”, reitera.  
Para ele, a transformação econômica “exige trans-
formações culturais, institucionais – sobretudo no 
campo da governança global, nacional e local –, 
de padrões de consumo e produção, e isso não 
advêm simplesmente de ganhos de tecnologias 
verdes ou ambientalmente mais responsáveis”.

Na entrevista a seguir, ele assinala que a 
Rio+20 deve ser um espaço para a sociedade 
demonstrar sua insatisfação com o modelo ne-
oliberal e discutir quais são os sistemas econô-
micos nacionais e internacionais que permitirão 
garantir o cumprimento dos desafios sociais e 

ambientais que “já foram definidos na Rio 92 e 
na Cúpula de Segurança Alimentar, em 1996”. 
“Precisamos discutir agora, com a transição da 
economia, quais são os meios e as metas reais 
e ambiciosas que devemos perseguir”, conclui.  
Rubens Born é dirigente do Instituto Vitae Civilis 
e membro da coordenação do Fórum Brasileiro 
de ONGs e Movimentos Sociais pelo Meio Am-
biente (FBOMS).

IHU On-Line – Que avaliação você faz do 
rascunho zero, texto-base da Rio+20, di-
vulgado na semana passada? Quais são os 
pontos mais importantes e mais fracos do 
documento?
Rubens Born – O rascunho zero é um documen-
to das Nações Unidas, feito por uma burocracia 
internacional que tem que atender expectativas 
de governos e da sociedade civil. Então, o do-
cumento tem mais chance de frustrar do que de 
atender as expectativas de todos os atores envol-
vidos no debate. Nesse sentido, obviamente, ele 
deixa muito a desejar, quando se trata da pers-
pectiva de grupos da sociedade civil. Não é um 
documento revolucionário no sentido de apontar 
grandes transformações: ele propõe um enfoque 
reformista adaptativo da situação atual.

No item de renovação de compromisso po-
lítico, o documento reafirma, de maneira fraca, 
uma série de declarações que já foram dadas, em 
vez de avaliar as lacunas ou os avanços no com-
promisso das decisões anteriores. No final desse 
preâmbulo tem uma frase que diz o seguinte: “re-
forçar a necessidade de desenvolvimento susten-

 Rascunho zero: “documento tem mais chance de 

frustrar do que de atender as expectativas” 

Entrevista com Rubens Born
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tável das transformações no nível global”. Entre-
tanto, ao ler o documento, tive a impressão de 
que o texto sugere que as empresas operem essa 
chamada transformação. Há uma ênfase bastante 
grande no comportamento empresarial que, ob-
viamente, tem que ser alterada.

IHU On-Line – O texto faz referência às mu-
danças climáticas?
Rubens Born – Lendo o documento e conside-
rando que o Itamaraty, os diplomatas de outros 
países e o secretário da ONU falaram que os pro-
cessos não se misturam, ou seja, que o regime 
de mudança do clima toma as decisões formais 
no âmbito das negociações climáticas e a Rio+20 
não interfere nesse processo, penso que esta-
mos perdendo uma grande oportunidade de dar 
orientações políticas fortes quanto à urgência de 
medidas para reduzir as missões de gás carbônico.

Na COP-17, os governos “colocaram o pé 
no freio” de maneira muito forte e a Rio+20 tem 
que ser um espaço para acelerar a tomada de de-
cisões em direção a uma sociedade de baixo car-
bono, uma sociedade mais solidária, que possa 
ajudar os países e as comunidades mais vulnerá-
veis a enfrentar as consequências das mudanças 
climáticas.

IHU On-Line – O documento afirma que en-
tre 2012 e 2015 as nações terão que criar 
metas para chegar a uma economia verde, 
as quais serão colocadas em prática em 
três anos. Como você avalia esse discurso 
da economia verde e o destaque destinado 
ao tema neste encontro?
Rubens Born – Não existe uma única visão so-
bre economia verde, existem muitas e, em função 
delas, há tensão no debate. Parte da tensão des-
se debate deriva da discussão de se é apropriado 
chamar de economia verde ou de nova econo-
mia. Penso que não é suficiente ficar na tensão, 
na polêmica sobre qual rótulo é mais adequado. 
É preciso, sim, uma transformação radical do mo-
delo econômico que movimenta a humanidade.

Se for chamada de nova, de verde, essa eco-
nomia deve garantir uma sociedade ambiental-
mente sadia. Portanto, a discussão não deve ser 
pautada meramente no uso das tecnologias e nos 

ganhos de eficiência, mas, sim, no uso de recur-
sos, em como se pode investir mais em energia 
renovável, aumentar a reciclagem de resíduos, 
melhorar a qualidade ambiental das habitações, 
dos centros urbanos. A ecoeficiência é um desafio 
enorme.

A vida humana ainda é determinada pela 
racionalidade da economia. Precisamos de uma 
vida humana tocada pela racionalidade da vida, 
ou seja, uma racionalidade que não seja mera-
mente antropocêntrica, mas também que não 
seja extremada no sentido de ser biocêntrico. Te-
mos que cuidar da comunidade da vida, satisfa-
zer e dar dignidade a todos os seres e, com isso, 
reduzir drasticamente a entropia, erradicar pobre-
za, combater a desigualdade. Essa transformação 
econômica exige transformações culturais, insti-
tucionais – sobretudo no campo da governança 
global, nacional e local –, de padrões de consumo 
e produção, e isso não advêm simplesmente de 
ganhos de tecnologias verdes ou ambientalmente 
mais responsáveis.

O debate sobre a transição da economia é 
necessário, mas eu não gosto muito do modelo 
que fala que o desenvolvimento sustentável é 
definido pelos três pilares: econômico, social e 
ambiental. Se houve avanços na área ambiental 
e na área social, eles chegaram num certo limite 
porque não houve a transformação no pilar da 
economia. Então, compreendo a relevância de a 
Rio+20 querer discutir a dimensão econômica da 
vida humana em todas as esferas, mas isso tem 
que ser feito no sentido de que a economia fique 
a serviço da sociedade, e não a sociedade a ser-
viço da economia.

IHU On-Line – Então os três pilares estão 
desarticulados na discussão para erradicar 
a pobreza e reduzir os impactos ambientais?
Rubens Born – Há um pensamento muito for-
te de que, com ganhos de ecoeficiência e o uso 
de novas tecnologias, será possível continuar 
apostando no crescimento. Então, por trás des-
se debate que envolve os três pilares, sinto uma 
persistência na ideia do crescimento. Obviamen-
te, nos países menos desenvolvidos, como a Bo-
lívia, é preciso investir em crescimento para retirar 
as pessoas dos bolsões de pobreza e miséria, e 
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permitir acesso a melhores condições materiais 
de vida, acesso a alimentos saudáveis etc. Entre-
tanto, precisamos discutir quais são os sistemas 
econômicos nacionais e internacionais que per-
mitirão garantir o cumprimento desses desafios e 
dos objetivos de desenvolvimento sustentável, os 
quais já foram definidos na Rio 92 e na Cúpula 
de Segurança Alimentar, em 1996. A ONU tentou 
sintetizar todos esses objetivos nas metas e obje-
tivos do milênio. Precisamos discutir agora, com 
a transição da economia, quais são os meios e as 
metas reais e ambiciosas que devemos perseguir.

Metas

Uma das metas do milênio é reduzir, até 2015, 
50% o déficit da população que não tem acesso à 
água e saneamento. Se esse objetivo fosse atendi-
do, ainda restaria um déficit de 50%. Quando esses 
outros 50% teriam acesso à água e a saneamento? 
Que recursos seriam utilizados para atender a es-
sas necessidades? Falta compromisso ético com a 
resolução de todos esses problemas. Nos debates, 
parece que a transformação econômica vem da 
mudança do campo da operação das empresas, 
das tecnologias, quando na verdade precisamos de 
mudanças no campo das políticas econômicas, da 
política monetária, fiscal, de crédito, de financia-
mento internacional de cada país. Não vejo uma 
discussão mais forte sobre isso.

IHU On-Line – Qual é a contribuição do 
Brasil na Rio+20 e quais temas as insti-
tuições ambientais e ONGs estão propondo 
para o debate? Como o governo tem se po-
sicionado diante dessas propostas?
Rubens Born – Sou membro da coordenação 
do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos So-
ciais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 
FBOMS, uma ampla aliança que se formou dois 
anos antes da Rio 92 para articular ONGs e movi-
mentos sociais no processo de debates que acon-
teceram à época. Em 2010, o FBOMS propôs a 
criação do Comitê Facilitador da Sociedade Civil 
Brasileira para a Rio+20.

Como a sociedade brasileira é tão diversa 
e tão rica, decidimos criar no Brasil uma aliança 

que transcende o FBOMS, até porque a Rio+20 
interessa a todos. No âmbito do FBOMS, estamos 
discutindo o tema de nova economia e economia 
verde a partir de uma perspectiva dos territórios 
e da experiência que os grupos da sociedade civil 
têm em buscar a construção da sustentabilidade e 
da convivência digna nos biomas. Então, estamos 
debatendo e construindo propostas que resgatem 
a experiência de diferentes grupos e redes nos ter-
ritórios. Queremos que as ONGs que trabalham 
com o Cerrado, a Mata Atlântica, o Semiárido, a 
Amazônia etc, se integrem ao FBOMS.

Esse processo de articulação começou em 
junho do ano passado e tem como objetivo pro-
mover a convivência digna e a sustentabilidade 
nos diferentes biomas e nos territórios urbanos, 
nos ambientes modificados pelo ser humano, 
onde também precisa haver dignidade de vida e 
sustentabilidade, como água potável, coleta de 
lixo, mobilidade urbana. Nesses debates, estamos 
discutindo a dimensão de governança, não me-
ramente de governança ambiental, mas que tipo 
de controles do poder público e do mundo em-
presarial precisamos criar. Nós entendemos que 
governança é diferente de governo e governabi-
lidade. Particularmente, entendo que governan-
ça se refere a um conjunto de condições que a 
sociedade dispõe para controlar o destino do seu 
desenvolvimento e, portanto, controlar quem tem 
o poder político e o poder econômico. Portanto, 
governança diz respeito à transparência, mecanis-
mos de participação, acesso à informação, e uma 
série de outros aspectos que permitem à socie-
dade civil controlar a atuação do governo e das 
empresas.

No campo do comitê facilitador, a Cúpula 
dos Povos também incorpora essa dimensão de 
olhar a experiência que advêm a partir dos terri-
tórios dos atores sociais e, da mesma maneira que 
o FBOMS, a partir de uma centralidade dos di-
reitos humanos como parte fundamental para os 
debates acerca de uma nova economia, de uma 
transição da sociedade.

Colocamos estas questões para o governo 
brasileiro – há interlocutores de diferentes redes 
que participam do Comitê Facilitador na comis-
são nacional. Na quinta-feira, o Itamaraty nos 
enviou uma mensagem solicitando que, até me-
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ados desta semana, enviássemos nossos comen-
tários sobre o rascunho zero. Estamos, portanto, 
preparando uma análise do documento, a qual 
será enviada ao governo brasileiro. Estamos uti-
lizando a comissão nacional e outros canais para 
poder discutir essas questões com o secretariado 
da ONU, para que nos nossos pontos de vista se-
jam considerados nas discussões.

IHU On-Line – Considerando o resultado da 
COP-17, é possível que os governos elabo-
rem um documento base na Rio+20?
Rubens Born – Em plena crise econômica nos 
países industrializados, e com a ampliação do 
número de países que estão sendo governados 
por forças conservadoras, é de se imaginar que, 
na Rio+20, os representantes governamentais 
sejam, primeiro, conservadores e, portanto, não 
ousem. Segundo, que se repita o que aconteceu 
em outras conferências internacionais, ou seja, 
chegar a um menor denominador comum. Há 
esse risco, sim, o qual só poderá ser compensado 
ou mitigado com uma ampla participação da so-
ciedade civil. Os lideres das principais economias 
não tiveram a sensibilidade de chegar a um acor-
do que gerasse avanços na COP-17, e só compa-
receram às conferências porque houve mobiliza-
ção da sociedade civil.

Em época de revolução em vários países, 
de ocupações em Wall Street, acampamentos em 
praças, temos que mobilizar a sociedade civil em 
todo o mundo e dizer algumas frases: “Basta do 
mesmo”; “Temos que ir além das promessas”; “As 
decisões de Durbam não nos satisfazem”.

Consciência social

Quando me perguntam se vale a pena parti-
cipar das conferências da ONU, digo que sim, da 
mesma maneira que é importante estar dentro ou 
fora do Congresso Nacional pressionado os de-
putados e senadores a tomarem as decisões que 
consideramos importantes para construir susten-
tabilidade e justiça.

Para ter um significado global, a Rio+20 vai 
precisar da presença de muitas pessoas. Nós te-
mos defendido que as praças em Madri, na Tuní-

sia, em Wall Street, em Brasília, devem ser ocupa-
das e que as pessoas devem reivindicar mudanças 
políticas e comportamentais. A Rio+20 poderá 
ter um êxito na mobilização da sociedade civil e 
por isso estou engajado nesta causa. Temos que 
conseguir avanços no diálogo intersetorial, na 
conjugação de forças ativas da sociedade, porque 
não sei se um documento elaborado pelos go-
vernos terá tanta novidade. Não sou otimista em 
relação a isso. Certamente eles vão chegar a um 
documento, mas talvez frustrará muito a nossa 
expectativa. Por isso, temos que fazer da Rio+20 
um momento para demonstrar a insatisfação da 
sociedade civil e dizer que temos de ir além.

IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
Rubens Born – Temos que garantir que se evi-
tem retrocessos, seja na legislação ambiental ou 
na maneira usual de se buscar a resolução de 
problemas. Há uma ameaça gravíssima de apro-
vação do novo Código Florestal, e dependemos 
de a presidente Dilma ter a coragem de honrar os 
compromissos assumidos na campanha eleitoral 
e vetar esse texto. Há retrocessos no novo Có-
digo, inclusive retrocessos que desafiam preceitos 
que estão na Constituição brasileira. A versão do 
Código aprovada no Senado agride o conceito 
de função social da propriedade, agride aqueles 
que cumpriram a lei até agora, promovendo uma 
anistia aos que desafiaram a lei brasileira.

O Brasil está acreditando que o pré-sal será 
a redenção do país para a superação da pobre-
za. Só que investir em pré-sal significa consumir 
mais e mais combustíveis fósseis e comprometer 
as emissões brasileiras para além do ano 2020. 
O Brasil tinha que se engajar para uma transição 
radical dos seus planos energéticos, sobretudo, fo-
mentar a energia eólica, solar etc. Hoje, no Brasil, 
se desperdiça 18% de energia para aquecer água 
dos chuveiros elétricos. Se reduzíssemos esse con-
sumo, teríamos evitado a construção das usinas 
de Santo Antônio e Jirau na Amazônia e podería-
mos evitar a construção de outras termoelétricas. 
A posição brasileira é equivocada, põe o Brasil 
na contramão da história e mantém a alocação 
de recursos públicos e privados em investimentos 
que são insustentáveis.
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A três meses de sediar a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel – Rio+20, o Brasil enxerga o evento como 
“uma oportunidade única para a mobilização 
dos recursos políticos necessários para desenhar 
uma saída eficaz e duradoura para a atual crise 
internacional, em que se leve em consideração a 
complexidade de seus aspectos econômicos, so-
ciais e ambientais”, declara Fernando Lyrio em 
entrevista concedida e publicada em 7 de mar-
ço de 2012 no sítio do IHU. No que se refere ao 
âmbito local, o assessor extraordinário do Minis-
tério do Meio Ambiente – MMA para a Rio+20 
assinala que o país “espera que a Conferência in-
corpore definitivamente a erradicação da pobreza 
como elemento indispensável à concretização do 
desenvolvimento sustentável e a plena considera-
ção do conceito de desenvolvimento sustentável, 
propriamente dito, na tomada de decisão dos di-
versos atores”.

Lyrio destaca que os documentos adotados a 
partir da Rio-92 propiciaram avanços na discus-
são internacional sobre o desenvolvimento sus-
tentável. Entretanto, enfatiza, “ainda há expres-
sivas lacunas na implementação de alguns desses 
compromissos, resultado da falta de vontade po-
lítica e da ausência de meios adequados para a 
implementação dos compromissos acordados em 
1992”.

Um dos principais temas a ser discutido na 
Conferência, o conceito de economia verde tem 
causado divergências entre os participantes, pois 
nem todos os ambientalistas e atores da socieda-
de civil enxergam, na chamada economia verde, 
a possibilidade de reduzir os riscos ambientais e 
tampouco melhorar o bem-estar da humanidade. 

De acordo com Lyrio, o Brasil tem adotado a “ex-
pressão ‘economia verde inclusiva’, no sentido de 
oferecer a compreensão de um processo que con-
templa as três dimensões da sustentabilidade”. E 
sugere: “Os países deverão traçar suas próprias 
estratégias para uma economia verde, que respei-
tem suas peculiaridades, prioridades, perspecti-
vas e necessidades, numa premissa de que não 
há receitas únicas para isso”.

Fernando Lyrio é assessor extraordinário 
do Ministério do Meio Ambiente – MMA para a 
Rio+20.

IHU On-Line – Qual a importância da con-
tribuição das organizações não governa-
mentais para o sucesso da Rio+20?
Fernando Lyrio – O papel das organizações não 
governamentais na Rio+20 e, de maneira mais 
genérica, das organizações da sociedade civil nos 
processos multilaterais tem sido reconhecido pelo 
governo brasileiro e foi explicitamente citado no 
documento que o país submeteu às Nações Uni-
das com suas visões e perspectivas sobre a Con-
ferência. Naquele documento o Brasil reconhece 
que o setor não governamental detém experti-
se própria que o qualifica para influenciar esse 
processo. Nesse contexto, seria desejável que a 
Rio+20 apresentasse resultado que, respeitando 
os princípios do sistema multilateral e da sobe-
rania dos países, promova conexões efetivas e 
criativas entre o mundo não governamental e os 
processos decisórios multilaterais, aperfeiçoando 
o processo decisório multilateral, hoje essencial-
mente baseado em decisões intergovernamen-
tais. As formas encontradas até o momento para 
viabilizar a participação e a presença do mundo 

 Economia verde inclusiva. A proposta do Brasil para a Rio+20 

Entrevista com Fernando Lyrio
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não governamental nos processos multilaterais 
têm sido tímidas ou meramente legitimadoras de 
processos nos quais, a rigor, essa presença não 
tem qualquer efetividade. Um dos grandes resul-
tados da Rio+20 poderá ser a modificação desse 
quadro, reconhecendo as demandas, aspirações e 
propostas de atores – indivíduos e organizações – 
que não apenas são influenciados, mas também 
influenciam profundamente as formas como a co-
munidade internacional se organiza e age.

IHU On-Line – O que precisa ser feito para 
que a Rio+20 ganhe a adequada visibilida-
de perante o público?
Fernando Lyrio – Uma adequada visibilidade 
da Conferência perante o público requer esforço 
conjunto dos setores governamental e não gover-
namental no sentido de mobilizar a comunidade 
internacional para os temas associados ao desen-
volvimento sustentável. Esse esforço de mobiliza-
ção deverá incluir todos os meios de comunica-
ção da imprensa internacional e nacional, a fim 
de traduzir os temas da agenda da Rio+20 no 
dia a dia do cidadão comum, tornando a ideia 
de desenvolvimento sustentável mais próxima de 
temas importantes como geração de empregos, 
inovação tecnológica, ciência, inclusão social e 
conservação dos recursos naturais.

IHU On-Line – Como os grupos da socieda-
de civil podem atuar no sentido de garantir 
que a Conferência não ficará desvinculada 
das preocupações diárias da população?
Fernando Lyrio – A maioria dos temas da con-
ferência está direta ou indiretamente vinculada às 
preocupações diárias da população. Nesse senti-
do, uma atuação importante da sociedade civil 
na Conferência seria a de compreender e disse-
minar, para os respectivos grupos de interesse, o 
nexo entre as suas preocupações e os temas da 
Rio+20, os meios de integração entre esses temas 
e as formas como eles estão interligados. Para 
isso, o processo oficial assegura diversos mecanis-
mos para a participação da sociedade civil duran-
te e anteriormente à Rio+20. Da mesma forma, 
as entidades representativas da sociedade civil 
deverão assegurar a existência de canais de co-

municação entre as demandas da sociedade e as 
proposições e encaminhamentos da Conferência.

IHU On-Line – Quais são as principais pre-
ocupações diárias da população em rela-
ção ao clima?
Fernando Lyrio – Inicialmente é importante res-
saltar que a Rio+20 não será uma reunião sobre 
mudança do clima e, sim, sobre desenvolvimento 
sustentável. O tema mudança do clima já possui o 
seu próprio foro multilateral de discussão e nego-
ciação, que é a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima – UNFCCC. Isso 
posto, a Rio+20 contempla em sua agenda inú-
meros temas associados à questão de mudança 
do clima, como energia, água, uso do solo, pro-
dução e consumo sustentáveis, segurança alimen-
tar etc. As preocupações diárias que mais afligem 
as populações em relação ao clima referem-se aos 
impactos naturais já sentidos, especialmente em 
países de renda baixa que, em função de fragili-
dades de infraestrutura, limitações na capacidade 
de amparo econômico e social e por serem for-
temente dependentes de atividades econômicas 
ligadas ao uso dos recursos naturais, sofrem mais 
com os seus efeitos.

IHU On-Line – O que você destaca do pro-
gresso alcançado até agora desde a Confe-
rência do Clima de 1992 e quais os objeti-
vos traçados na época que ainda não foram 
cumpridos?
Fernando Lyrio – A Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to, conhecida como Rio-92, constituiu um gran-
de ponto de inflexão que consagrou a ideia de 
desenvolvimento sustentável, nos meios diplomá-
ticos, político, técnico, acadêmico, empresarial, 
entre outros. Desde então, a conexão entre as 
diversas dimensões do desenvolvimento susten-
tável ficou mais evidente, e a suposta contradição 
entre desenvolvimento econômico e conservação 
ambiental e inclusão social foi colocada em xe-
que. Vários dos documentos adotados na Rio-92, 
como a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre 
Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de 
Princípios sobre Florestas, as convenções sobre 
Biodiversidade e Mudança do Clima propiciaram 
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avanços significativos na discussão internacional 
sobre esses temas, e vários países – como o Bra-
sil – chegaram a progredir significativamente na 
implementação desses compromissos. Contudo, 
ainda há expressivas lacunas na implementação 
de alguns desses compromissos, resultado da falta 
de vontade política e da ausência de meios ade-
quados para a implementação dos compromissos 
acordados em 1992. Várias dessas lacunas são 
apontadas no documento “Rascunho Zero”, que 
constitui a base para as negociações do docu-
mento final da Rio+20. Nesse sentido, espera-se 
que essa conferência possa cumprir o seu man-
dato que inclui uma avaliação dos progressos e 
das lacunas de implementação nos compromissos 
internacionais nos últimos 20 anos.

IHU On-Line – Qual deve ser o papel dos go-
vernos e das corporações para que os com-
promissos assumidos nas conferências do 
clima se traduzam efetivamente em ações?
Fernando Lyrio – A Rio+20 não será um encon-
tro para tratar de mudança do clima, cujas nego-
ciações possuem foro próprio: a Convenção-Qua-
dro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
– UNFCCC. Contudo, a Rio+20 poderá conferir 
impulso político não só à Convenção sobre Mu-
dança do Clima, mas também a diversos outros 
acordos multilaterais que padecem de reconhe-
cido déficit de implementação, ao tratar do papel 
de governos e corporações na implementação 
dos compromissos assumidos. Os debates em tor-
no da Rio+20 reconhecem a importância de que 
os esforços dos Estados nacionais sejam acompa-
nhados da participação de todos os atores da so-
ciedade civil. Assim, tem-se buscado criar canais 
de diálogo dos governos com o setor privado, 
igualmente com cientistas, acadêmicos, trabalha-
dores, ONGs, movimentos sociais, jovens, povos 
indígenas e comunidades tradicionais. Trata-se 
de fortalecer a vontade política dos governos, a 
partir das visões, expectativas e demandas da so-
ciedade civil internacional.

IHU On-Line – Qual o real sentido da ex-
pressão “economia verde”?
Fernando Lyrio – O conceito de economia ver-
de tem sido objeto de discussões e, ao Brasil, im-

porta que todos os países se sintam confortáveis 
com esse debate. O Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente – PNUMA, principal 
autoridade global sobre meio ambiente da ONU, 
define economia verde como “uma economia 
que resulta em melhoria do bem-estar da huma-
nidade e igualdade social, ao mesmo tempo em 
que reduz significativamente riscos ambientais e 
escassez ecológica”. O Brasil tem utilizado a ex-
pressão “economia verde inclusiva”, no sentido 
de oferecer a compreensão de um processo que 
contempla as três dimensões da sustentabilidade. 
Importa, ainda, assegurar a ideia de que econo-
mia verde não constitua alternativa ao consagra-
do conceito de desenvolvimento sustentável, mas 
sim uma ferramenta para a sua implementação. 
Para isso, os países deverão traçar suas próprias 
estratégias para uma economia verde, que respei-
tem suas peculiaridades, prioridades, perspecti-
vas e necessidades, numa premissa de que não 
há receitas únicas para isso.

IHU On-Line – Como avalia a estrutura das 
Nações Unidas para viabilizar o desenvolvi-
mento sustentável no mundo?
Fernando Lyrio – Há consenso de que essa es-
trutura é fragmentada e ineficiente e não é por 
outro motivo que a arquitetura institucional das 
Nações Unidas para o desenvolvimento sus-
tentável é um dos temas principais da Rio+20. 
Não obstante a multiplicidade de instituições e 
instrumentos criados para a promoção do de-
senvolvimento sustentável, os desafios da susten-
tabilidade ainda não foram superados. Observo 
dois problemas fundamentais: a sobreposição e 
redundância de ações e a dificuldade de acesso a 
recursos, os quais não são estáveis e previsíveis. 
Essas deficiências acabam por comprometer os 
esforços para o estabelecimento de programas 
com resultados eficientes e duradouros. Nesse 
contexto, é necessário discutir uma nova moldura 
institucional. É preciso estabelecer mecanismos 
de coordenação e fomentar parcerias entre as di-
versas agências e instituições da ONU, a fim de 
gerar sinergias. Além disso, deve-se assegurar que 
a interlocução com a sociedade civil em âmbito 
internacional seja inclusiva e contemple mecanis-
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mos efetivos para que o processo decisório possa 
ser influenciado.

IHU On-Line – Que paralelos podem ser tra-
çados entre o Encontro em Durban, o Pro-
tocolo de Kyoto e as expectativas em rela-
ção à Rio+20?
Fernando Lyrio – Devemos ser cautelosos ao 
traçar paralelos entre as negociações sobre o cli-
ma e a Conferência Rio+20. Embora haja forte 
relação entre mudanças climáticas e desenvol-
vimento sustentável, trata-se de dois processos 
bastante diferentes. A Conferência de Durban 
insere-se nas discussões sobre o futuro do Proto-
colo de Kyoto, dentro de um processo negociador 
já bastante antigo. A Rio+20 não tratará especi-
ficamente de mudança do clima, mas dos desa-
fios globais para o desenvolvimento sustentável, 
constituindo encontro de natureza essencialmen-
te política, quando chefes de Estado oferecerão 
à comunidade internacional suas visões sobre os 
modelos de desenvolvimento global.

IHU On-Line – Qual o papel do Brasil na 
Rio+20 e o que o país pode esperar dela?
Fernando Lyrio – O Brasil participa da Rio+20 
com múltiplos papéis. Na condição de anfitrião da 
Conferência, há de assegurar as perfeitas condi-
ções para participação dos milhares de visitantes 

esperados no Rio de Janeiro em junho, represen-
tando todos os setores governamentais e não go-
vernamentais de países de todo o mundo. Nessa 
mesma condição, o Brasil preside a Conferência e, 
embora se trate de um processo sob a governança 
das Nações Unidas, o Brasil tem importante papel 
político de buscar resultados que correspondam 
aos grandes desafios globais do desenvolvimen-
to. Sua condição de país emergente o qualifica 
para buscar resultados que aproximem países de-
senvolvidos e em desenvolvimento, mitigando a 
perversa clivagem Norte-Sul, que tem se revelado 
pouco produtiva para os processos internacio-
nais, e fortalecendo o sistema multilateral como 
o foro adequado para o tratamento dos proble-
mas globais. O Brasil enxerga a Rio+20 como 
uma oportunidade única para a mobilização dos 
recursos políticos necessários para desenhar uma 
saída eficaz e duradoura para a atual crise inter-
nacional, em que se leve em consideração a com-
plexidade de seus aspectos econômicos, sociais e 
ambientais. O Brasil espera que a Conferência in-
corpore definitivamente a erradicação da pobreza 
como elemento indispensável à concretização do 
desenvolvimento sustentável e a plena considera-
ção do conceito de desenvolvimento sustentável, 
propriamente dito, na tomada de decisão dos di-
versos atores.



28

“A Rio+20 deve ser vista não como um ponto 
de chegada, mas como um ponto de encontro e de 
(re)partida rumo a uma nova fase – mais efetiva e 
menos discursiva – na construção de uma socie-
dade sustentável. O seu grande valor é reunir num 
mesmo tempo, lugar e agenda as múltiplas frentes 
e debates que enfrenta a humanidade, incluindo 
tanto seus movimentos e organizações como bi-
lhões de pessoas que, simplesmente, se sentem 
alijados dos processos que decidem os rumos e fei-
tios em que se desenrolam suas vidas individuais e 
familiares”. A reflexão é do consultor e palestrante 
internacional Aron Belinky. Na entrevista a seguir, 
concedida por e-mail à equipe da IHU On-Line, 
publicada no sítio do IHU em 21 de dezembro de 
2011, ele considera que, com a Rio+20, “estamos 
buscando novas formas de governança, de repre-
sentatividade dos povos junto de seus governos e 
entre os vários governos e seus povos, como base 
para uma sociedade que garanta a efetivação dos 
direitos de todos e uma boa qualidade de vida, 
dentro dos limites de um só planeta”.

Palestrante internacional sobre sustentabili-
dade, consumo e meio ambiente, Aron Belinky é 
consultor, especialista em Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade Socioambiental, e tem forma-
ção em Geografia pela Universidade de São Pau-
lo e Administração Pública pela FGV-SP. Sua pági-
na pessoal é http://aronbelinky.blogspot.com/.

IHU On-Line – Quais são suas perspectivas 
para a Rio+20?
Aron Belinky – A Rio+20 será um fórum pri-
vilegiado para debater questões relacionadas ao 
novo modelo que a sociedade mundial preci-
sa adotar para garantir uma vida digna e plena 
a todos, hoje e no futuro, em equilíbrio com o 

ambiente natural. Esse modelo precisa ter como 
centro a efetivação dos direitos inerentes a todos 
os seres humanos, e requer o respeito aos limi-
tes planetários, o uso mais eficiente das riquezas 
finitas e a distribuição mais equitativa dos bens 
e serviços, com eliminação dos desperdícios e 
dos extremos de riqueza e pobreza. É importante 
lembrar que a Rio+20 é um conjunto de even-
tos, deflagrado pela Conferência da ONU sobre 
Desenvolvimento Sustentável, mas não limitado 
a esse processo oficial. A sociedade civil também 
realizará vários eventos e iniciativas de grande im-
portância, como a Cúpula dos Povos por Justiça 
Social e Ambiental.

A Rio+20 deve ser vista não como um ponto 
de chegada, mas como um ponto de encontro e 
de (re)partida rumo a uma nova fase – mais efeti-
va e menos discursiva – na construção de uma so-
ciedade sustentável. O seu grande valor é reunir 
num mesmo tempo, lugar e agenda as múltiplas 
frentes e debates que enfrenta a humanidade, 
incluindo tanto seus movimentos e organizações 
como os bilhões de pessoas que, simplesmente, 
se sentem alijados dos processos que decidem os 
rumos e feitios em que se desenrolam suas vidas 
individuais e familiares.

A Rio+20 foi convocada pela ONU como 
uma reunião de caráter político, cujo produto fi-
nal é uma declaração. Não se pode esperar dela, 
portanto, grandes tratados ou soluções definitivas. 
Mas podemos, sim, dar início a processos capazes 
de desencadear transformações que, em prazo re-
lativamente curto, são capazes de fazer a diferen-
ça, contribuindo decisivamente para o futuro que 
desejamos. Identificar e nutrir as sementes desses 
processos é uma prioridade estratégica, que a so-
ciedade brasileira e mundial precisa se colocar.

 Rio+20: o momento é potencial para a reflexão 

Entrevista com Aron Belinky
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IHU On-Line – Qual deve ser a posição bra-
sileira para a Rio+20?
Aron Belinky – É difícil falar em uma “posição 
brasileira”, visto que nosso país – como todos os 
outros – abriga diferentes grupos, com diferentes 
perspectivas e possibilidades. O governo brasilei-
ro manifestou sua posição oficial por meio de um 
documento entregue à organização da Rio+20 em 
1º de novembro de 2011. Esse documento traz 
alguns posicionamentos e propostas interessantes, 
que podem ser bons pontos de partida para os re-
sultados que desejamos. Mas traz também pontos 
de baixa ambição, ou mesmo de retrocesso, de fa-
vorecimento do desenvolvimentismo à moda anti-
ga. Esperamos que ao longo do processo o gover-
no brasileiro refine seu posicionamento, adotando 
posturas avançadas e mais coerentes com as inten-
ções que declara e com seus compromissos com o 
desenvolvimento sustentável.

Há, por outro lado, o posicionamento da 
sociedade civil, em seus diversos segmentos, que 
poderá trazer resultados muito relevantes. Há 
uma grande quantidade de temas e propostas 
em pauta, que ao longo do processo preparatório 
irão sendo refinados, ficando cada vez mais claras 
quais as propostas mais relevantes, tanto em ter-
mos de potencial transformador como em termos 
de mobilização social.

Algumas propostas

Neste sentido, é possível já identificar alguns 
pontos principais, que já estão na pauta oficial 
da Rio+20, na qual podem ser tomadas decisões 
políticas para deflagar os processos necessários 
à sua efetivação. São também propostas que já 
despertam atenção de importantes setores da so-
ciedade nacional e global, e que tem o potencial 
para se converterem em focos de grandes campa-
nhas e mobilizações. São elas:

1 – Taxa sobre transações no mercado finan-
ceiro internacional, com um sistema de gover-
nança democrático para sua gestão, e aplicação 
prioritária para um programa de proteção socio-
ambiental global e outras prioridades do desen-
volvimento sustentável, como os investimentos 
ligados ao combate ao aquecimento global, ao 

financiamento do desenvolvimento tecnológico e 
da adaptação às mudanças climáticas, etc.

2 – Painel técnico-científico global sobre 
desenvolvimento sustentável (aproximadamen-
te nos moldes do IPCC): um órgão permanente, 
amplo, que teria como atribuições iniciais orientar 
e apoiar: (a) os processos de desenvolvimento e 
adoção global de métricas econômicas além do 
PIB e (b) o estabelecimento e implementação de 
Metas do Desenvolvimento Sustentável. É fun-
damental que essas metas reflitam e fortaleçam 
os compromissos já assumidos no processo mul-
tilateral (em temas como clima, biodiversidade, 
equidade, etc.). Devem também ser apoiadas em 
indicadores confiáveis e com mecanismos fortes e 
transparentes para cobrança de seu cumprimento.

3 – Início de processos de negociação para 
três novas convenções internacionais: (a) Direito 
à Informação Ambiental e acesso à Justiça (sobre 
o princípio 10 da Declaração do Rio); (b) Respon-
sabilidade Social e Accountability de empresas 
multinacionais (aproveitando as bases lançadas 
por iniciativas como a ISO26000 e a GRI, entre 
outras); (c) Aplicação do Princípio da Precaução 
(estabelecendo diretrizes sobre áreas como bioen-
genharia, nanotecnologia, geoengenharia, tecno-
logia da informação e comunicação, etc).

4 – Produção e Consumo Sustentáveis: dire-
trizes e propostas de ação com foco em “empregos 
verdes” (análise regional/setorial sobre empregos 
que serão perdidos e estratégias para criação e 
ocupação de empregos e meios de vida compatí-
veis com o desenvolvimento sustentável); “com-
pras públicas sustentáveis” (meios para utilização 
do poder indutor do Estado como comprador e 
investidor, em prol de produtos e serviços favorá-
veis ao desenvolvimento sustentável) e políticas/
instrumentos econômicos para eliminação das ex-
ternalidades (mensuração integral dos custos dos 
produtos e serviços, em todo seu ciclo de vida).

5 – Maior e mais efetiva participação da so-
ciedade na governança global, com a criação de 
novas formas de presença nos processos multila-
terais: os desafios colocados pela Rio+20 deixam 
clara a necessidade de conexão efetiva do das 
Nações Unidas para além dos Estados Nacionais, 
por meio da criação de mecanismos para interlo-
cução real com organizações da sociedade civil 
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e com governos locais/estaduais. O processo de 
realização da Rio+20 deve ser um primeiro passo 
nessa direção, gerando e promovendo exemplos.

IHU On-Line – Quais os principais anseios 
da sociedade que devem ser debatidos na 
Conferência?
Aron Belinky – Esses anseios estão implícitos 
nos pontos acima. Resumidamente, eu diria que 
estamos buscando novas formas de governança, 
de representatividade dos povos junto a seus go-
vernos e entre os vários governos e seus povos, 
como base para uma sociedade que garanta a 
efetivação dos direitos de todos e uma boa quali-
dade de vida, dentro dos limites de um só planeta.

IHU On-Line – Como deve ser abordada a 
Amazônia na Rio+20?
Aron Belinky – A Amazônia é uma região central 
em todos os debates ambientais e também com 
grandes implicações políticas e sociais. A Amazô-
nia deve surgir com destaque nos debates, como 
expressão concreta e exemplar dos desafios, dos 
conflitos e das possibilidades trazidas pelos novos 
paradigmas que estamos buscando.

IHU On-Line – O que falta para garantir o 
sucesso da Rio+20? Uma governança inter-
nacional, que articule as decisões sobre o 
clima em todo o mundo?
Aron Belinky – Primeiro é preciso esclarecer que 
a Rio+20 não é a convenção do clima: este é um 
assunto importante, mas não se pode dizer que é 
a chave do sucesso ou do fracasso da Rio+20. O 
sucesso da Rio+20 será dado pela sua capaci-
dade de explicitar os dilemas essenciais para que 
avancemos de fato na integração do desenvolvi-
mento sustentável às decisões cotidianas e à go-
vernança, em todos os níveis. Soluções existem; 
a questão agora é conseguir superar os entraves 
para que elas sejam colocadas em prática.

IHU On-Line – Como relacionar a economia 
verde com o desenvolvimento sustentável?
Aron Belinky – A economia verde é uma expres-
são nova e que tem gerado muita polêmica. Apro-
fundar tal debate neste espaço não é viável, mas 
é importante colocarmos aqui pelo menos dois 
grandes aspectos. Primeiro, que já existe um gran-

de consenso de que a economia verde (o que quer 
que ela seja) deve ser vista não como um fim em 
si mesma, mas como um instrumento para colo-
car em prática o desenvolvimento sustentável. Se-
gundo, que a discussão sobre economia verde não 
deve se perder na discussão teórica, de um concei-
to pouco definido. Pelo contrário, deve focar-se nas 
propostas e práticas concretas, sempre com muito 
cuidado para evitar que a necessária utilização de 
instrumentos econômicos para efetivação do de-
senvolvimento sustentável não dê margem a dis-
torções como a mercantilização de bens comuns 
ou a “maquiagem verde”, entre outros.

IHU On-Line – A expressão “desenvolvi-
mento sustentável” não lhe parece contra-
ditória em termos, ou seja, todo o desen-
volvimento não seria, de certa forma, não 
sustentável?
Aron Belinky – Não vejo contradição intrínseca. 
O desenvolvimento pode e deve prever formas de 
bem-estar e ter cuidados importantes para que ele 
não seja predatório, ou, melhor explicando, que 
traga benefícios somente para quem tem o capital a 
investir. Desenvolvimento sustentável significa res-
peitar os limites do planeta e os direitos dos povos. 
Significa também adequar modos de produção e 
organização, capacitando as pessoas para novos 
meios de vida, melhorando a qualidade de vida 
de forma sustentável, permitindo novas oportuni-
dades e garantindo condições de equidade para 
todos independentemente de sexo, raça, credo...

IHU On-Line – Como o senhor avalia o mo-
mento ou o contexto social da realização 
da Rio+20?
Aron Belinky – Estamos no meio de uma con-
vergência de crises, em nível global, tanto na área 
ambiental como nas áreas econômica, financeira 
e política. Isso traz dificuldades em termos de re-
cursos e de disputa por atenção. Mas tem tam-
bém um lado muito positivo, visto que é eviden-
te e inegável a inviabilidade do modelo atual de 
desenvolvimento e governança. A Rio+20 tem o 
potencial de colocar-se como momento privile-
giado de reflexão, focando nas questões estrutu-
rais e de longo prazo, com uma visão realmente 
estratégica. Cabe a nós trabalharmos para que 
esse potencial se torne realidade.
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Na visão do senador Cristovam Buarque, 
presidente da Subcomissão Permanente de 
Acompanha mento da Rio+20 e do Regime Inter-
nacional sobre Mudanças Climáticas, o que não 
pode deixar de ser tocado na Rio+20 “é justa-
mente o que, lamentavelmente, deixará de ser 
tocado”. Ele explica, na entrevista concedida por 
telefone à jornalista Graziela Wolfart e publicada 
na edição 384 da IHU On-Line, em 12 de de-
zembro de 2011, que a Conferência a ser reali-
zada no próximo ano no Rio de Janeiro é impor-
tante para a ONU, mas não é prioridade “porque, 
com a crise atual, ela tem que se preocupar com 
o Irã – se vai fazer bomba atômica ou não –, tem 
que se preocupar com Israel e Palestina, tem que 
se preocupar com a Europa, em função da crise 
que está viven do, além de se preocupar com os 
desastres naturais da seca e com a fome em tan-
tos países. Assim, a ONU termina deixando de 
lado tudo o que tem a ver com o longo prazo. A 
Organização das Nações Unidas fica muito prisio-
neira no imediato, nos problemas de hoje e não 
tem tempo de pensar nos problemas do futuro”. 
Para o senador, “o melhor caminho para erradi-
car a pobreza chama-se educação e ela depende 
menos de crescimento econômico do que do bom 
uso do dinheiro que já temos. O Brasil já tem ren-
da suficiente para poder ter uma boa educação 
para todos”.

Cristovam Buarque é engenheiro mecânico, 
economista, educador, professor universitário e 
político bra sileiro, membro do PDT. Atualmente 
é senador pelo Distrito Federal. Foi Ministro da 
Educação entre 2003 e 2004, no primeiro man-
dato de Lula. Nas eleições de 2010, foi reeleito 

para o cargo de senador pelo Distrito Federal, 
com mandato até 2018. É autor, entre outros, de 
A Desordem do Progresso – o fim da era dos eco
nomistas e a construção do futuro (Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1991); O que é educacionismo (São 
Paulo: Brasiliense, 2008); e A Borboleta Azul (Rio 
de Janeiro: Editora Record, 2008).

IHU On-Line – O que esperar da Rio+20? O 
senhor ainda acha que ela corre o risco de 
ser um fracasso?
Cristovam Buarque – Ela corre o ris co de ser 
um fracasso, sim, por duas razões: caso não com-
pareçam aqui os principais chefes de estado e de 
go verno (é preciso fazer com que eles venham); 
e, segundo, se o documento que sair não for sa-
tisfatório – para isso não acontecer é preciso que 
ele traga esperança nova para o mundo inteiro. 
Mas eu ainda espero que isso seja su perado, que 
se consiga que todos os chefes de estado venham 
e que, no final, chegue-se a um documento que 
passe para o mundo inteiro a clareza do risco 
que corremos e da esperan ça que podemos ter 
mudando o rumo seguido nos últimos anos. Da 
Rio+20, além disso, eu espero que a sociedade 
civil, os movimentos sociais, as ONGs e todos que 
vão participar do encontro paralelo, terminem os 
debates com um documento pronto. Não importa 
o que for feito pelos chefes de estado. Façamos o 
nosso documento. E espero que se crie lá o que 
eu tenho chama do de “tribunal” para julgar os 
crimes do desenvolvimento, para manifestar a po-
sição de grandes personalidades mundiais sobre 
os projetos que a eco nomia vem fazendo. Pos-
so dizer de antemão que uma coisa já está pra-

 Alerta e esperança: 

duas palavras para pensar os novos rumos do mundo 

Entrevista com Cristovam Buarque
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ticamente certa: vai sair da reunião a criação de 
um instituto para pensar o futuro, que fará parte 
da Universidade das Nações Unidas, e que ficará 
no Rio de Janeiro. Isso já está decidido e o minis-
tro da Ciência e Tecnologia, Aloi zio Mercadante1, 
está fazendo o possí vel para que vire realidade.

IHU On-Line – Quais as principais de-
mandas e desafios da Subcomissão Perma-
nente de Acompanhamento da Rio+20?
Cristovam Buarque – O maior desa fio da sub-
comissão é elaborar linhas – já que a resposta 
concreta não va mos ter – que permitam o 
progresso sustentável, equilibrado, diferente 
daquele das últimas décadas, base ado ape-
nas na produção material da economia, e 
que termina sendo um progresso que destrói 
a natureza, que concentra a renda, que se ba-
seia no consumo e não no bem-estar. E essa 
é a grande demanda: mudar a mentali dade 
como olhamos e definimos o que é progresso.

IHU On-Line – Além da falta de repre-
sentatividade, quais são os outros princi-
pais problemas da conferên cia?
Cristovam Buarque – Vejo um proble ma a 
mais, que é qual será a proposta que vai sair da 
reunião. Teremos um documento ousado, com 
um alerta para os riscos à humanidade inteira? 
Ou se vai esquecer-se desse risco, falando apenas 
da economia verde? O outro problema, como su-
gere a pergunta, é o da representatividade. Quan-
to à in fraestrutura, acho que não vai haver riscos. 
O governo está trabalhando muito bem para criar 
todas as condi ções materiais, tanto de hospeda-
gem como de transporte e segurança, para que o 
encontro aconteça com muita tranquilidade.

IHU On-Line – Por que o senhor pensa que 
a Rio+20 não é uma prioridade da ONU?
Cristovam Buarque – A Rio+20 é impor tante 
para a ONU, mas não é prioridade porque, com 

1 Aloizio Mercadante Oliva (1954): economis ta e político 
brasileiro. Foi um dos fundadores do PT em fevereiro de 
1980 e o vice-presiden te do partido entre 1991 e 1999. 
Foi senador pelo estado de São Paulo entre 2003 e 2010. 
Desde janeiro de 2011 é Ministro da Ciência e Tecnologia 
do Brasil. (Nota da IHU On-Line)

a crise atual, ela tem que se preocupar com o Irã 
– se vai fazer bomba atômica ou não –, tem que 
se preocupar com Israel e Palestina, tem que se 
preocupar com a Europa, em função da crise que 
está vivendo, além de se preocupar com os de-
sastres na turais da seca e com a fome em tantos 
países. Assim, a ONU termina deixando de lado 
tudo o que tem a ver com o longo prazo. Ela fica 
muito prisioneira no imediato, nos problemas de 
hoje e não tem tempo de pensar nos proble mas 
do futuro.

IHU On-Line – Quais as propostas que de-
veriam ser debatidas na Rio+20?
Cristovam Buarque – O que não pode dei-
xar de ser tocado é justamente o que, lamenta-
velmente, deixará de ser tocado. O conceito de 
progresso é o primeiro ponto: qual é o progres so 
que queremos para o futuro? É o progresso de 
mais gente trabalhando ainda mais, se endividan-
do para con sumir mais, ou o progresso de mais 
gente incluída socialmente, des truindo menos a 
natureza? Nós pode mos definir a maneira de pro-
gredir no sentido de que as pessoas tenham mais 
tempo livre, possam usufruir mais das atividades 
culturais e não só o consumo dos bens materiais.

IHU On-Line – Quais os caminhos para se 
eliminar a pobreza sem depender de cresci-
mento econômico?
Cristovam Buarque – Em primeiro lugar, rede-
finir os conceitos. Se dis sermos que progresso é 
crescimento, então, sem crescimento econômico 
não há progresso. Mas podemos defi nir que pro-
gresso é ter o que comer, ter escola, ter saúde e 
que o cresci mento econômico é uma necessidade, 
mas não é o suficiente. O Brasil tem uma popula-
ção muito pobre ainda, e é preciso produzir para 
eles. Isso dará um crescimento pela base. E há 
pro dutos de alta renda que não precisam conti-
nuar crescendo, até porque eles produzem a crise 
ecológica. É preciso produzir o que é necessário 
para as po pulações mais pobres. Para as classes 
mais altas, está na hora de começar a reduzir o 
nível de consumo daqui para a frente. O melhor 
caminho para er radicar a pobreza chama-se edu-
cação e ela depende menos de crescimento eco-
nômico do que do bom uso do di nheiro que já 
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temos. O Brasil já tem renda suficiente para poder 
ter uma boa educação para todos.

IHU On-Line – Como o senhor vê a expres-
são “desenvolvimento sus tentável”? É pos-
sível imaginar um desenvolvimento, no sen-
tido do crescimento econômico, de forma 
ambientalmente sustentável?
Cristovam Buarque – O atual cresci mento eco-
nômico é impossível de ser sustentável. Veja o 
caso do automó vel. Suponhamos que se consiga 
subs tituir totalmente o petróleo por eta nol, que é 
sustentável. Mesmo assim, não dá para continuar 
aumentando o número de automóveis, porque 
eles não cabem mais nas estradas. É uma questão 
de aritmética. Cada automó vel tem um número 
de metros quadra dos, que vão ocupando cada 
vez mais espaço.

IHU On-Line – Como a sociedade brasi leira 
pode se preparar para a Rio+20, no sentido 
de contribuir para sucesso da Conferência?
Cristovam Buarque – Deve se prepa rar de-
batendo os temas no trabalho, nas escolas. Para 
isso criamos o Dia Nacional da Consciência das 
Mudan ças Climáticas, sancionado na se mana pas-
sada pelo deputado Marco Maia2, quando estava 
substituindo a presidente Dilma e seu vice. Será no 
dia 16 de março do próximo ano, quando teremos 
um dia de debates sobre as mudanças climáticas. 
Outra forma é ajudando o governo a criar uma ci-
dade capaz de receber bem todos que virão para o 
Rio de Janeiro em junho do próximo ano.

IHU On-Line – Como imagina que os temas 
propostos pelo senhor (água; energia; po-
breza; padrão de consu mo; novo indicador 
de progresso; biodiversidade; aquecimento 
global; padrão de produção e distribuição; 
economia verde; cidades; ciência e tecno-
logia; e decrescimento) serão discutidos na 
Rio+20?
Cristovam Buarque – Esses temas serão muito 
pouco discutidos entre os chefes de Estado. Mas 

2 Marco Aurelio Spall Maia (1965): metalúrgi co e políti-
co gaúcho, nascido no município de Canoas, é deputado 
federal pelo PT e o atual presidente da Câmara dos Depu-
tados. (Nota da IHU On-Line)

creio que poderão ser bem discutidos na reu nião 
paralela, da sociedade civil. O problema é que 
hoje não temos es tadistas mundiais. Eles vêm 
para es ses encontros como presidentes, cada um 
do seu país. Ninguém vem ali para falar dos inte-
resses do planeta. Cada um falará dos interesses 
do seu res pectivo país. O resultado é que não se 
tocarão nos problemas planetários, civilizatórios 
da humanidade. Nin guém vai se preocupar com 
os proble mas de longo prazo, porque são can-
didatos e o candidato deve falar para atender às 
necessidades imediatas da população, já que a 
política se faz no curto prazo, mesmo que os pro-
blemas sejam de longo prazo.

IHU On-Line – Por isso que se fala tan to da 
questão da governança interna cional...
Cristovam Buarque – Exatamente. Para um 
simples problema financeiro na Eu ropa não foi 
encontrada a solução fa cilmente, pois se reú-
nem para pensar, cada um, nos votos que te-
rão. Sarkozy3 está agindo pensando na eleição 
do pró ximo ano. O eleitor dele não quer que ele 
ajude a Grécia, mas que resolva o problema do 
desemprego no seu próprio país.

IHU On-Line – O que não poderia faltar na 
“Carta do Rio ao Mundo”, em con clusão à 
Rio+20?
Cristovam Buarque – Duas coisas: alerta e 
esperança. Não pode faltar no documento final 
uma palavra que faça o alerta de que o rumo que 
es tamos seguindo não pode continuar; e a outra 
palavra é de que o próximo rumo exige um novo 
conceito de pro gresso no mundo.

IHU On-Line – E o que faria parte deste 
novo conceito de progresso?
Cristovam Buarque – Conseguir tem po livre, 
garantir educação e saúde de qualidade igual 
para todos. Além disso, é preciso trabalhar para 
que o país e o mundo não tenham pobreza.

3 Nicolas Sarkozy (1955): advogado e político francês, 
atualmente o 23º presidente da França. É também, jun-
tamente com o bispo de Urgel, o co-príncipe de Andorra. 
(Nota da IHU On-Line)
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“Colocar a economia verde no centro signifi-
ca convidar os tomadores de decisão eco nômica a 
ocupar o centro do debate e convidá-los a alterar 
a maneira como usam os recursos sobre os quais 
têm poder”, coloca o economista Ricardo Abra-
movay, sobre a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, a 
ser re alizada no próximo ano. No entanto, alerta 
que “a economia verde vai se convertendo numa 
espécie de árvore de Natal, onde se pendura o 
que for conveniente, algo cuja consistência lógi-
ca é capenga e que se exprime na ideia de que 
só é verde a economia que combate a pobreza 
e a miséria”. Na entrevista concedida por e-mail 
à jornalista Graziela Wolfart e publicada na 384ª 
edição da IHU On-Line, em 12 de dezembro de 
2011, Abramovay questiona: “se o país que vai 
abrigar a conferência não ousa apontar horizon-
tes inovadores em suas posições, como esperar 
que a própria reunião desperte entusiasmo pro-
porcional ao que deveria ser sua importância?”. E 
constata: “enquanto a luta contra a desigualdade 
não se vincular ao estabelecimento de limites no 
uso dos materiais, da energia, da ocupação do 
espaço carbono ela nada mais será que a expec-
tativa irrealista de melhorar a vida dos po bres sem 
tocar no padrão de consumo e no poder dos que 
se encontram no alto da hierarquia social”.

Professor titular do Departamento de Econo-
mia da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabili dade – FEA e do Instituto de Relações 
Internacionais da USP, pesquisador do CNPq e 
coordenador de Projeto Temático sobre Mudan-
ças Climáticas na Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo – FAPESP, Ricardo 
Abramovay é mestre em Ciências Políticas, pela 

Universidade de São Paulo – USP e doutor em 
Ciên cias Econômicas, pela Universidade de Cam-
pinas – Unicamp.

IHU On-Line – A Rio+20 conseguirá cum-
prir o que promete?
Ricardo Abramovay – Do que li até aqui, os 
documentos que orientam a reunião propõem-se 
a seguir basicamente no rumo daquilo que vem 
sendo feito nos úl timos vinte anos. Neste sentido, 
a Rio+20 tem chance de cumprir o que promete. 
Mas esta promessa está muito aquém do mínimo 
necessário para se enfrentar os grandes proble-
mas do século XXI.

IHU On-Line – A economia verde re presenta 
um novo paradigma?
Ricardo Abramovay – Não. A economia verde 
corresponde a três coisas que já estão sendo feitas 
(mesmo que possam e devam ser aceleradas, cla-
ro): a) in crementar o ritmo de avanço das ener gias 
renováveis; b) melhorar o uso desta energia, o uso 
dos materiais e reduzir drasticamente todas as for-
mas de polui ção, a começar pela emissão de gases 
de efeito estufa; e c) estimular a valoriza ção econô-
mica dos produtos e dos ser viços da biodiversidade 
nos diferentes biomas, mas sobretudo nas florestas 
tro picais transitando do que Bertha Becker4 chama 
de economia da destruição da na tureza para a eco-
nomia do conhecimen to da natureza.

4 Bertha Koiffmann Becker: geógrafa bra sileira. Atual-
mente é professora emérita da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e co ordenadora do Laboratório de Ges-
tão do Ter ritório – LAGET/UFRJ. É membro da Academia 
Brasileira de Ciências e Doutor “Honoris Cau sa” pela Uni-
versidade de Lyon III. (Nota da IHU On-Line)

 Colocar a vida econômica a serviço do desenvolvimento 
sustentável: o eixo estratégico da Rio+20 

Entrevista com Ricardo Abramovay
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IHU On-Line – Onde entraria a dimen são 
social neste debate?
Ricardo Abramovay – Uma rápida con sulta à 
página na internet da Rio+205 mostra imensa 
preocupação com a misé ria e a pobreza em todos 
os documentos e todas as reuniões preparatórias 
para a Conferência, o que é positivo, claro. Mas, 
com isso, a economia verde vai se convertendo 
numa espécie de árvore de Natal, onde se pendu-
ra o que for con veniente, algo cuja consistência 
lógica é capenga e que se exprime na ideia de que 
só é verde a economia que combate a pobreza e 
a miséria. Ora, isso não é necessariamente verda-
deiro: é possível alcançar mais eficiência energéti-
ca e material e menos poluição em produtos cujo 
impacto sobre a vida das socieda des não é neces-
sariamente positivo: há empresas de armamentos 
que possuem selos de qualidade, por exemplo. O 
Pro con acaba de multar o Mc Donald’s por insistir 
neste absurdo que é atrair o pú blico infantil para 
o consumo de seus produtos por meio de brindes 
atrativos para as crianças: é uma prática social-
mente nefasta, mesmo que as emba lagens sejam 
menos poluentes que um tempo atrás. A ecoefi-
ciência não é uma expressão que organicamente 
conduz, por si só, a melhorias sociais, apesar de 
toda a sua importância.

IHU On-Line – Por que a Conferência foi con-
vocada sob o termo economia ver de e não 
sob o termo desenvolvimento sustentável?
Ricardo Abramovay – Todos insistem que se 
trata de uma conferência sobre desenvolvimen-
to sustentável. Então por que economia verde? 
A melhor explica ção que eu ouvi é que a escolha 
deste termo (economia verde) deve-se ao fato de 
que para se atingir o desenvolvimen to sustentável 
é necessário transformar muito mais do que se 
conseguiu até aqui a própria economia. Colocar 
a economia verde no centro significa convidar os 
to madores de decisão econômica a ocupar o cen-
tro do debate e convidá-los a al terar a maneira 
como usam os recursos sobre os quais têm poder.

5 Conferir em http://www.uncsd2012.org/rio20/ (Nota da 
IHU On-Line)

IHU On-Line – O senhor considera que esta 
é uma boa tática?
Ricardo Abramovay – Acho que sim. Di rigir-se 
aos gestores econômicos e am pliar a participação 
pública (governa mental e não governamental) 
em suas decisões é fundamental. E felizmente isso 
vem acontecendo cada vez mais. Mas se é assim, 
a ênfase não poderia se limitar fundamentalmente 
a melhorar a ecoeficiência e a ampliar as políticas 
de combate à miséria e à pobreza. A eco eficiência 
melhorou muito nas últimas décadas. Em 1980 
para produzir um dó lar do PIB mundial emitia-
-se uma tone lada de gases de efeito estufa. Hoje 
isso caiu para 770 gramas. Entre 1975 e 2000 cai 
pela metade o uso de recursos físi cos (materiais 
de construção, biomassa, minérios e combustíveis 
fósseis) com o qual se produz cada unidade de 
riqueza. Ao mesmo tempo, a expansão de uma 
nova classe média mundial (150 milhões de no-
vos consumidores por ano, nos pró ximos vinte 
anos, segundo documento recente da McKinsey) 
é uma excelente notícia. Os principais documen-
tos da Rio+20 têm como ênfase o seguinte: va-
mos continuar por aí e superar a crise de 2008 
apostando fundamentalmente nes te caminho.

IHU On-Line – Como o documento de con-
tribuição brasileira à conferência Rio+20 
se coloca diante disso?
Ricardo Abramovay – O documento bra sileiro6 
inova, no plano internacional, à medida que foi 
elaborado a partir de uma consulta bastante am-
pla a orga nizações privadas e da sociedade civil. 
Apesar disso, é uma verdadeira apolo gia à manei-
ra habitual de se conduzir os negócios, o chama-
do business as usual. Sempre se pode alegar que 
apontar ho rizontes inovadores não é a vocação 
de textos oficiais, mesmo se redigidos com parti-
cipação social. Mas se é assim, se o país que vai 
abrigar a conferência não ousa apontar horizon-
tes inovadores em suas posições, como esperar 
que a pró pria reunião desperte entusiasmo pro-
porcional ao que deveria ser sua impor tância?

6 A íntegra do documento está disponível em http://migre.
me/9caYZ (Nota da IHU On-Line)
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IHU On-Line – Quais as principais novi-
dades contidas no documento brasilei ro?
Ricardo Abramovay – As três maiores novida-
des contidas no documento são basicamente: a) 
imprimir caráter global a políticas, bem sucedidas 
no Brasil, de combate à pobreza (transferência de 
renda, eletrificação para os mais pobres e bolsa 
verde, voltada à manutenção de biomas amea-
çados); b) transformar o Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas em Conselho de De-
senvolvimento Sustentável e fortalecimento do 
PNUMA; c) apoiar iniciativas já em curso do se tor 
privado de rastrear e certificar prá ticas empresa-
riais voltadas a indicar os impactos socioambien-
tais da oferta de bens e serviços.

IHU On-Line – Se é assim, então por que 
dizer que o documento brasileiro também 
vai no sentido do business as usual?
Ricardo Abramovay – O documento pre coniza 
basicamente que o crescimen to econômico mun-
dial abra caminho à redução da pobreza, seja por 
meio da elevação de empregos formais, seja por 
meio de políticas públicas para melho rar as con-
dições dos mais pobres. Este crescimento deveria 
apoiar-se em mu danças tecnológicas que reduzis-
sem seus impactos sobre os ecossistemas, o que 
permitiria também a geração de em pregos ver-
des. Isso no contexto de po líticas para a proteção 
das florestas, da água, da biodiversidade, para a 
redução das desigualdades de sexo e de raça. É 
necessário também, prossegue o texto, promover 
convergência de políticas in ternacionais, sobretu-
do no que se refere aos aportes de recursos fi-
nanceiros por parte dos países desenvolvidos e 
ao que o documento chama de transferência de 
tecnologias para as nações em desenvol vimento. 
A esmagadora maioria das pro postas contidas 
no documento no que se refere ao combate à 
pobreza e à ecoefi ciência já está em curso em 
praticamen te todo o mundo. Monitorar tais avan-
ços e aprofundá-los por meio do crescimento eco-
nômico generalizado e da intensifica ção da ino-
vação tecnológica é insuficien te para enfrentar os 
grandes desafios do século XXI.

IHU On-Line – O que seria uma aborda gem 
inovadora vinda de um país com a ambição 

de liderar a emergência de uma economia 
voltada ao desenvolvi mento sustentável?
Ricardo Abramovay – A meu ver ela de veria 
contemplar ao menos três pontos ausentes ou 
marginais no documento. O primeiro é a drásti-
ca redução da de sigualdade. Nas poucas vezes 
em que o tema é mencionado, a abordagem é 
no sentido de melhorar a condição dos mais po-
bres e nunca de limitar o poder dos que estão no 
topo da pirâmide social. Não se trata apenas de 
um preceito éti co, mas de uma premissa decisi-
va para que os recursos materiais e energéticos 
oferecidos pelos ecossistemas possam, de fato, 
preencher as necessidades hu manas sem as quais 
o desenvolvimen to não poderá florescer. São li-
mitados os materiais e a energia indispensáveis 
para que, num mundo de 10 bilhões de pessoas 
(2050), todos tenham acesso à saúde, à educa-
ção, ao lazer e a uma vida que vale a pena ser vi-
vida. Por mais que avance a inovação tecnológica 
(a econo mia verde), ela não suprime esses limites 
e tal é o ponto central para uma nova go vernança 
(que é outro termo da Rio+20). O desafio desta 
nova governança não é o que dominou o mundo 
desde a Revo lução Industrial e que consistia em 
acre ditar que o segredo do bem-estar estava em 
produzir cada vez mais. Enquanto a luta contra a 
desigualdade não se vincu lar ao estabelecimento 
de limites no uso dos materiais, da energia, da 
ocupação do espaço carbono, ela nada mais será 
que a expectativa irrealista de melhorar a vida 
dos pobres sem tocar no padrão de consumo e 
no poder dos que se en contram no alto da hie-
rarquia social.

IHU On-Line – E como entra nesta dis-
cussão o segundo termo da conferên cia, a 
governança?
Ricardo Abramovay – Este é o segundo ponto 
do que poderia ser uma aborda gem inovadora. 
A governança do desen volvimento sustentável 
não pode deixar de entrar no mérito daquilo que 
se faz com os recursos disponíveis, sejam es tes 
recursos públicos ou privados. Não é consisten-
te constatar, como faz o docu mento brasileiro, o 
estrangulamento ge neralizado da mobilidade me-
tropolitana e nada propor para que seja revertido 
o papel do automóvel individual no sis tema de 
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transportes, no planejamento das cidades e na 
própria estratégia de organização da vida econô-
mica. Cidades sustentáveis não combinam com 
o “car rocentrismo” da civilização contemporâ-
nea. Mas a omissão não é só brasileira. O boletim 
oficial da conferência Rio+20 Making it happen7 
dedica seu número de novembro ao tema “Ur-
banização rápida e cidades sustentáveis”. Nem 
uma li nha sobre automóveis. Uma conferência 
voltada a colocar a economia a serviço do desen-
volvimento tem que partir da constatação de que 
o automóvel indi vidual é o meio mais ineficien-
te e me nos benéfico socialmente para garantir 
a mobilidade urbana. E, no entanto, a indústria 
automobilística, se fosse um país, corresponde-
ria à sexta economia mundial. Isso, sem contar o 
petróleo! Apoiar o crescimento na expansão dos 
carros não é uma decisão simplesmente privada, 
pois tem efeitos globais sobre o clima, sobre a or-
ganização urbana e so bre o uso de materiais e 
isso tem que ser objeto de discussão pública. O 
desenvol vimento sustentável é incompatível com 
a perpetuação deste poder. A transição para cida-
des humanas, que se organizem em função dos 
potenciais dos territórios, do fortalecimento das 
comunidades e da qualidade de vida das pessoas, 
isso não combina com a maneira como se usam 
o ferro, o vidro, o plástico, os combustí veis fós-
seis, no sentido de produzir car ros cada vez mais 
pesados, mais rápidos e que ficam parados nos 
congestiona mentos. A maior dificuldade dos dias 
de hoje não é lidar com as carências e sim com 
os excessos da vida econômica e, mais uma vez, 
esta não é a inspiração do documento brasileiro, 
nem, pelo que vi até aqui, da conferência como 
um todo.

IHU On-Line – Como a dimensão tecno-
lógica aparece nesta discussão?
Ricardo Abramovay – Aqui entra o ter ceiro 
ponto: o desenvolvimento susten tável supõe uma 
verdadeira economia do conhecimento e isso 
exige uma nova divisão internacional do uso dos 
recur sos ecossistêmicos. A África e a América La-
tina, continentes cuja biocapacidade é superior a 
sua pegada ecológica, são os únicos em que o 

7 Saiba mais em http://migre.me/9cb6G (Nota da IHU On-Line)

desmatamento ainda avança, mesmo que a um 
ritmo inferior que há dez anos. Ao mesmo tempo, 
na América Latina, a importância da oferta de 
energia, de commodities agrícolas e minerais traz 
a contrapartida macroeco nômica de desestimular 
indústrias mais intensivas em conhecimento em 
bene fício daquelas cujo potencial contami nante é 
maior e cuja base tecnológica é menos avançada. 
A Rio+20 deveria pro por sistemas de inovação 
voltados para a sustentabilidade e par uma ampla 
co operação tecnológica, com base no prin cípio 
de que o conhecimento é um bem comum à es-
pécie humana e que permi tisse acelerar a tran-
sição para o melhor uso dos recursos dos quais 
depende a oferta de bens e serviços.

IHU On-Line – E qual o papel do comér cio 
internacional?
Ricardo Abramovay – É preocupante que em 
vez de preconizar rígidos critérios socioambientais 
na exploração de ener gia, commodities agríco-
las e minerais, o documento brasileiro (mas isso 
aparece também em outros textos da conferên cia) 
insista no temor de que estes cri térios possam ser 
usados, no comércio internacional, como barrei-
ras não tarifá rias. O Brasil tem todo o interesse 
em li derar um movimento que faça da manu-
tenção dos serviços ecossistêmicos dos quais de-
pendem as sociedades humanas uma condição 
básica para a produção de bens e serviços. Assim 
como não se aceitam hoje produtos oriundos de 
tra balho escravo ou infantil, não se podem aceitar 
bens que se apoiem na destrui ção da biodiversi-
dade, a menos que haja acordos internacionais 
no sentido de au torizar, por exemplo, emissões de 
gases de efeito estufa, mas para finalidades que 
devem ser socialmente relevantes e não, insisto, 
para o uso em carros de três toneladas condu-
zindo um passagei ro em seu trajeto. Em vários 
círculos de negócios e organizações da socieda-
de civil já se discute a necessidade de se colocar 
a vida econômica a serviço do desenvolvimento 
sustentável. Esse, a meu ver, deveria ser o eixo 
estratégico da Rio+20.
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Na concepção do jornalista André Triguei-
ro, desde a realização da Rio-92, “o mundo 
avançou muito menos do que poderia, ou de-
veria, nessas duas décadas. Há 20 anos saímos 
da inércia. Mas hoje constatamos com certa 
perplexidade que a escalada de destruição do 
planeta não desacelerou como deveria”. Para 
ele, na entrevista concedida por e-mail à jor-
nalista Graziela Wolfart e publicada na 384ª 
edição da IHU On-Line, de 12 de dezembro 
de 2011, importa esclarecer que “a Rio+20 
não é uma Conferência formal nas Nações 
Unidas, onde os países devam buscar acordos 
oficiais sobre os assuntos discutidos. Não ha-
verá, portanto, o estresse e a tensão das ne-
gociações do clima e da biodiversidade, para 
citar apenas dois exemplos de assuntos estraté-
gicos. Alguns diplomatas e políticos entendem 
que essa forma ‘descontraída’ de promover o 
debate pode ajudar na buscar por acordos in-
formais que, eventualmente, se desdobrem na 
direção de uma formalidade legal. Mas não há 
garantias de que isso aconteça. Está previsto 
também que as ONGs entreguem aos chefes 
de estado as conclusões dos debates realizados 
pelo terceiro setor. Isso poderá gerar um fato 
de pressão positiva na busca por novos com-
prometimentos. É esperar para ver”. No en-
tanto, conclui que “sem esses encontros tudo 
seria mais difícil. O fato de os resultados até 
aqui serem relativamente escassos não invali-
da a iniciativa. O mundo precisa se reconhecer 
em torno de uma mesma mesa. É assim que se 
constrói a agenda da mudança”.

André Trigueiro é jornalista, pós-graduado 
em Gestão Ambiental pela Coope/UFRJ e pro-
fessor do curso de Jornalismo Ambiental da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
– PUC-Rio. Na Globo News, apresenta o progra-
ma “Cidades e soluções”, tratando da questão 
do meio ambiente. É autor de Meio ambiente 
no século 21 (Rio de Janeiro: Sextante, 2003); 
Mundo sustentável (São Paulo: Globo, 2005); 
e Espiritismo e ecologia (2ª ed. Rio de Janeiro: 
FEB, 2010).

IHU On-Line – Quais são suas pers pectivas 
para a Rio+20?
André Trigueiro – Não sabemos ao cer to quan-
tos chefes de estado virão. O que é certo é a gravi-
dade da crise eco nômica na Europa e nos Estados 
Unidos, que estará no centro das atenções nos pa-
íses desenvolvidos ano que vem e po derá ser usa-
da como pretexto para não avançarmos de ime-
diato na direção de um modelo mais sustentável 
de desen volvimento, o que é um equívoco. Mas 
organizações do terceiro setor e as as sociações de 
empresas comprometidas com a sustentabilidade 
se movimentam para que a Rio+20 não seja um 
fiasco completo.

IHU On-Line – Que retrospectiva his tórica 
pode ser feita desde a Eco-92 sobre os en-
caminhamentos em rela ção aos desafios 
climáticos do plane ta?
André Trigueiro – Cobri a Rio-92 e lem bro-me 
bem da novidade que foi aquela Conferência e 
do que ela representou para o mundo. O Proto-

 A incompatibilidade entre sustentabilidade, pobreza e miséria 

Entrevista com André Trigueiro
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colo de Kyoto8 e o Tratado da Biodiversidade9 
nasceram ali. A expressão “desenvolvimento sus-
tentável” foi popularizada mundo afora a partir 
da Rio-92. De lá para cá registra mos muitas ino-
vações importantes nos setores público e privado 
em favor do meio ambiente. Enfim, demos um 
passo importante. Mas o mundo avançou mui to 
menos do que poderia, ou deveria, nessas duas 
décadas. Há 20 anos saímos da inércia. Mas hoje 
constatamos com certa perplexidade que a esca-
lada de destruição do planeta não desacelerou 
como deveria.

IHU On-Line – O que há de novo, de dife-
rente na Rio+20 em relação às outras con-
ferências do clima já re alizadas?
André Trigueiro – Importa esclarecer que a 
Rio+20 não é uma Conferência formal nas Na-
ções Unidas, onde os pa íses devam buscar acor-
dos oficiais so bre os assuntos discutidos. Não 
have rá, portanto, o estresse e a tensão das ne-
gociações do clima e da biodiversi dade, para ci-
tar apenas dois exem plos de assuntos estratégi-
cos. Alguns diplomatas e políticos entendem que 
essa forma “descontraída” de promo ver o deba-

8 Protocolo de Kyoto: consequência de uma série de 
eventos iniciada com a Toronto Confe rence on the Chan-
ging Atmosphere, no Canadá (outubro de 1988), seguida 
pelo IPCC’s First Assessment Report em Sundsvall, Sué-
cia (agos to de 1990) e que culminou com a Convenção- 
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 
(CQNUMC, ou UNFCCC em inglês) na ECO-92 no Rio de 
Janeiro, Brasil (junho de 1992). Também reforça seções 
da CQNUMC. Constitui-se no protocolo de um tratado 
inter nacional com compromissos mais rígidos para a re-
dução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, 
considerados, de acordo com a maioria das investigações 
científicas, como causa antropogênicas do aquecimento 
global. (Nota da IHU On-Line)

9 Convenção da Biodiversidade: acordo apro vado 
durante a RIO-92, por 156 países e uma organização 
de integração econômica regional. Foi ratificada pelo 
Congresso Nacional Brasi leiro e entrou em vigor no final 
de dezembro de 1993. Os objetivos da convenção são a 
con servação da biodiversidade, o uso sustentável de seus 
componentes e a divisão equitativa e justa dos benefícios 
gerados com a utiliza ção de recursos genéticos. Neste 
documento destaca-se o “Protocolo de Biosegurança”, 
que permite que países deixem de importar produtos que 
contenham organismos genetica mente modificados. Dos 
175 países signatários da Agenda 21, 168 confirmaram sua 
posição de respeitar a Convenção sobre Biodiversidade. 
(Nota da IHU On-Line)

te pode ajudar na busca por acordos informais 
que, eventual mente, se desdobrem na direção de 
uma formalidade legal. Mas não há garantias de 
que isso aconteça. Está previsto também que as 
ONGs entre guem aos chefes de estado as con-
clusões dos debates realizados pelo terceiro setor. 
Isso poderá gerar um fato de pressão positiva na 
busca por novos comprometimentos. É esperar 
para ver.

IHU On-Line – Até que ponto essas reuniões 
ou conferências sobre o clima contribuem 
para uma real mu dança de paradigma em 
relação ao planeta?
André Trigueiro – Sem esses encon tros tudo se-
ria mais difícil. O fato de os resultados até aqui 
serem relati vamente escassos não invalida a ini-
ciativa. O mundo precisa se reconhe cer em torno 
de uma mesma mesa. É assim que se constrói a 
agenda da mudança.

IHU On-Line – Como seria uma eco nomia 
verde no contexto do desen volvimento sus-
tentável e da erradi cação da pobreza?
André Trigueiro – A expressão econo mia verde 
não é aceita por alguns seg mentos da sociedade 
que entendem aí uma tentativa de esvaziar o de-
bate sobre inclusão social e erradicação da pobre-
za no mundo, que estariam melhor acomodados 
na expressão “desenvolvimento sustentável”. Há 
certo exagero nisso. Li o documen to da ONU so-
bre economia verde e a questão da pobreza está 
colocada. Mas é bom estarmos vigilantes em rela-
ção a essa polêmica porque, de fato, há aqueles 
que não percebem a questão da pobreza como 
ineren te a qualquer debate que pretenda discutir 
um novo modelo de desen volvimento.

IHU On-Line – Qual o papel da so ciedade 
civil e das empresas para o sucesso da 
Rio+20?
André Trigueiro – É cada vez maior. À me-
dida que os governos tendem a se preocupar 
com a agenda de curto prazo, com os planos de 
desenvolvi mento imediatistas, é preciso buscar 
fora dos governos o arco de alianças que projeta-
rá o rumo dos debates no longo prazo. Governos 
passam, vem e vão. A sociedade fica. É pre ciso 
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dar voz e vez aos legítimos re presentantes do ter-
ceiro setor e das empresas.

IHU On-Line – Que relação pode ser esta-
belecida entre a sustentabili dade socioam-
biental e a redução das desigualdades no 
mundo?
André Trigueiro – Os pobres e mise ráveis são as 
maiores vítimas da cri se ambiental. Resolver ou 
atenuar a crise é prevenir o risco de um colap so 
social. Além disso, não é possível falar de susten-
tabilidade onde ainda haja pobreza e miséria. Um 
mode lo sustentável de desenvolvimento é aquele 
que compatibiliza produção de riqueza com gera-
ção de renda e emprego, justiça social e respeito 
aos limites da natureza.

IHU On-Line – Como imaginar um cená-
rio com prosperidade sem crescimento 
econômico?
André Trigueiro – Não é consensual a tese de 
que o crescimento econô mico seja sinônimo de 

prosperidade coletiva. O próprio termo “cresci-
mento” está sendo questionado por economis-
tas e pensadores. O econo mista da USP, Ladis-
lau Dowbor, para citar apenas um exemplo, diz 
que “crescer por crescer é a filosofia da célula 
cancerosa”. Há quem defenda um modelo de 
desenvolvimento em que a meta não seja sim-
plesmente “crescer”, mas promover a retirada 
sustentável dos recursos naturais. Nossa cultura 
desenvolvimentista (que elegeu o crescimento 
do PIB como meta) não enxerga os limites do 
planeta, e isso pode se revelar extremamente 
ameaçador para a própria espécie humana. Os 
valores prevalentes da sociedade de consu mo 
são essencialmente predatórios, não respeitam a 
resiliência do meio ambiente e a melhor tradu-
ção disso em uma única palavra é “ecocídio”. É 
preciso coragem intelectual para pensar de for-
ma diferente, fazer as perguntas certas e não ter 
medo das respostas.
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“Não será uma conferência de grandes de-
cisões, principalmente porque o sistema da ONU 
não permite revoluções”, constata o jornalista 
Dal Marcondes, sobre a Rio+20. Segundo ele, 
“é sempre preciso construir consensos para que 
as decisões passem a valer. O pior que se pode 
ter é a expectativa de transformações ou decisões 
radicais. É bom lembrar, também, que essa con-
ferência é muito mais de governança do que so-
bre meio ambiente. Além disso, todos os temas 
que atualmente estão sendo discutidos em COPs 
não terão fórum na Rio+20. É preciso ajustar 
as expectativas ao que é possível conseguir para 
que, ao final, não sobre um desagradável sabor 
de fracasso”. Na entrevista a seguir, concedida 
por e-mail à jornalista Graziela Wolfart e publi-
cada na 384ª edição da IHU On-Line, de 12 de 
dezembro de 2011, Dal Marcondes esclarece que 
“o Programa de Meio Ambiente da ONU vai le-
var à Rio+20 a proposição de trans formar a eco-
nomia global em uma economia verde, que seja 
inclusiva, distributiva e capaz de reduzir as desi-
gualdades tanto entre as pessoas como entre os 
países. Um compromisso dos governos em cami-
nhar nessa direção pode ser um passo importante 
para a transformação da economia nos próximos 
anos”.

Dal Marcondes é graduado pela Escola de 
Comunicação e Artes e mestrando do Programa 
de Pós-Gra duação em Ciência Ambiental da USP. 
Especializado em Jornalismo Econômico, conta 
com passagens pelas redações das revistas IstoÉ, 
Exame, Dirigente Industrial, pelas agências Fran-
ce Presse, Dinheiro Vivo, Agên cia Estado e pelos 

jornais DCI, Gazeta Mercantil e O Estado de S. 
Paulo. É editor no Brasil do Projeto Terra mérica, 
ligado aos Programas das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente – PNUMA e para o Desenvolvi-
mento – PNUD, moderador da Rede Brasileira 
de Jornalismo Ambiental e membro do grupo de 
trabalho Comuni cação Ambiental, do Ministério 
do Meio Ambiente, e do Conselho de Ética do 
Fórum Amazônia Sustentável. Fundador e atual 
diretor de redação da Envolverde (http://envol-
verde.com.br/), portal que tem como missão Jor-
nalismo & Sustentabilidade, recebeu em 2006 e 
2008 o Prêmio Ethos de Jornalismo. É também 
editor da revista Carta Verde – realizada em par-
ceria com a revista Carta Capital.

IHU On-Line – A Rio+20 conseguirá obter 
bons resultados? Quais os pos síveis entra-
ves em relação à constru ção de consensos 
para que as nego ciações entre os países 
avancem?
Dal Marcondes – A Rio+20 será uma gran-
de oportunidade para os países colocarem no 
centro de suas pautas as questões relevantes do 
desenvol vimento limpo e da economia verde. 
No entanto, não será uma conferência de gran-
des decisões, principalmente porque o sistema da 
ONU não permi te revoluções. É sempre preciso 
cons truir consensos para que as decisões passem 
a valer. O pior que se pode ter é a expectativa 
de transformações ou decisões radicais. É bom 
lembrar, também, que essa conferência é muito 
mais de governança do que sobre meio ambiente. 
Além disso, todos os temas que atualmente estão 

 “O Brasil tem condições para difundir um 

modelo de energia de baixo carbono” 
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sendo discutidos em COPs não terão fórum na 
Rio+20. É preciso ajustar as expectativas ao que 
é possível conseguir para que, ao final, não sobre 
um desagradável sabor de fracasso.

IHU On-Line – O que a Rio+20 pode ofe-
recer à sociedade cansada de apenas ou-
vir discursos em relação aos desafios do 
clima?
Dal Marcondes – Essa conferência não deverá 
tratar de temas relacionados às mudanças climá-
ticas. A sociedade não deve esperar nada nessa 
direção. No entanto, podemos almejar uma maior 
consciência dos governos em relação às urgências 
de compromissos. Na medida em que os países 
consegui rem assumir compromissos de ampliar a 
governança socioambiental já será um sucesso.

IHU On-Line – Qual a contribuição que a 
mídia pode dar para as ques tões que funda-
mentarão o debate da Rio+20? Como você 
avalia que a conferência está sendo tratada 
até então pela imprensa?
Dal Marcondes – A mídia tem um papel fun-
damental em relação a essa confe rência. Apenas 
uma pequena parcela dos brasileiros sabe o que 
é a Rio+20 e para o que ela servirá. Portanto, 
os jornalistas e os meios de comunica ção devem 
aprofundar as coberturas de forma a dar à socie-
dade uma visão mais abrangente sobre as pautas 
da Rio+20. Até agora a mídia ainda está tratando 
o tema de forma superficial e buscando pautas 
sensacionalistas. Será preciso melhorar muito a 
cobertura para que a sociedade brasileira pos sa 
acompanhar o evento. No entanto, uma confe-
rência da ONU não é uma coisa fácil de se cobrir. 
Será preciso preparar equipes de profissionais 
com informações e dados para que consi gam en-
tender a dinâmica da Rio+20.

IHU On-Line – Como você avalia o jor-
nalismo ambiental no Brasil hoje?
Dal Marcondes – O jornalismo brasilei ro avan-
çou muito na cobertura sobre meio ambiente nos 
últimos anos. Mas esse não é um tema fácil. Os 
profissio nais que atuam nessa área precisam se 
qualificar e se preparar para entender a trans-
versalidade das questões am bientais. Hoje a co-

bertura ambiental não está mais estrita a mídias 
seg mentadas ou de militância. Já ganhou espa-
ços nobres em meios de grande circulação, seja 
impresso, rádio e TV ou internet. É importante, 
no entanto, ter claro que o jornalismo ambiental, 
antes de qualquer coisa, é jornalismo. O ambien-
tal é uma escolha de pau tas e não uma militância. 
O jornalista deve tratar a pauta ambiental com 
o mesmo rigor jornalístico que trataria qualquer 
pauta.

IHU On-Line – Que novo modelo polí tico 
e econômico pode surgir nos de bates da 
Rio+20 como alternativa ao atual, que seja 
algo mais na linha do baixo carbono, por 
exemplo?
Dal Marcondes – O Programa de Meio Ambien-
te da ONU vai levar à Rio+20 a proposição de 
transformar a economia global em uma econo-
mia verde, que seja inclusiva, distributiva e capaz 
de reduzir as desigualdades tanto entre as pessoas 
como entre os países. Um compromisso dos go-
vernos em cami nhar nessa direção pode ser um 
passo importante para a transformação da econo-
mia nos próximos anos.

IHU On-Line – Considerando as fontes al-
ternativas de energia limpa, qual deve ser 
o papel do Brasil nos deba tes da Rio+20?
Dal Marcondes – O Brasil tem um papel funda-
mental na conferência, enquan to anfitrião. Será 
papel da diplomacia brasileira buscar construir os 
consen sos necessários para que a Rio+20 não 
seja um fracasso. Também, enquanto o país com 
o melhor perfil em termos de energias limpas, ele 
deve ser um exemplo e ajudar outras economias 
a criarem condições para a implan tação de ge-
ração limpa. Nosso país detém conhecimento, 
tecnologia e capacidade empreendedora para di-
fundir um modelo de energia de bai xo carbono.

IHU On-Line – Quais as possíveis de mandas 
que a sociedade em geral irá levar para a 
Rio+20?
Dal Marcondes – A sociedade tem muitas de-
mandas, mas creio que as mais importantes es-
tarão focadas em transparência e sistemas de 
governan ça para a transição para a economia 
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verde. Será preciso manter a pressão sobre os 
países para garantir avanços. As organizações 
sociais devem tomar cuidado para não perder o 
foco. Um exemplo disso é que muita gente acha 
que essa conferência tem de oferecer um espaço 
para debates de temas que sequer estão na pauta, 
como as mu danças climáticas.

IHU On-Line – Como será a relação en-
tre os países ricos e os emergentes na 
Conferência?

Dal Marcondes – Será uma relação di fícil, de 
interesses diferentes, mas que deve ser trabalha-
da para que soluções e compromissos possam ser 
construí dos. Com a atual crise internacional os 
países ricos já perceberam que não conseguem 
mais se manter em um mundo de unilateralismo. 
É preciso construir novas relações multilaterais ca-
pazes de dar ao planeta uma dinâ mica de trans-
formações. Sou otimista em relação à diplomacia 
e acredito na boa vontade dos homens. Não é 
fácil, mas não é impossível.
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Para o economista Ladislau Dowbor, um 
ponto central da Rio+20 é “entender a articula-
ção po sitiva que tem a busca de se reduzir as duas 
principais ameaças que temos pela frente: uma é 
ambiental e a outra é da desigualdade, que estão 
literalmente destruindo o planeta. Esses são os 
dois eixos de mudança”. Na entrevista a seguir, 
concedida à jornalista Graziela Wolfart, por telefo-
ne, e publicada na 384ª edição da IHU On-Line, 
de 12 de dezembro de 2011, Dow bor defende 
que “para materializar na Rio+20 propostas con-
cretas e factíveis, precisamos gerar compromissos 
concretos de cada país, criar planos de desenvol-
vimento sustentável que tracem metas e objetivos 
tal como se fez com as metas do milênio, para que 
cada país calcule no sentido de ver se estão sendo 
alcançadas ou não”.

Ladislau Dowbor é graduado em Economia 
Política pela Université de Lausanne (Suíça), com 
especiali zação em Planificação Nacional pela Es-
cola Superior de Estatística e Planejamento, onde 
fez o mestrado em Economia Social e doutorado 
em Ciências Econômicas. Atualmente é professor 
na PUC-SP.

IHU On-Line – Que relação pode ser esta-
belecida entre o PIB e o nível de satisfação 
das pessoas?
Ladislau Dowbor – Primeiro, devemos colocar 
“na mesa” o nosso objetivo geral: queremos viver 
melhor, ter mais qualidade de vida e de maneira 
sus tentável, portanto, sem prejudicar as gerações 
futuras, mas também numa base de equidade, ou 
seja, que todos tenham direito a seu pão cotidia-
no, sempre de forma democrática, com liberdade 
de opções. Isso tem sido tra duzido nos quatro pi-

lares do processo, que são: um desenvolvimento 
que seja economicamente viável; socialmente jus-
to; ambientalmente sustentável; e politicamente 
livre e participativo. Desses quatro pilares, o PIB 
mede ape nas um, que é a questão econômica. 
Não estamos medindo, com o PIB, que tipo de im-
pacto ambiental é provoca do pela sociedade do 
petróleo, nem o grau democrático dos processos 
eco nômicos, coisa que está cada vez mais visível 
com as últimas pesquisas, que mostram o poder 
avassalador das gran des corporações transnacio-
nais. O PIB não mede como se chega a resultados 
econômicos, em termos de possível truculência. 
Vejam o comportamento das grandes empresas 
farmacêuticas, ou das fábricas de agrotóxicos, por 
exemplo. O PIB não mede as dimen sões social, 
ambiental e democrática dessa dinâmica.

IHU On-Line – Como esse debate deve apa-
recer na Rio+20?
Ladislau Dowbor – Essas diversas di mensões 
serão colocadas na Rio+20. O Relatório sobre 
o Desenvolvimento Humano 2011, que saiu 
recentemen te, coloca com toda a clareza que a 
Rio+20 está centrada no equilíbrio entre a sus-
tentabilidade e a equida de. As metodologias 
já estão pratica mente disponíveis, por exem-
plo, a do cálculo de pegada ecológica10; as me-
todologias de segmento das mudanças climáti-
cas e da medição dos casos de efeito estufa, por 
tipo de atividade, por país, etc.; a metodologia 

10 A expressão “Pegada ecológica” é uma tradu ção do Inglês 
ecological footprint e refere-se, em termos de divulgação 
ecológica, à quanti dade de terra e água que seria neces-
sária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta 
todos os recursos materiais e energéticos gas tos por uma 
determinada população. (Nota da IHU On-Line)

 Rio+20: centrada no equilíbrio entre a sustentabilidade e a equidade 
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de seg mento da concentração de renda, na linha 
do cálculo do coeficiente Gini11. Mas também 
estão chegando as meto dologias do cálculo da 
concentração de riqueza acumulada. Porque há 
uma grande diferença entre renda e rique za. A 
riqueza está incomparavelmente mais concentra-
da do que a renda. Pela primeira vez, temos uma 
análise do poder corporativo planetário12. Isso é 
importante para a dimensão da demo cratização 
dos processos econômicos. Temos um conjunto 
de metodologias que foram desenvolvidas para 
o seg mento das Oito Metas do Milênio13, que ser-
ve para medir o desenvolvimento, que se tornou 
complexo demais. Cada vez mais se trata de qua-
lidade e menos de quantidade. A mudança nas 
medi das casa com a adequação do conjunto dos 
processos produtivos, não só pro dução fabril e 
agrícola, mas também educação, saúde e outros 
setores em função desses quatro pilares centrados 
na qualidade de vida das pessoas.

11 Coeficiente de Gini: medida de desigualda de desen-
volvida pelo estatístico italiano Cor rado Gini, em 1912. 
É comumente utilizada para calcular a desigualdade de 
distribuição de renda, mas pode ser usada para qual-
quer distribuição. Ele consiste em um número entre 0 e 
1, onde 0 corresponde à completa igual dade de renda 
(onde todos têm a mesma ren da) e 1 corresponde à com-
pleta desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda, 
e as de mais nada têm). O índice de Gini é o coefi ciente 
expresso em pontos percentuais (é igual ao coeficiente 
multiplicado por 100). (Nota da IHU On-Line)

12 Sobre o tema, leia o artigo “A rede do poder corporativo 
mundial”, de autoria de Ladislau Dowbor, publicado no 
sítio do IHU em 24-11-2011 e disponível em http://bit.ly/uN-
XCoY (Nota da IHU On-Line)

13 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: acabar 
com a extrema pobreza e a fome, pro mover a igualdade 
entre os sexos, erradicar doenças que matam milhões e 
fomentar no vas bases para o desenvolvimento susten-
tável dos povos são alguns dos oito objetivos da ONU 
apresentados na Declaração do Milênio, e que se pre-
tendem alcançar até 2015. Os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM) surgem da Declaração do 
Milênio das Nações Unidas, adotada pelos 191 estados 
membros no dia 8 de setembro de 2000. Criada em um 
esforço para sintetizar acordos internacionais alcançados 
em várias cúpulas mundiais ao longo dos anos 90 (sobre 
meio-ambiente e desenvolvimento, direitos das mulheres, 
desenvolvimento social, racismo, etc.), a Declaração traz 
uma série de compromissos concretos que, se cumpridos 
nos prazos fixados, segundo os indicadores quanti tativos 
que os acompanham, deverão melhorar o destino da hu-
manidade neste século. (Nota da IHU On-Line)

IHU On-Line – Quais os caminhos ino-
vadores e desafiadores que a confe rência 
das Nações Unidas no Rio de Janeiro pre-
cisa trilhar?
Ladislau Dowbor – Um ponto central é en-
tender a articulação positiva que tem a busca 
de se reduzir as duas principais ameaças que te-
mos pela frente: uma é ambiental e a outra é da 
desigualda de, que estão literalmente destruindo o 
planeta. Esses são os dois eixos de mudança. A 
articulação das medidas é que está se tornando 
interessante em função do seguinte mecanismo: 
distri buindo a renda, gera-se uma dinâmica de 
consumo na base da sociedade. Tra ta-se de um 
consumo necessário, pois são pessoas privadas 
do essencial. Isso tem um impacto social eviden-
te, além do impacto econômico, pois gera tanto 
mercado interno como a multiplicação de empre-
endedorismo individual, de pequenas atividades 
locais. Ao dinami zar a economia, por redistribuir 
a renda e estimular a demanda, reduzem-se os 
impactos da crise financeira internacio nal. Esse 
processo envolve também os investimentos na 
área social: educação, saúde, cultura. É um tipo 
de consumo que melhora a qualidade de vida, 
torna as pessoas mais produtivas e não gera im-
pactos ambientais negativos. Além disso, há ou-
tro impacto, cada vez mais aparente, que envol-
ve a mudança tec nológica. Quando se passa de 
transpor te individual, por meio de carro, para o 
transporte coletivo, por meio do metrô, à base 
de energia elétrica, reduzindo muito os impactos 
ambientais, gera-se um salto em termos de outra 
forma de utilizar a tecnologia. Isso estimula o de-
senvolvimento de novas tecnologias, o que nos 
obriga a dar uma guinada nas políticas tecnológi-
cas. O problema das grandes cidades, como São 
Paulo, por exemplo, não é a falta de recurso, de 
dinheiro, mas é a falta de um processo decisó-
rio inteligente. O que diferencia a Eco-92 – o que 
apontamos como os grandes desafios climáticos 
do planeta (água, florestas, etc.) – em relação à 
Rio+20 é que esta vai estar mais cen trada nas 
formas de governança. Nós temos problemas 
planetários, mas não temos instrumentos de go-
vernança que sejam planetários. Cada vez que 
apare ce um problema juntamos um G-7, um G-8, 
um G-20 e daqui a pouco vamos in ventar um 
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G-194 para todos os países. Para materializar na 
Rio+20 propostas concretas e factíveis, precisa-
mos gerar compromissos concretos de cada país, 
criar planos de desenvolvimento sus tentável, que 
tracem metas e objeti vos tal como se fez com as 
metas do milênio, para que cada país calcule no 
sentido de ver se estão sendo alcança das ou não.

IHU On-Line – Que balanço o senhor faz 
do que foi feito durante duas dé cadas com 
a Convenção do Clima e a Convenção da 
Biodiversidade esta belecidas na Eco-92?
Ladislau Dowbor – A Eco-92, através da Agen-
da 2114, colocou em cena os ob jetivos gerais 
do planeta. Ela foi extre mamente importante, 
essencialmen te como um espaço de repercussão 
da problemática ambiental. Antes disso, as pes-
soas que falavam em meio ambiente eram cate-
gorizadas como “ecochatos”, como “ecofrescos”, 
e não se entendia o tamanho do drama que es-
tamos en frentando. Depois da Rio-92 as pessoas 
pararam de ver isso como algo ridículo. O meio 
ambiente ocupou seu espaço na consciência das 
pessoas. No entanto, não se geraram os mecanis-
mos efetivos de implementação, porque se tentou 
fa zer metas planetárias quando não há um go-
verno planetário e o sistema multila teral existente 

14 Agenda 21: processo e instrumento de plane jamento 
participativo para o desenvolvimento sustentável e que 
tem como eixo central a sus tentabilidade, compatibili-
zando a conservação ambiental, a justiça social e o cres-
cimento econômico. O documento é resultado de uma 
vasta consulta à população brasileira, sendo construída a 
partir das diretrizes da Agenda 21 global. (Nota da IHU 
On-Line)

(ONU, Banco Mundial...) não tem essa capacida-
de de pressionar pela implementação. Então, ape-
sar de alguns avanços do IPCC15 e dos acordos 
de Kyoto, temos uma estagnação. Por isso afirmo 
que, enquanto a Rio-92 colocou os grandes obje-
tivos, a Rio+20 será es sencialmente a discussão 
de como eles serão implementados.

IHU On-Line – Em que sentido a Rio+20 
pode ser um marco na eco nomia verde que 
o mundo começa a perseguir? E como o 
Brasil pode se inserir na ideia de economia 
verde?
Ladislau Dowbor – Primeiro, o concei to de eco-
nomia verde é escorregadio, porque puxa muito 
para o ambiental e insuficientemente para a di-
mensão social, de reorganização econômica. Há 
certa tensão, nesse sentido, e a visão progressista 
nesse processo está buscando que se defina cla-
ramente o equilíbrio entre o que é a problemáti-
ca ambiental e o que é a problemática social, em 
particular a questão da desi gualdade. Esse ree-
quilibrar da dimen são social com a dimensão am-
biental é muito forte, e nessa conferência vai estar 
muito mais presente. O verde so zinho é, franca-
mente, insuficiente.

15 Painel Intergovernamental sobre Mudança Climá-
tica (IPCC): órgão das Nações Unidas res ponsável por 
produzir informações científicas em três relatórios que 
são divulgados periodi camente desde 1988. Os relatórios 
são base ados na revisão de pesquisas de 2500 cientis tas 
de todo o mundo. O documento divulgado pelo IPCC 
em fevereiro de 2007 afirmou que os homens são os 
responsáveis pelo aqueci mento global. Sobre o tema, a 
IHU On-Line 215 produziu uma edição especial, intitu-
lada Estamos no mesmo barco. E com enjôo. Ano tações 
sobre o relatório do IPCC. (Nota da IHU On-Line)
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“Os temas colocados pela ONU para essa 
Conferência demonstram um processo de recuo 
no enfrentamento dos problemas globais da cri-
se ambiental planetária”, diz Pedro Ivo de Sou-
za Batista, ao avaliar a agenda de discussões da 
Rio+20, que acontecerá no próximo ano. Crítico 
ao tema principal do encontro, ele diz que a dis-
cussão central deveria questionar o “o modelo de 
desenvolvimento e nele pensar a economia, as 
questões sociais, as questões ambientais de forma 
integrada”. “Em lugar disso, o centro do debate 
será a economia verde no contexto da erradica-
ção da pobreza e governança mundial, propor-
cionando um enfoque bastante limitado e com 
grande risco do debate concentrar-se em saídas 
para o grande capital”, reitera.

Na avaliação de Batista, a discussão sobre 
o crescimento econômico não pode ser linear 
porque cada país deve levar em consideração a 
sua realidade conjuntural. “Em muitas partes do 
globo precisamos en frentar desafios relacionados 
à pobreza e ao baixo consumo, mas, em outras 
partes, o desafio é diminuir o consumismo e um 
estilo de vida insustentável. Por isso o Brasil não 
pode copiar os modelos de desenvol vimento de-
predador hegemônico e o mundo não pode co-
piar o modelo de desenvolvimento dos EUA, do 
Japão e de certos países da Europa, já que não 
haveria planeta suficiente para comportar esses 
modelos”, propõe, em entrevista concedida por 
e-mail à jornalista Patricia Fachin e publicada na 
384ª edição de IHU On-Line, de 12 de dezem-
bro de 2011.

Pedro Ivo de Souza Batista também comenta 
as alterações do novo texto do Código Florestal 
e enfatiza: “Se a presidente não vetar os princi-

pais artigos incluídos pelo Congresso Nacional, os 
quais prejudicam o país e as nossas florestas, a 
posição brasileira ficará extremamente fragilizada 
no debate internacional e a Conferência da ONU 
se transformará, no mínimo, em Rio ‘menos’ 20”.

Pedro Ivo de Souza Batista é membro da As-
sociação Alternativa Terrazul, integrante da equi-
pe de coor denação da Rede Brasileira de Integra-
ção dos Povos – Rebrip e do Grupo Articulador 
do Comitê Facilitador da Sociedade Civil para a 
Rio+20.

IHU On-Line – Quem integra o Co mitê Faci-
litador da Sociedade Civil – CFSC Rio+20 
e a Cúpula dos Povos na Rio+20? Quais 
são os objetivos desses grupos?
Pedro Ivo de Souza Batista – O Comitê Faci-
litador da Sociedade Civil – CFSC é um espaço 
plural de participação dos movimentos sociais e 
organizações brasileiras. Ele está aberto à adesão 
de entidades que desejam participar do processo 
da Conferência Rio+20 e seu objetivo é facilitar, 
mobilizar e animar a cidadania, construindo posi-
ções que tenham a justiça social e ambiental como 
centro político. O processo da Conferência Rio+20 
envolve principal mente dois momentos importan-
tes: a própria Conferência Oficial da ONU e a Con-
ferência da Sociedade Civil deno minada Cúpula 
dos Povos por Justiça Social e Ambiental.

A Cúpula se realizará entres os dias 15 e 23 de 
junho, no Rio de Janeiro, e está sendo convocada 
pelo Comitê Facilitador e por várias organizações 
internacionais. Ela será um espaço ex clusivo da 
sociedade civil e dos cida dãos e cidadãs que de-
sejam contribuir para que a Rio+20 tenha posi-
ções mais próximas dos anseios populares.

 “Devemos erradicar a pobreza e manter nossas florestas em pé” 

Entrevista com Pedro Ivo de Souza Batista
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O Comitê Facilitador tem um Gru po de Ar-
ticulação composto por apro ximadamente 20 
movimentos e redes nacionais que aglutina or-
ganizações ambientalistas, indígenas, feministas, 
ecumênicas, sindicais, de integração regional, de 
negros, de jovens, de direitos humanos, de eco-
nomia soli dária, entre outros. (Detalhes no site 
www.cupuladospovos.org.br.)

IHU On-Line – Que avaliação faz da agenda 
de discussões que está sendo proposta para 
a Rio+20? Temas de in teresse dos povos 
serão tratados na conferência?
Pedro Ivo de Souza Batista – Infeliz mente, os 
temas colocados pela ONU para essa conferência 
demonstram um processo de recuo no enfrenta-
mento dos problemas globais da crise ambiental 
planetária. A sensação que tenho é que de con-
ferência em con ferência, vai-se diminuindo o al-
cance da pauta para que as posições sejam cada 
vez mais distantes dos interes ses populares. Seria 
muito importante discutirmos nessa oportunida-
de o mo delo de produção e consumo e o que 
se pode fazer para mudar a tendência destrutiva 
do atual desenvolvimento. Seria fundamental dis-
cutir os impasses do último período de negocia-
ções dos chamados ciclos sociais e ambientais das 
conferências da ONU. Seria de igual importân-
cia que ONU patroci nasse uma discussão de alto 
nível para enfrentar a crise climática, a perda de 
biodiversidade, a falta de justiça so cioambiental e 
direitos humanos, prin cipalmente para as popula-
ções mais pobres e vulneráveis.

Em lugar disso, o centro do debate será a 
economia verde no contexto da erradicação da 
pobreza e governança mundial, proporcionando 
um enfoque bastante limitado e com grande risco 
do debate concentrar-se em saídas para o grande 
capital. Mesmo com es sas limitações, a socieda-
de civil fará o bom combate e tentará influenciar 
para que os acordos sejam progressis tas. Por isso 
que a Cúpula dos Povos terá como centro a jus-
tiça social e am biental; afinal, para a maioria das 
po pulações do mundo a crise ambiental plane-
tária implica em tirar-lhes direi tos e territórios, 
destruindo ainda mais a natureza. Essa realidade 
não pode ser omitida em função de uma genérica 
discussão sobre economia verde.

IHU On-Line – Em que consiste uma reinte-
gração dos povos?
Pedro Ivo de Souza Batista – Na pro posta de 
globalização que os donos do mundo vêm impon-
do à sociedade, per cebe-se que se trata de uma 
globaliza ção dos mercados com forte tendência 
à exclusão social. Nesse sentido, orga nizações e 
movimentos sociais de todo o mundo se opu-
seram a esse processo. No bojo desse processo 
surgiram várias redes e alianças dos movimentos 
sociais e organizações civis para propor outra for-
ma de globalização que integrasse os povos numa 
perspectiva mais am pla, buscando não somente 
a relação econômica, mas também a integração 
social, cultural, trabalhista, etc.

No Brasil, a Rede Brasileira de In tegração 
dos Povos – Rebrip formou-se com esse objetivo 
e, em perceria com outras redes semelhantes nas 
Américas, constitui a Aliança Social Continental. 
Essas novas organizações foram funda mentais 
para se contrapor aos mode los globalizantes ne-
oliberais, como a Aliança do Livre Comércio das 
Américas – Alca, alternativas inclusivas e sob a 
lógica da sociedade civil. No decorrer do proces-
so, essas redes foram incor porando à defesa por 
justiça ambien tal como um dos elementos dessa 
luta internacional e estão, cada vez mais, presen-
tes nas lutas socioambientais.

IHU On-Line – Entre os temas centrais 
da Rio+20, está o debate sobre o de-
senvolvimento da economia verde como 
alternativa à pobreza. Quais são hoje os 
limites de se discutir a economia verde, 
considerando todos os mecanismos finan-
ceiros em rela ção às questões ambientais? 
É possí vel tratar de uma economia verde e 
desenvolvimento sustentável?
Pedro Ivo de Souza Batista – Como acen tuei 
antes, vejo problemas na discussão de economia 
verde para erradicação da pobreza. Penso que 
deveríamos discutir o modelo de desenvolvimen-
to e nele pen sar a economia, as questões sociais, 
as questões ambientais de forma integrada. Da 
forma como isso está sendo discutido, pode-
mos ter soluções altamente falacio sas. Parte do 
agronegócio afirma que plantar soja é economia 
verde. Outros imaginam que plantação de mono-
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cultura de eucaliptos é também economia ver de; 
muitos querem discutir mecanismos financeiros 
dissociados dos direitos das populações e, assim, 
conquistar mais fi nanciamento para as grandes 
empresas, excluindo as comunidades que já fa-
zem produção sustentável, gerando, por fim, mais 
desigualdade e pobreza.

Também o debate da pobreza não é simples, 
porque ele não pode ser disso ciado do modelo de 
desenvolvimento. A hidrelétrica de Belo Monte, 
por exem plo, é uma das grandes obras que o go-
verno brasileiro impulsiona, utilizando como justi-
ficativa a necessidade de o país crescer e erradicar 
a pobreza. Mas o fato é que devemos erradicar a 
po breza e manter nossas florestas em pé. Por isso 
que deveríamos estar discutin do o modelo global 
de desenvolvimen to, discutindo que o “cresci-
mento” não pode ser linear, pois em muitas par-
tes do globo precisamos enfrentar desafios rela-
cionados à pobreza e ao baixo con sumo, mas, em 
outras partes, o desafio é diminuir o consumismo 
e um estilo de vida insustentável. Por isso o Brasil 
não pode copiar os modelos de desen volvimento 
depredador hegemônico e o mundo não pode co-
piar o modelo de desenvolvimento dos EUA, do 
Japão e de certos países da Europa, já que não 
haveria planeta suficiente para compor tar esses 
modelos. A discussão é muito mais complexa e 
precisa de muito mais compromisso e responsabi-
lidade global para reverter a gravidade da situa-
ção. O caso do aquecimento global, por exemplo, 
muitos estão tratando como uma nova oportuni-
dade de ganhar di nheiro. O fato é que a emissão 
de gases não só não diminuiu, mas também teve 
crescimento recorde em 2011.

IHU On-Line – Qual a necessi dade de apro-
ximar a temáti ca ambiental das discussões 
socioeconômicas?
Pedro Ivo de Souza Batista – Não se trata de 
aproximar, mas sim de inte grar esses temas: eco-
logia e economia. Eles jamais deveriam ser sepa-
rados. O pensamento dominante assim o fez para 
melhor reproduzir o sistema e, em certa medida, 
por desconhecimento das inter-relações entre as 
duas áreas. Hoje, com os avanços da ciência mo-
derna, não podemos mais ignorar que as solu-
ções para os graves problemas incluem uma nova 

forma de pensar, um novo paradigma, uma visão 
sustentá vel que integre as diversas dimensões, 
tais como a econômica, social, política, ambien-
tal, cultural, ética e estética.

IHU On-Line – Entre os temas a serem dis-
cutidos na Rio+20, qual agenda é mais 
urgente?
Pedro Ivo de Souza Batista – Dependen do do 
enfoque, os temas propostos na Rio+20 podem 
ser mais uma cortina de fumaça nas soluções dos 
problemas de fundo, ocasionados pela crise am-
biental planetária. Mesmo assim, deveríamos nos 
concentrar em avanços concre tos em relação às 
mudanças climáticas – pela urgência e gravidade 
do proble ma – e pensar a discussão da arquitetura 
global como uma oportunidade. Desse modo, de-
fendo que a Conferência possa aprovar a criação 
de um órgão mundial para o desenvolvimento, 
com peso po lítico e recursos necessários para aju-
dar no enfrentamento dos problemas am bientais 
globais. Algo que tenha peso na área da susten-
tabilidade, como a Orga nização Mundial do Co-
mércio – OMC tem em sua área. Fortalecer o Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
– PNUMA não é suficiente, apesar de todas as 
contribuições desse órgão. A luta para enfrentar a 
crise ambiental planetária deve ganhar um órgão 
com força e poder político para dar à agenda da 
sustentabi lidade a centralidade que ela merece.

IHU On-Line – Como vê a posição do Brasil 
em expandir as hidrelétricas e desconside-
rar a consulta prévia aos povos indígenas 
no caso de Belo Mon te, por exemplo?
Pedro Ivo de Souza Batista – O Brasil tem 
tido, até agora uma posição pro gressista no de-
bate mundial. O fato de ter conseguido dimi-
nuir o desmatamen to, ter assumido metas para 
a diminui ção do aquecimento e ter avançado na 
demarcação das terras indígenas, colo ca nosso 
país na vanguarda da discussão sobre desenvol-
vimento sustentável. To davia, nesse último perío-
do, vemos uma tentativa enorme de retrocesso na 
po lítica ambiental brasileira, como fortes indícios 
do aprofundamento do modelo desenvolvimen-
tista insustentável. Belo Monte se enquadra nes-
sa lógica e, como modelo de hidrelétrica, ela já 
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demons tra ser equivocada; o fato de fazer isso, 
sem consulta prévia aos povos indígenas, só agra-
va o problema. Infelizmente o re trocesso não para 
por aí: estamos vendo a simplificação do licencia-
mento am biental para grandes obras, tentativas 
de barrar novas demarcações em terra indígena 
e uma diminuição na criação de Unidades de 
Conservação.

IHU On-Line – Quais são, em sua avalia-
ção, os principais impasses do novo texto 
do Código Florestal?
Pedro Ivo de Souza Batista – Sou de opi nião 
que não era necessário termos um novo Código 
Florestal. Tenho forte con vicção que uma atua-
lização e uma mo dernização do Código vigente 
poderiam ser feito no âmbito do Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente – Conama, ou por inicia-
tiva do Executivo. Na verdade, as mudanças que 
estão sendo introduzidas foram provocadas não 
pela ineficiência do Código, mas porque a partir 
de 2008 ele vem sendo aplicado de forma mais 
efetiva, tanto que tivemos queda no desmata-
mento, prisão de infratores e milhões em multas, 
com desarticulação de quadrilhas que viviam do 
comércio ilegal de madeira na Amazônia.

Assim, essas mudanças que estão sendo fei-
tas no Congresso Nacional são para beneficiar 
os infratores e “legali zar” o delito. Elas não vão 
melhorar a aplicação do Código e não são fru-
tos de um consenso que beneficiará o povo bra-

sileiro e protegerá as florestas, tal como insistem 
seus relatores, os sena dores Jorge Viana e Luís 
Henrique. As alterações do Código beneficiarão 
prin cipalmente o seguimento mais atrasa do dos 
produtores brasileiros, que é o agronegócio. Em 
função disso, serão sacrificados o interesse nacio-
nal, as populações que vivem nas e das flores tas e 
a nossa rica biodiversidade, sem falar nas graves 
consequências para o nosso clima e para o meio 
ambiente brasileiro.

Apesar de algumas melhorias pon tuais in-
cluídas no Senado em relação à Câmara dos 
Deputados, o Código continua favorecendo os 
desmatado res, promovendo a anistia, diminuin-
do áreas de reserva legal e Áreas de Pro teção 
Permanente – APPs, favorecendo novos desma-
tamentos, além de insti tuir a farra do camarão em 
cativeiro, quando transforma a aquicultura em 
atividade de utilidade pública, entre mais de 39 
pontos críticos observados pelo Comitê em Defesa 
das Florestas (http://www.comiteflorestas.org.br).

Se esse código for sancionado pela presiden-
te Dilma Rousseff na forma como está, teremos 
um retrocesso his tórico e de difícil reversão. Se a 
pre sidente não vetar os principais artigos incluídos 
pelo Congresso Nacional, os quais prejudicam 
o país e as nossas florestas, a posição brasileira 
ficará ex tremamente fragilizada no debate in-
ternacional e a Conferência da ONU se transfor-
mará, no mínimo, em Rio “me nos” 20, em lugar 
de Rio “mais” 20.
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“O ‘esverdeamento’ da economia é um pré- 
requisito para o desenvolvimento sustentável e 
pode vir a erradicar a pobreza sem degradar ain-
da mais os recursos naturais do planeta”. Com 
essa visão otimista Fabio Scarano tem a expecta-
tiva de que o governo brasileiro “perceba a opor-
tunidade histórica de o Brasil assumir a lideran-
ça” em relação às questões ambientais postas em 
pauta na Rio+20, que acontece no próximo mês 
no Rio de Janeiro.

Por ser um dos países mais ricos em recursos 
naturais, o Brasil tem a “obrigação de liderar o 
tema”, disse ele à IHU On-Line, em entrevista 
concedida por e-mail e publicada em 9 de maio 
de 2012 no sítio do IHU. “Se aqui não conseguir-
mos criar uma economia verde, tenho dificulda-
de de imaginar como os outros países poderão 
fazê-lo”, reitera. Para Scarano, o Brasil, como an-
fitrião da Rio+20, não pode esperar por acordo, 
“mas pode assumir compromissos estratégicos e 
financeiros para, ao menos em território nacio-
nal, exercitar o que vem defendendo teoricamen-
te nas convenções”.

Fabio Scarano é graduado em Engenharia 
Florestal pela Universidade de Brasília – UnB e 
doutor em Ecologia pela Universidade de St. An-
drews, na Escócia. É professor associado da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.

IHU On-Line – Em que consiste o mani-
festo ambiental Declaração do Estado do 
Planeta, lançado em Londres? Quais são 
as principais reivindicações do movimento 
ambientalista?
Fabio Scarano – A conferência Planet Under 
Pressure  foi uma reunião científica que, ao final, 

apontou uma série de recomendações que foram 
encaminhadas aos organizadores da Rio+20. Os 
cientistas alertaram, ainda esta vez, para o risco 
que a espécie humana corre com a velocidade 
das mudanças climáticas e a degradação dos re-
cursos naturais renováveis. Portanto, não se tra-
tou de uma ação do movimento ambientalista, 
mas sim de mais um entre os vários alertas feitos 
pela comunidade científica.

IHU On-Line – Como você avalia o rascunho 
zero, texto-base da Rio+20? Ele aponta al-
guma novidade? E, por outro lado, quais os 
principais impasses desse texto?
Fabio Scarano – O texto-base joga para o futuro 
soluções que precisaríamos ter posto em prática 
há 20 anos. Espero que o evento Rio+20 não se 
torne um Rio+30 ou +40.

IHU On-Line – Quais as razões deste adia-
mento das questões ambientais?
Fabio Scarano – Algumas iniciativas foram pos-
tas em prática: surgiram órgãos na ONU para tra-
tar do tema; as convenções nascidas na Rio+20 
(biodiversidade, clima e desertificação) se forta-
leceram; houve um aumento expressivo nas áre-
as protegidas do planeta; surgiram instâncias de 
avaliação científica como o Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Climáticas – IPCC e ago-
ra o Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Service – IPBES. 
Porém, o resumo da opera é que hoje temos a 
maior taxa de emissão de CO2 da história, uma 
taxa de perda de espécies na ordem de 1.000 a 
10.000 vezes mais do que seria de se esperar sem 
a ação humana no planeta, e uma perda finan-

 O esverdeamento da economia: discussão em pauta na Rio+20 

Entrevista com Fabio Scarano
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ceira estimada ao PIB do Japão por ano, só em 
degradação de habitats, e quase 1 bilhão de pes-
soas com fome. Enfim, ainda há muito que fazer 
e o tempo urge.

IHU On-Line – Como fica a posição do Bra-
sil na Rio+20, uma vez que os parlamen-
tares tentam aprovar o novo Código Flo-
restal e o governo já prevê a construção de 
diversas hidrelétricas nos próximos anos? 
Há contradições na agenda ambiental bra-
sileira? Qual sua expectativa para sair das 
mesas de negociações e encontrar soluções 
práticas para resolver os problemas am-
bientais do planeta?
Fabio Scarano – Há uma tendência da posição 
do governo brasileiro de ser igual ao que se vê 
nas convenções: propor metas futuras e cobrar fi-
nanciamento dos países desenvolvidos. A minha 
expectativa otimista é de que o governo perceba 
a oportunidade histórica de o Brasil assumir a li-
derança no tema, que é o tema do século. Para 
isso, o Brasil precisa, até mesmo como anfitrião 
do evento, não esperar por acordo, mas desde 
o início assumir compromissos estratégicos e fi-
nanceiros para, ao menos em território nacional, 
exercitar o que vem defendendo teoricamente 
nas convenções. Imagino um fundo, pelo menos 
três vezes maior que o Fundo Amazônia, que pos-
sa fomentar iniciativas locais de desenvolvimento 
verde que, em tempo, possam ser amplificáveis 
para o resto do país. Recursos de compensação 
ambiental poderiam ser o início desse fundo. Na-
turalmente, a atual tendência do código florestal 
e da expansão das grandes hidrelétricas na Ama-
zônia não está em harmonia com uma iniciativa 

desse tipo. No entanto, um compromisso políti-
co e financeiro de tratar de maneira integrada a 
agenda de desenvolvimento e a ambiental já po-
deria ser um começo.

IHU On-Line – Um dos temas a ser debatido 
na Rio+20 é a economia verde como alter-
nativa para erradicar a pobreza. Como você 
vê esse debate e a postura dos governos de 
serem favoráveis a essa proposta? Pode-se 
dizer que, novamente, o mercado tenta 
mercantilizar as questões ambientais com 
propostas como REED, venda de carbono, 
economia verde, etc?
Fabio Scarano – O “esverdeamento” da econo-
mia é um pré-requisito para o desenvolvimento 
sustentável e pode vir a erradicar a pobreza sem 
degradar ainda mais os recursos naturais do pla-
neta. O Brasil, sendo o país que mais significati-
vamente abriga esses recursos (20% da biodiver-
sidade está aqui, além de 15% da água doce, o 
maior estoque de carbono, e grande produção de 
alimentos), tem a obrigação de liderar o tema. Se 
aqui não conseguirmos criar uma economia ver-
de, tenho dificuldade de imaginar como os outros 
países poderão fazê-lo.

Não concordo que esse conceito signifique 
mercantilizar o ambiente. O problema é que, 
hoje, a economia tradicional não atribui valor às 
coisas ambientais e as assume como dadas. Por 
exemplo, cerca de 90% da energia gerada no Bra-
sil provém de hidrelétricas. 80% das águas que 
abastecem os reservatórios nascem em unidades 
de conservação. As empresas que geram, vendem 
ou usam energia repassam algum de seus lucros 
para a gestão de Unidades de Conservação?
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O professor titular do Programa de Plane-
jamento Energético da Coppe/UFRJ e secretário 
executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Cli-
máticas, Luiz Pinguelli Rosa, frisa, em entrevis-
ta concedida por telefone à jornalista Thamiris 
Magalhães e publicada na 393ª edição da IHU 
On-Line, em 21 de maio de 2012, que os obje-
tivos da Rio+20 não serão rapidamente atingi-
dos. “Vai haver um período ainda para que essas 
tecnologias, que estão sendo discutidas, possam 
ser utilizadas, implantadas. A nossa ideia é que 
tecnologias que permitem evitar as emissões dos 
gases do efeito estufa venham a ser mais utiliza-
das, e é essa a nossa intenção”. O docente acre-
dita que essas tecnologias ainda não estão sendo 
utilizadas porque são, em geral, custosas. “O ba-
rato é o petróleo. O problema do mundo é que o 
barato está saindo caro porque poderão ocorrer 
mudanças climáticas e dificuldades que irão afe-
tar as populações dos países. Essa é a questão”.

Luiz Pinguelli Rosa é graduado em Física 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ, Pinguelli é mestre em Engenharia Nuclear 
pela Coppe/UFRJ – Instituto Alberto Luiz Coim-
bra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, 
doutor em Física pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro – PUC-RJ. Foi Diretor da 
Coppe/UFRJ por três mandatos e é ex-presidente 
da Eletrobrás. Atualmente é diretor da Coppe/
UFRJ, professor titular do Programa de Plane-
jamento Energético da Coppe/UFRJ e secretário 
executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Cli-
máticas. Foi pesquisador ou professor visitante 
das universidades de Stanford, da Pennsylvania, 
de Grenoble, de Cracóvia, do Centre Internatio-
nal pour l’Environnement et le Développement 
(Paris), do Centro Studi Energia Enzo Tasseli, do 

Ente Nazioanale per l’Energia Nucleare e Fonti 
Alternative, ambos na Itália, e da Fundação Bari-
loche, na Argentina. Foi ainda membro do Con-
selho do Pugwash, entidade fundada por Albert 
Einstein e Bertrand Russel, a qual ganhou o No-
bel da Paz em 1995 e tem participado do Pai-
nel Intergovernamental de Mudanças do Clima 
– IPCC (sigla em inglês), instituição que recebeu 
o Prêmio Nobel da Paz em 2007.

IHU On-Line – Qual o principal objetivo do 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 
para a Conferência Rio+20?
Luiz Pinguelli Rosa – Participar do debate na-
cional e internacional. Nosso interesse é que o 
Brasil tenha uma atuação importante e que, por-
tanto, nós possamos participar desse debate.

IHU On-Line – De que maneira as mudan-
ças e inovações tecnológicas podem auxi-
liar para que os objetivos da Rio+20 sejam 
atingidos?
Luiz Pinguelli Rosa – Os objetivos da Rio+20 
não serão rapidamente atingidos. Vai haver um 
período ainda para que essas tecnologias, que 
estão sendo discutidas, possam ser utilizadas, im-
plantadas. A nossa ideia é que tecnologias que 
permitem evitar as emissões dos gases do efeito 
estufa venham a ser mais utilizadas e é essa a nos-
sa intenção.

IHU On-Line – Por que elas ainda não estão 
sendo utilizadas?
Luiz Pinguelli Rosa – Por que são, em geral, 
custosas. O barato é o petróleo. O problema do 
mundo é que o barato está saindo caro porque 
poderão ocorrer mudanças climáticas e dificulda-

 “Acredito que a Rio+20 não vai ser um grande sucesso” 

Entrevista com Luiz Pinguelli Rosa
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des que irão afetar as populações dos países. Essa 
é a questão.

IHU On-Line – Em que sentido a Rio+20, 
tanto do ponto de vista brasileiro como in-
ternacional, não está bem equacionada?
Luiz Pinguelli Rosa – Porque as prioridades, 
em minha opinião, não estão incluindo, por 
exemplo, essa questão da mudança do clima. Isso 
é um problema que deveria ser mais desenvolvi-
do na Conferência.

IHU On-Line – Um dos principais temas da 
Rio+20 será a economia verde. Mas, de 
fato, do que ela trata?
Luiz Pinguelli Rosa – Eu também não sei. É um 
rótulo que se usa e que não é muito bem definido.

IHU On-Line – Outro tema de debate pre-
visto na Rio+20 é a questão da erradica-
ção da pobreza no mundo. Nesse aspecto, 
quais os passos que o senhor considera 
fundamentais para que a pobreza seja de 
fato erradicada em nosso país?
Luiz Pinguelli Rosa – O problema da pobre-
za tem muito a ver com a questão da exploração 

do trabalho, com o capitalismo selvagem, que em 
alguns países ainda existe. Acredito que o Brasil 
melhorou a sua situação nos últimos anos, com 
políticas sociais como o Bolsa Família, o aumento 
do salário mínimo etc. E isso contribui, mas há 
muito mais a fazer, porque as pessoas melhora-
ram de vida, mas ainda tem uma diferença enor-
me entre as condições de vida das classes média 
e alta e as da grande população.

IHU On-Line – Quais são as chances de su-
cesso da Rio+20?
Luiz Pinguelli Rosa – Acredito que não vai ser 
um grande sucesso. Mas espero que se avance al-
guma coisa em direção a um mundo um pouco 
mais equilibrado.

IHU On-Line – De que maneira o senhor 
acredita que será tratada a questão das 
mudanças climáticas na Rio+20? Percebe 
que ela será relativizada durante a Confe-
rência? Por quê?
Luiz Pinguelli Rosa – Sim. Será relativizada e 
muito pouco abordada, por pressão internacional 
de grandes interesses econômicos de países e por 
uma posição nacional do Brasil em relação a isso.
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A melhor maneira de a população contri-
buir para a melhoria do saneamento ambiental e 
para proteger os recursos hídricos é não poluindo 
e combatendo a pobreza cultural e educacional 
que acompanham a pobreza econômica. Essa é 
a colocação do professor Dieter Wartchow, em 
entrevista concedida por e-mail à jornalista Tha-
miris Magalhães e publicada na 393ª edição da 
IHU On-Line, em 21 de maio de 2012. Segundo 
ele, a pobreza atua no sentido oposto da racio-
nalidade e do equilíbrio ambiental. “Portanto, é 
preciso mudar hábitos e comportamentos, e dis-
tribuir saberes e conhecimento, através de uma 
interação constante com o meio ambiente”. E 
continua: “A educação ambiental e a participação 
do cidadão nas tomadas de decisão também po-
dem contribuir para o saneamento do ambiente 
melhor e mais saudável. A educação começa em 
casa. O simples ato de plantar uma árvore certa 
no lugar certo, varrer a calçada, não desperdiçar 
energia e água, separar os resíduos e devolver pi-
lhas, baterias, lâmpadas fluorescentes ou levá-los 
a um local seguro, etc., é uma demonstração de 
que é possível mudar no âmbito local um proble-
ma global”.

Dieter Wartchow é graduado em Engenharia 
e mestrado em Hidrologia Sanitária pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 
Wartchow é doutor em Engenharia Sanitária e 
Ambiental pela Universidade Stuttgart, Alema-
nha. É professor no Instituto de Pesquisas Hidráu-
licas – IPH, da UFRGS. É autor de Água para 
todos: rompendo o paradigma da ineficiência do 
setor público (Porto Alegre: Publicação Indepen-
dente, 2003).

IHU On-Line – Qual a importância da 
Rio+20 para o tema da água e recursos 
hídricos?
Dieter Wartchow – Salvaguardar a água e os 
recursos hídricos como um bem da vida e não 
deixá-los serem transformados em commodity 
ou bem econômico especulativo. Em 28 de julho 
de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas, 
através da Resolução A/RES/64/292, declarou a 
água limpa e segura e o saneamento a um direito 
humano essencial para gozar plenamente a vida 
e todos os outros direitos humanos. Em abril de 
2011, o Conselho dos Direitos Humanos adotou, 
através da Resolução 16/2, o acesso à água potá-
vel segura e ao saneamento como um direito hu-
mano, um direito à vida e à dignidade humana. 
É por isso que o acesso universal ao saneamento 
básico de qualidade é fundamental para a digni-
dade humana e a privacidade, assim como um 
dos principais mecanismos de proteção da qua-
lidade ambiental dos recursos hídricos. Nos dias 
de hoje, a água potável segura e o saneamento 
básico adequado são fundamentais para a redu-
ção da pobreza, para a saúde, para o desenvolvi-
mento sustentável e para o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio – ODM, da ONU.

IHU On-Line – Como garantir o equilíbrio 
entre as condições ambientais associa-
das aos recursos hídricos e os propósitos 
econômicos?
Dieter Wartchow – Entendendo que sem quali-
dade ambiental a economia terá dificuldades em 
se manter. Oferecendo à natureza o que pertence 
à natureza como, por exemplo, o tempo necessá-

 A Conferência Rio+20 poderá humanizar 

a água e os recursos hídricos? 

Entrevista com Dieter Wartchow
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rio para que ela possa se sustentar, apesar das mo-
dificações a ela impostas por conta do desenvol-
vimento sustentável. Sabe-se que as pretensões 
dos países e governos na Conferência Rio+20 
são as de debater o contexto da economia ver-
de e a governança em busca do desenvolvimento 
sustentável. Qual o significado destes conceitos, 
assim como a real tradução do que é o desen-
volvimento sustentável? Movimentos sociais que 
geralmente ficam às margens das programações 
oficiais, a exemplo do Fórum Mundial da Água, 
estão a propor uma discussão em torno do acesso 
à água segura, da mercantilização e privatização 
da água, das barragens e do modelo energético 
em países em desenvolvimento.

IHU On-Line – Há conflitos de ideias na 
Rio+20?
Dieter Wartchow – Os países negociadores 
concordam com o estímulo à economia verde e 
a necessidade de se criar um organismo multi-
lateral fortalecido para questões ambientais, no 
intuito de melhorar a governança. Mas faltam 
acordos. De um lado, países desenvolvidos pro-
curam salvaguardar seus interesses, atuando com 
persuasão ou se valem da força econômica. Já os 
países em desenvolvimento temem que a econo-
mia verde (que pode ser tudo, pois é um conceito 
ambíguo) possa significar barreiras comerciais e 
dificuldades em crescer. Todos os países querem 
crescer, mas não se sabe até onde isso é possível, 
devido às limitações de recursos naturais, a exem-
plo da água. Teme-se que cada país venha criar o 
seu conceito de economia verde e que esta venha 
a se transformar apenas em mais um negócio.

IHU On-Line – Atualmente está na moda se 
dizer sustentável. Qual a sustentabilidade 
que a Rio+20 deveria buscar?
Dieter Wartchow – A sustentabilidade do bem. 
Da história da evolução e da importância das ques-
tões relacionadas ao meio ambiente afirma-se que 
a “consciência ecológica” de mundo contempo-
râneo nasceu à sombra da fissão nuclear – Hi-
roshima. Segundo Albert Einstein: “A poderosa 
desintegração do átomo veio modificar tudo, sal-
vo o nosso modo de pensar, fazendo-nos assim 
deslizar para uma catástrofe nunca vista. A sobre-

vivência da humanidade exige uma nova manei-
ra de pensar”.

Afinal, o que é sustentabilidade?

Sustentável é o processo que procura colocar 
tudo em harmonia. Não se recomenda maximizar 
a economia e minimizar as questões ambientais. 
Como pilares desse conceito de sustentabilidade 
cito a disponibilidade de recursos naturais por 
longos períodos; a preservação da prosperidade 
econômica; a justiça social e distributiva; a manu-
tenção de uma cadeia alimentar e da biodiversi-
dade, que necessita de um ambiente preservado; 
e a democratização e a profusão do conheci-
mento. Existe outro conceito que entende o de-
senvolvimento sustentável como aquele onde há 
constante crescimento do Produto Interno Bruto 
– PIB, ou ainda, que relaciona a sustentação do 
padrão de vida elevado.

IHU On-Line – Em que aspectos a Confe-
rência RIO+20 se relaciona com a Eco-92?
Dieter Wartchow – Se fossemos resgatar os 
compromissos firmados por países e governos na 
Eco-92, veríamos que esses foram esquecidos e 
que se preferiu discutir geopolíticas e crises eco-
nômicas, cada país procurando defender seus in-
teresses. Faltou solidariedade e seriedade desde 
então, o que nos leva a perguntar se na Conferên-
cia Rio+20 os países e governos querem fazer o 
debate verdadeiro ou o aparente. Essa dúvida ad-
vém da análise de alguns princípios que constam 
na Agenda 21, e que nunca perderam sua atuali-
dade, como a produção e o consumo sustentável, 
a energia renovável; a educação permanente; a 
inclusão social e a distribuição de renda; a univer-
salização do saneamento ambiental; a gestão do 
espaço urbano e a mobilidade; a política flores-
tal e o controle do desmatamento; a proteção da 
qualidade dos recursos hídricos, as relações inter-
nacionais e a governança, a pedagogia da susten-
tabilidade e outros. O dever de casa não foi feito 
e é por isso que se deve debater como agiremos 
daqui para adiante, como poderemos compen-
sar danos ambientais, como podemos cuidar do 
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ambiente da casa (conceito de ecologia) e como 
administrá-la bem (conceito de economia).

IHU On-Line – Qual é a melhor alternativa 
para preservar os recursos hídricos?
Dieter Wartchow – Através de políticas de Es-
tado. Com educação básica e ambiental. Respei-
tando e colocando a legislação em prática. Temos 
uma legislação bem constituída, inteligência insta-
lada em nossas universidades e instituições. A co-
operação, a difusão e a democratização do conhe-
cimento desempenham papel importante para sair 
da inércia tecnológica. Então, o que falta?

IHU On-Line – Recursos hídricos têm a ver 
com saneamento ambiental?
Dieter Wartchow – Os recursos hídricos refle-
tem em suas águas um capítulo da história do de-
senvolvimento. De um estado natural da época 
do descobrimento, passaram a ser indicadores do 
comportamento da civilização. Os rios corriam 
em paz em seu território, hoje as suas águas são 
disputadas em seus diferentes usos e poluídas. Os 
recursos hídricos são exauridos, transportam re-
síduos e esgotos e, no caso do Rio dos Sinos, no 
Rio Grande do Sul, têm dificuldades em garantir 
a vida aquática ou água para o consumo huma-
no. Pouco se aprendeu da mortandade de peixes 
ocorrida em 2006, até lamentarmos o próximo 
desastre ambiental. Os recursos hídricos dialogam 
com o saneamento ambiental e vice-versa. Aliás, 
a temática dos recursos hídricos e do saneamento 
ambiental se interligam de forma sistêmica com 
as políticas e temas do meio ambiente, com o es-
tatuto das cidades, com educação ambiental, com 
habitação e com desenvolvimento sustentável.

IHU On-Line – De que forma a população 
pode contribuir para a melhoria do sanea-
mento ambiental e para proteger os recur-
sos hídricos?
Dieter Wartchow – Não poluindo, combatendo 
a pobreza cultural e educacional que acompa-
nham a pobreza econômica. A pobreza atua no 
sentido oposto da racionalidade e do equilíbrio 
ambiental. Portanto, é preciso mudar hábitos e 

comportamentos, e distribuir saberes e conheci-
mento, através de uma interação constante com 
o meio ambiente. A educação ambiental e a par-
ticipação do cidadão nas tomadas de decisão 
também podem contribuir para o saneamento do 
ambiente melhor e mais saudável. A educação 
começa em casa. O simples ato de plantar uma 
árvore certa no lugar certo, varrer a calçada, não 
desperdiçar energia e água, separar os resíduos e 
devolver pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes 
ou levá-los a um local seguro, etc. é uma demons-
tração de que é possível mudar no âmbito local 
um problema global.

IHU On-Line – Quais perguntas poderiam 
ser feitas aos participantes da Rio+20?
Dieter Wartchow – O que determina um nível 
adequado de prosperidade econômica? Os recur-
sos hídricos caracterizam-se por ultrapassar fron-
teiras geopolíticas, portanto transferir consequên-
cias das nascentes para a sua foz, de município 
para município, de estado para estado e de país 
para países. Como garantir uma política segura 
para as bacias hidrográficas sabendo das impli-
cações políticas, jurídicas, culturais, climáticas? 
E uma pergunta polêmica: Como garantir que a 
propriedade da água seja de Deus?

IHU On-Line – Gostaria de acrescentar al-
gum aspecto não questionado?
Dieter Wartchow – A preservação da vida de-
pende do cuidar da gente, da vida, dos animais, 
da saúde do meio ambiente, das cidades, do rio 
e da água. Devemos desenvolver a aptidão para 
transformar problemas em oportunidades. Deve-
mos crescer sem destruir. Crescer com educação, 
cultivando e cuidando da seiva da vida, a água, 
a floresta, os animais, o ar e o solo. Isso parece 
muito filosófico, mas é o amor à sabedoria que 
poder fazer convergir ideias e ações para promo-
ver a progressiva visão do futuro que queremos. 
Combater interesses de interlocutores da econo-
mia verde e do capitalismo verde que não sejam 
justas socialmente, economicamente viáveis, poli-
ticamente corretas e ambientalmente sustentáveis 
é uma tarefa dos sábios.
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“Não existe um pensamento macroeconômi-
co para isso que chamamos de sustentabilidade 
porque todas as teorias, das mais ortodoxas às 
mais heterodoxas, têm como base comum o au-
mento incessante do consumo”, disse José Eli 
da Veiga, à jornalista Patricia Fachin em entrevis-
ta publicada na 351ª edição da revista IHU On- 
Line, de 22 de novembro de 2010. Na entrevista 
que segue, concedida por telefone, o economis-
ta explica que o mundo está passando por uma 
transição da era da energia fóssil para a econo-
mia de baixo carbono e classifica o aquecimento 
global como a espinha dorsal desse processo. “Se 
não conseguirmos reverter o aquecimento global, 
tudo que for conquistado em termos de biodiver-
sidade, gestão de recursos hídricos, etc., vai para 
o ralo porque o aquecimento acabará com tudo”.

Em função disso, argumenta, é preciso inves-
tir prioritariamente em uma reestruturação ener-
gética. Nesse sentido, assinala, “o vetor segurança 
energética somado ao vetor mudança climática 
faz com que se perceba que a próxima longa eta-
pa do capitalismo será centrada nas inovações 
das áreas das energias que poderão substituir as 
fósseis”.

Na opinião do economista, as atuais opções 
alternativas energéticas como a eólica e a solar 
não serão suficientes para sustentar a transição 
da era fóssil para a economia de baixo carbono. 
“É bem provável que tenhamos uma grande sur-
presa nas próximas décadas com algum tipo de 
inovação radical que irá acelerar o processo de 
saída da era fóssil”, aponta.

Para ele, o desafio Brasil nos próximos anos 
consiste em investir em “CT&I”, Ciência, Tecno-
logia e Inovação para não ficar dependente das 

soluções que surgirão em outros países. “Do meu 
ponto de vista, deveríamos usar todos os recursos 
do pré-sal para investir em Ciência e Tecnologia”.

José Eli da Veiga é professor do Departa-
mento de Economia da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade 
de São Paulo – FEA-USP, onde participa do Nú-
cleo de Economia Socioambiental – NESA. Além 
de artigos em periódicos científicos nacionais e 
estrangeiros, e diversos capítulos de obras cole-
tivas, acaba de lançar seu vigésimo livro: Susten-
tabilidade – A legitimação de um novo valor (Ed 
Senac, 2010). É colunista do jornal Valor Econô-
mico e da revista Página 22. Sua página pessoal 
na internet é <http://www.zeeli.pro.br>.

IHU On-Line – Pode nos explicar em que 
consiste a economia verde?
José Eli da Veiga – As pessoas têm opções di-
ferentes sobre a concepção do que seria a econo-
mia verde. A principal referência internacional é 
o PNUMA (UNEP, na sigla em inglês), Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que 
lançou em 2008 uma iniciativa pela economia 
verde (Green Economy Initiative). Um programa 
para auxiliar os governos nacionais a elaborar 
políticas de estímulo a tudo isso que temos cha-
mado de atividades favoráveis à sustentabilidade, 
que vão desde a busca por energias renováveis 
até práticas agrícolas mais adequadas, passando 
por novas maneiras de construir casas e prédios. 
Na concepção do PNUMA, uma economia verde, 
além de justa e resiliente, deve e ter a capacidade 
de melhorar a qualidade de vida de todos dentro 
dos limites ecológicos deste planeta.

 Brasil na rota da economia de baixo carbono 
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Logo depois, surgiu uma iniciativa interna-
cional diferente, de coalizão, que juntou organiza-
ções de consumidores, de trabalhadores e pesqui-
sadores sob a liderança do International Institute 
for Environment and Development – IIED, que 
tem sede em Londres, fundado pela economista 
Barbara Ward, em 1971. No Brasil, este debate 
está sendo puxado pela ONG Vitae Civilis, de 
São Paulo. Recentemente, a ONG e o Instituto fi-
zeram um encontro no Brasil e passaram a usar a 
expressão “economia verde e inclusiva”.

IHU On-Line – O mundo hoje passa por 
uma transição econômica em função das 
questões ambientais? O que a caracteriza? 
Nesse sentido, quais são os dilemas entre a 
economia verde e a economia tradicional?
José Eli da Veiga – A transição está ocorrendo 
de uma maneira muito mais profunda do que se 
imagina e com uma aceleração recente que ge-
rou o debate sobre uma hipotética bolha verde. 
O principal neste debate é a transição da área 
fóssil para a economia de baixo carbono; essa 
é a espinha dorsal do que poderá vir a ser uma 
economia verde. Independente da definição que 
se dê para economia verde, a questão central 
é o aquecimento global. Se não conseguirmos 
conter ou reduzir o aquecimento global em cur-
so, tudo que for conquistado em termos de bio-
diversidade, gestão dos recursos hídricos, etc., 
irá para o ralo, porque o aquecimento acabará 
com tudo. É nesse sentido que justifico que a es-
pinha dorsal é o aquecimento global e, portanto, 
da transição energética e da necessidade de que 
os países façam uma reestruturação energética. 
Recentemente, foi fechado o protocolo de Na-
goya na COP-10 da Biodiversidade. Esse foi um 
motivo de festa porque houve um acordo em re-
lação a questões básicas. Essa iniciativa abre uma 
perspectiva grande por reconhecer que os países 
têm direitos sobre elementos da sua biodiversi-
dade que se tornaram, por exemplo, produtos 
farmacêuticos. Não existia qualquer regulamen-
tação internacional sobre isso. Abre-se uma pers-
pectiva otimista nesta área da biodiversidade. De 
qualquer modo, se não estivermos atentos para 
os efeitos do aquecimento global, essas medidas 
conquistadas se tornarão irrelevantes.

Mudança de comportamento

A intensidade de carbono das economias 
vem caindo. Antes que a questão da mudança 
climática entrasse na agenda do debate público 
internacional, houve um problema sério de se-
gurança energética, cujo alerta vem sendo feito 
desde a crise do petróleo, em 1973. Por causa da 
crise do petróleo, uma série de países começou 
a tomar medidas de economia de energia e efi-
ciência energética, as quais levaram a uma redu-
ção da intensidade de carbono, embora a mola 
propulsora não fosse o problema da mudança 
climática.

Nesse sentido, o vetor segurança energética 
somado ao vetor mudança climática faz com que 
se perceba que a próxima longa etapa do capi-
talismo será centrada nas inovações das áreas 
de energias que poderão substituir as fósseis. O 
que desencadeou um processo de intensa com-
petição entre empresas e países na busca dessas 
inovações. Isso gerou o terceiro vetor: na medida 
em que os empresários tomam consciência disso, 
aumenta o fluxo de investimentos nesta área, in-
clusive nas bolsas de valores. É possível fazer um 
paralelo desta situação com a bolha da internet: 
há dez anos ocorreu uma experiência semelhante 
porque houve um investimento nesta área, apos-
tando em empresas que pareciam inovadoras e, 
em determinado momento, a bolha explodiu. Na 
medida em que se percebe a transição de longo 
prazo, se concentram muitos investimentos e é 
possível que pessoas apostem em investimentos 
que não serão tão viáveis. Nesse sentido, poderia 
haver uma bolha verde. É importante perceber 
que, mesmo que essa bolha verde venha explodir, 
isso não significa que a tendência não seja essa.

IHU On-Line – Em que consiste uma tercei-
ra revolução industrial? Ela tem a ver ape-
nas com a segurança energética ou tem a 
ver também com uma mudança social de 
comportamento?
José Eli da Veiga – Não sei se é correto falar em 
terceira revolução industrial. De qualquer modo, a 
questão que você colocou é difícil: se trata apenas 
de inovação tecnológica ou mudança de compor-
tamento? Na verdade, além desses dois fatores, 
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há um terceiro que é a mudança de valores. É 
muito difícil pré-determinar, nesse jogo de valo-
res, comportamento e mudanças tecnológicas, o 
que influencia o quê. Mudanças de valores levam 
a mudanças tecnológicas e vice-versa, o mesmo 
acontecendo na relação que ambas mantêm com 
a esfera comportamental.

Por exemplo, quando as primeiras leis sociais 
começaram a ser conquistadas, não havia pro-
teção ao trabalho infantil, proteção às mulheres 
grávidas, aos velhos. Os primeiros empresários 
usavam a mão de obra sem regulamentação e, 
à medida que foram surgindo leis que protegiam 
o trabalho, ou quando apareceu a ideia de apo-
sentadoria, surgiu também estímulo para inova-
ções tecnológicas, as quais substituíram parte da 
mão de obra. Outro exemplo: é quase impossível 
afirmar qual foi a sequência de determinações 
que levou ao fim da escravidão, uma prática 
que por milênios existiu em praticamente todas 
as sociedades, e que acabou sendo quase intei-
ramente banida no curto período de um século. 
Muitos autores insistem que inovações tecnoló-
gicas precederam e engendraram as mudanças 
de comportamento e de valores. Mas também 
há quem mostre um encadeamento exatamente 
inverso. Recomendo enfaticamente a leitura do 
livro “Enterrem as correntes; Profetas e rebeldes 
na luta pela libertação dos escravos”, de Adam 
Hochschild, publicado no Brasil em 2007 pela 
editora Record. Também tem a questão compor-
tamental: temas relativos à moda levam a ino-
vações. Então, o problema é mais complexo e 
não há uma lei que diga o quê influencia o quê. 
No debate sobre o aquecimento global há uma 
discussão de valores que as pessoas não se dão 
conta: não faz muito tempo que nos preocupa-
mos com as futuras gerações. Se tiver aquecimen-
to global, nossos bisnetos serão afetados e terão 
de se adaptar às circunstâncias. Então, o fato de 
nos preocuparmos com isso, agora, significa que 
queremos garantir que as gerações futuras te-
nham oportunidades como as que desfrutamos. 
Esse é um valor novo que estamos chamando de 
sustentabilidade. Nesse caso, está se legitimando 
um novo valor que traz limitações para uma série 
de questões. Estamos assistindo mudanças claras 

de comportamento em relação ao uso do auto-
móvel, por exemplo.

Resumindo: não se trata de um raciocínio ou 
uma coisa ou outra: ou comportamento ou ino-
vação tecnológica. É preciso entender como esses 
dois vetores se inter-relacionam com um terceiro 
vetor que é o da mudança de valores.

IHU On-Line – Mas a partir do “esgotamen-
to”, da crise do modelo de desenvolvimento 
baseado na indústria do carbono, o mun-
do precisa de uma nova visão econômica? 
Quais são os desafios para a economia nes-
se sentido?
José Eli da Veiga – Não gosto de falar em esgo-
tamento porque esse termo passa a ideia de que 
vamos chegar a um determinado momento em 
que os recursos se esgotarão e, apenas aí, haverá 
mudanças.

Estamos assistindo a uma longa transição 
que começou nos anos 1970 e que não foi pauta-
da pelas mudanças climáticas. O governo Carter 
teve uma política marcada pela defesa dos direitos 
humanos e estava empenhado em uma transição 
energética. Simbolicamente, ele cobriu os telha-
dos da Casa Branca com painéis solares. Quan-
do os republicanos chegaram, evidentemente, os 
painéis foram retirados. Houve um momento em 
que os EUA pensaram que, ao invés de investir 
nessa loucura de ficar dependente do petróleo do 
Oriente Médio e ficar multiplicando guerras, seria 
melhor fazer uma reestruturação energética. Oba-
ma está tentando retomar essa ideia.

Irá demorar para falarmos no fim da ago-
nia da era fóssil. Isso vai depender de inovações 
tecnológicas. As soluções já conhecidas – seja 
no campo solar, eólico, seja através do aprovei-
tamento da energia das marés ou das correntes 
marítimas – não serão suficientes para essa tran-
sição. É bem provável que tenhamos uma grande 
surpresa nas próximas décadas com algum tipo 
de inovação radical que irá acelerar o processo de 
saída da era fóssil.

IHU On-Line – Mas visualizando esse possí-
vel cenário, o mundo precisa de uma nova 
visão econômica?
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José Eli da Veiga – Não existe um pensamen-
to macroeconômico para isso que chamamos 
de sustentabilidade porque todas as teorias, das 
mais ortodoxas às mais heterodoxas, têm como 
base comum o aumento incessante do consumo. 
Eu falei de maneira muito otimista na questão da 
redução da intensidade relativa de carbono nas 
economias, mas, no entanto, em termos absolu-
tos as emissões de carbono continuarão aumen-
tando. Por mais que se obtenha ecoeficiência, que 
se diminuam energia e materiais que estão numa 
unidade de produto, mesmo assim, por uma série 
de fatores, em termos absolutos, as emissões con-
tinuam aumentando porque a população conti-
nua aumentando e, sobretudo, se a população 
obtiver ganhos em termos de maior conforto e 
renda, uma coisa anula a outra. Então, o grande 
dilema é esse: de fato parar de aumentar as emis-
sões de carbono implicaria numa sociedade em 
que a população não aumentasse mais e que já 
estivesse com um nível de consumo que não fosse 
necessário aumentar mais e, com isso, ao contrá-
rio, poderia melhorar a qualidade dessa socieda-
de por causa dessa transição das energias fósseis 
para as limpas, sem que ao mesmo tempo tivesse 
ocorrendo aumento do consumo. Esse tipo de so-
ciedade que acaba de ser esboçada precisaria de 
outra teoria macroeconômica que não tem nada 
a ver com o pensamento econômico atual. Esse 
pensamento macroeconômico novo é muito inci-
piente no momento. Posso citar no máximo uma 
pesquisa feita pelo professor britânico, radicado 
no Canadá, Peter Victor, autor do livro Managing 
Without Growth, cuja tradução livre poderia ser 
Se virando sem o crescimento. O subtítulo diz: 
É melhor fazer isso de forma planejada do que 
por desastre. Ele tentou calcular a possibilidade 
de o Canadá atingir uma condição estável (essa 
que descrevi) em 15 anos. E demonstrou que é 
possível. A interrogação que surge a partir dessa 
possibilidade se refere ao emprego. Estamos acos-
tumados a ouvir que se não houver crescimento, 
aumentará o desemprego. Entretanto, ele mostra 
que, nas atuais circunstâncias de um país como 
o Canadá, não só o emprego como muitas ou-
tras variáveis econômicas, só melhorariam numa 
transição planejada à condição estável. E não é 
difícil entender que em países avançados, como 

os da Escandinávia, por exemplo, melhor quali-
dade de vida significa ter mais ar puro, silêncio, 
poder desfrutar da natureza. Essas coisas não de-
pendem da produção. Então, estamos na fronteira 
e temos de reconhecer que essa visão econômica 
nova é incipiente porque só posso citar um es-
tudo econométrico. Evidentemente, para que eu 
consiga convencer mais de 1% dos economistas, 
precisamos de mais pesquisas. Hoje em dia, 99% 
deles não estão preocupados com essas questões.

IHU On-Line – Quando questionamos a im-
portância de uma economia de baixo car-
bono, muitos economistas respondem que 
a matriz energética brasileira é uma das 
mais limpas do mundo.
José Eli da Veiga – No momento específico em 
que estamos, o Brasil é um dos países que tem a 
energia mais limpa do mundo. Entretanto, enfren-
tamos o problema do desmatamento em diversos 
biomas e ainda não encontramos uma solução 
para o problema da agropecuária. A questão é 
saber se esse cenário será o mesmo nos próximos 
20 anos. Alguns economistas estão despreocupa-
dos com esse cenário. Alguns dizem que o Brasil 
já fez a lição de casa porque nossa eletricidade 
é basicamente hídrica; na área dos combustíveis 
temos o etanol que emite menos gases de efeito 
estufa. O argumento é certo, mas o erro é que eles 
não visualizam o que irá acontecer em 2020. Va-
mos supor que em 10 anos conseguiremos atin-
gir o desmatamento zero e que nesse tempo irá 
surgir alguma inovação na pecuária que minimize 
as emissões de metano. Aí, o problema do Brasil 
será igual ao da China porque não teremos con-
dições de continuar com a eletricidade hídrica, 
pois ela é limitada. Construirão quantas hidrelé-
tricas à exemplo de Belo Monte na Amazônia? O 
etanol sozinho não é suficiente. Então, estamos 
com um desafio que exige urgentes investimentos 
em C&T, Ciência e Tecnologia e Inovação. Temos 
de nos preparar para, nos próximos 10 ou 15 
anos, não ficarmos dependentes das inovações 
que terão surgido em outros lugares. Temos de 
conseguir cooperação científica e tecnológica na 
área de energia limpa com os EUA, Alemanha, 
França, Inglaterra para não dependermos da cha-
mada “transferência de tecnologia”, uma marota 
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expressão para dizer que os emergentes e os peri-
féricos do chamado “Sul” continuarão obrigados 
a pagar por inovações obtidas no “Norte”. É pre-
ciso conquistar boas formas de “cooperação tec-
nológica” para acabar com essa coisa de “transfe-
rência de tecnologia”.

IHU On-Line – Qual deve ser a postura do 
Brasil diante das reservas de pré-sal, consi-
derando que estamos nos aproximando do 
fim da segunda revolução industrial basea-
da nos combustíveis fósseis?
José Eli da Veiga – A Noruega descobriu pe-
tróleo em um período em que também estava 
passando por uma transição. Eles criaram arran-
jos institucionais voltados para que parte das ri-
quezas vindas do petróleo fosse investida nessa 
transição. Do meu ponto de vista, deveríamos 
usar todos os recursos do pré-sal para investir 
em Ciência e Tecnologia. As pessoas se assustam 
quando digo isso. Mas é um absurdo usar os re-
cursos do pré-sal para pagar aposentadoria como 
estão propondo. Mais do que isso: na exploração 
do pré-sal é preciso inovar. A Petrobras está aten-
ta a uma tecnologia chamada CCS, que captura 
e armazenamento do carbono. Nesse sentido, a 
exploração do pré-sal não irá levar a um aumen-
to significativo das emissões porque se faria essa 
captura e sequestro. Se os recursos do pré-sal 
forem utilizados para bancar pesquisas de CT&I 
na busca das novas energias, se poderia falar do 
pré-sal como uma dádiva. Se predominar a ideia 
de que é preciso distribuir os royalties do pré-sal 
entre governadores e prefeitos, então, estaremos 
na contramão da história.

O cenário está mostrando que, na medida em 
que as inovações limpas começarem a ser gene-
ralizadas nos outros países, esses criarão barreiras 
para aqueles que não usarem energia limpa. Quer 
dizer, essa idéia bem comodista de que já fizemos a 
lição de casa nos levará a uma situação em que tam-
bém teremos prejuízos no comércio internacional. 
A FIESP diz que isso é uma tendência ao protecio-
nismo. Bobagem, porque a Organização Mundial 
do Comércio – OMC já publicou um documento 
no qual diz que é absolutamente legítimo que se 
um país tomou todas as medidas para combater 
o aquecimento global, ele tenha o direito de não 

importar produtos de um país que não tomou es-
sas medidas. Enfim, a inclinação comodista que 
predomina no Brasil tem pernas curtas.

IHU On-Line – O PAC está mais próximo de 
um projeto de crescimento ou de desenvol-
vimento propriamente dito?
José Eli da Veiga – O PAC é uma coleção de 
projetos de infraestrutura. Foi uma visão voltada 
a resolver problemas de infraestrutura; não se tra-
ta de projeto de desenvolvimento.

Gostaria de chamar a atenção para um 
documento que está sob consulta pública no 
sítio do Ministério do Meio Ambiente há al-
gum tempo, chamado Plano de Produção e 
Consumo Sustentável – PPCS. É importante 
que as pessoas leiam esse plano. Ele é extre-
mamente positivo, trata do consumo conscien-
te e está ligado ao Processo Marrakech, que 
surgiu em uma reunião da ONU, no Marrocos. 
O plano foi elaborado com outras entidades da 
sociedade civil e apresenta 20 tópicos. O governo 
selecionou seis tópicos que mostram como po-
deriam ser as diretrizes de um verdadeiro plano 
de desenvolvimento sustentável. E o que é abso-
lutamente sintomático nesse plano é que não se 
menciona o PAC. Ele conversa com outros planos 
em curso, como a Lei dos Resíduos Sólidos. No 
entanto, nas 80 páginas não há menção ao PAC, 
o que é muito estranho. Também aparece a lista 
de todas as entidades e ministérios que participa-
ram da elaboração desse plano, como ONGs, e 
em uma linha diz: “uma central sindical que esteja 
envolvida na questão da sustentabilidade”. Quer 
dizer, eles não acharam nenhuma central sindical 
desse tipo. Isso chama a atenção para o fato do 
atraso em que estão as centrais sindicais. Estou 
registrando essas duas surpresas ao ler o plano. 
Quem está interessado na discussão dessa entre-
vista tem a obrigação de lê-lo e enviar sugestões 
para essa consulta pública.

IHU On-Line – As políticas econômicas atuais 
sinalizam que modelo de projeto de desen-
volvimento para o país?
José Eli da Veiga – Não há projeto de desen-
volvimento para o Brasil. Acabamos de passar 
por um processo eleitoral e tive dificuldade de 
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entender o que seria o projeto do Serra e o da 
Dilma. A Marina foi a única a registrar um pro-
grama. Agora estamos vendo Dilma anunciar 
medidas que estavam no programa da Marina. 
No programa de governo da Marina, os gas-
tos públicos correntes não poderiam aumen-
tar mais do que metade da taxa do PIB. Eu te-
nho certeza de que o próximo governo terá de 
propor isso. Nem começou o governo Dilma, e 
essa discussão já está aparecendo nos jornais. 
Um projeto de desenvolvimento para o Brasil te-
ria de encarar uma série de questões difíceis como 
o programa da reestruturação tributária. É funda-

mental que os tributos estimulem o que precisa 
ser estimulado e punam o que deve ser contido 
ou evitado. Herdamos uma estrutura tributária 
maluca. Como essa proposta de reforma aparece 
hoje? Com a proposta da CPMF, que é um tributo 
muito melhor do que quase todos os outros que 
existem. Aprovar um tributo como foi a CPMF e 
acabar com tributos que estão incidindo sob a fo-
lha de salários, seria ótimo. No entanto, a unani-
midade é contra a CPMF. Isso é outro exemplo de 
como a sociedade vive da inércia e não de algo 
que catalise uma novidade em prol do desenvol-
vimento brasileiro.
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“Precisamos mudar o padrão de pensamento 
que existe e que chegou até a ONU e aos gover-
nos. É uma mentalidade cartesiana, que separa 
tudo, fragmenta as coisas. Assim, não é possível 
compreender o mundo em sua extensão sistêmi-
ca. É fundamental adotar uma outra racionalida-
de em nossa ação no mundo. Para isso podemos 
nos basear no paradigma complexo, sistêmico ou, 
em outras palavras, nos incluindo no meio am-
biente como sujeitos que são parte do ecossiste-
ma”. A afirmação é da jornalista Ilza Girardi (foto 
abaixo), em entrevista que concedeu por telefone 
à jornalista Márcia Junges e publicada no sítio do 
IHU em 18 de abril de 2012. Ela critica a termi-
nologia “economia verde” como uma espécie de 
nome fantasia “para algo que vai continuar sendo 
feito da mesma forma”. Ela menciona, ainda, a 
ênfase que tem sido dada pela mídia às cobertu-
ras econômica e política, relegando o aspecto am-
biental a um plano secundário. “Esse é o grande 
problema, e que irá chegar na Rio+20”. Ilza teme 
que esse evento termine sem decisões efetivas: 
“Tenho receio de que a Rio+20 seja constituída 
somente de reuniões e que as decisões sejam pos-
tergadas para outro encontro”.

Ilza Girardi é graduada em Jornalismo pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS, especialista em Sociologia Rural pelo 
Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas e 
mestre em Comunicação pela Universidade Me-
todista de São Paulo – Unimep. Cursou doutora-
do, também em Comunicação, pela Universidade 
de São Paulo – USP, com a tese O discurso do 
agricultor ecologista sobre a biotecnologia. É uma 
das organizadoras de Ecos do planeta: estudos 
sobre informação e jornalismo ambiental (Porto 

Alegre: UFRGS, 2011) e Jornalismo ambiental: 
desafios e reflexões (Porto Alegre: Dom Quixote, 
2008). É diretora de comunicação do Núcleo de 
Ecojornlistas do Rio Grande do Sul e professora 
do Programa de Pós-Graduação em Comunica-
ção da UFRGS.

IHU On-Line – O que mudou de 1992 para 
cá no tratamento que é dado pela mídia ao 
meio ambiente em nosso país?
Ilza Girardi – Saímos da Eco-92 com vários 
projetos, assinaturas e compromissos, como a 
Agenda 21, por exemplo. No decorrer desse pe-
ríodo, muitos daqueles compromissos assumidos 
não foram implementados, a começar pelo con-
ceito de desenvolvimento sustentável, o qual criti-
camos muito. Há um grupo numeroso que afirma 
a impossibilidade de existir um crescimento sus-
tentável. Existe outra visão de mundo que propõe 
a construção de sociedades sustentáveis, ou de 
um mundo sustentável. Essa é outra perspectiva. 
De lá para cá, o que houve é que prevalece, em 
todos os debates, a preponderância do aspecto 
econômico junto do político. O próprio aspecto 
político defende, via de regra, o econômico. O 
lado ambiental, que propõe uma outra forma de 
olhar e uma nova racionalidade, não tem sido in-
cluído nos debates. Esse é o grande problema e 
que irá chegar na Rio+20.

IHU On-Line – O meio ambiente é um as-
sunto prioritário no Brasil ou ainda é rele-
gado a terceiro ou quarto planos?
Ilza Girardi – Penso que, ao mesmo tempo em 
que melhorou, como podemos ver pela maior 
atenção dada pela imprensa a essa temática, ain-

 Precisamos de outra racionalidade, 

mais sistêmica e menos cartesiana 

Entrevista com Ilza Girardi
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da temos que avançar muito. De toda forma, a 
percepção da sociedade civil é outra. Hoje se fala 
mais sobre essas temáticas, e a visibilidade de fatos 
como desastres ambientais, por exemplo, é muito 
maior. Isso trouxe certa consciência, mas aqueles 
que têm o poder de tomar decisões não têm feito 
muita coisa nesse sentido. Cito o exemplo do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento – PAC. No 
caso da construção das hidrelétricas do PAC, não 
têm sido ouvidos os pedidos dos movimentos so-
ciais e das pessoas que são atingidas pelas obras. 
No Parque Nacional do Xingu as nações indíge-
nas se mobilizaram e fizeram diversos pedidos, 
mas eles não foram considerados. Então, o PAC, 
com todos os impactos que irá trazer via hidrelé-
tricas, é uma mostra de que, nesse aspecto, não 
evoluímos. Continuamos focados somente no as-
pecto econômico. Contudo, o aspecto econômico 
não sobrevive se não considerarmos o ambiental 
em conjunto. Estamos comprometendo a quali-
dade de vida de todos os seres que compõem o 
planeta conosco.

IHU On-Line – Como avalia a acusação da 
ONU de que a agenda da conferência para 
o desenvolvimento sustentável está muito 
ampla? Em que aspectos isso pode prejudi-
car os debates e decisões?
Ilza Girardi – Trata-se de um evento longo que 
pode, sim, terminar sem decisões efetivas. A eco-
nomia verde será a grande discussão da Rio+20. 
Segundo os analistas, e pelo que tenho lido, é uma 
outra maneira de se falar em desenvolvimento sus-
tentável, que é um conceito cheio de problemas. É 
uma forma de fazer com que o capitalismo assuma 
outra forma, mas ele esse sistema existe e conti-
nuará a existir tendo como base a exploração do 
trabalho e de toda a natureza. Enquanto isso não 
for mudado, não haverá mudança real. A ONU 
não tem agido muito em relação a isso, pois tem 
batido na tecla do desenvolvimento sustentável. 
São muitos pensadores a dizerem que não é esse 
o caminho, assim como muitas ONGs ambientalis-
tas. Tenho receio de que a Rio+20 seja constituída 
somente de reuniões e que as decisões sejam pos-
tergadas para outro encontro.

Tivemos a COP-15 e COP-16, realizadas em 
Copenhagen e, depois, no México. Analisamos 

seus resultados como frustrantes, porque nenhum 
país conseguiu avançar nas discussões. Nenhum 
país aceita diminuir suas emissões de gases que 
acirram o efeito estufa e o aquecimento do plane-
ta. Isso ainda vai causar muitos problemas, que já 
começam a ser sentidos, como demonstra o rela-
tório do IPCC. As mudanças climáticas têm ação 
do homem, sim. E nós podemos agir em socie-
dade para mudar isso. É o caso do consumo, que 
precisa ser discutido e revisto.

IHU On-Line – Especialistas apontam que, 
desde 1992, o mundo se tornou mais insus-
tentável. Não é um paradoxo frente ao de-
senvolvimento de mais tecnologias limpas?
Ilza Girardi – Trata-se de um paradoxo, sim. 
Um absurdo, na verdade. Antes, não se falava de 
meio ambiente, e agora o tema é largamente dis-
cutido na sociedade. E como é que continuam a 
haver descalabros? Existe uma disputa de visão 
de mundo que não quer mudar em nada o que 
existe, pois pressupõe que nada irá acontecer. O 
que vale, na mentalidade dessas pessoas, é o acú-
mulo de capital, poderio econômico e bens. Essa 
mentalidade reflete-se em todos os âmbitos da so-
ciedade. Basta ver o que representam os impactos 
da mineração, as hidrelétricas, o uso dos agrotó-
xicos e as “tecnologias condenadas” pelos pro-
blemas que causam ao ambiente. Há alternativas, 
sim, bem como tecnologias que nos permitem fa-
zer um caminho diferente. Mas esse caminho é de 
autonomia, e esta não interessa aos poderosos no 
campo político e econômico.

Financiamentos discutíveis

Se pudéssemos ter painéis para energia so-
lar em casa, isso seria ideal. Contudo, trata-se de 
uma tecnologia cara para nós, cidadãos, adqui-
rirmos. Mas por que não há linha de crédito para 
construirmos painéis fotovoltaicos em nossas ca-
sas, se existe financiamento para erigir hidrelé-
tricas, atrair indústrias de celulose e incentivar a 
silvicultura? Esses segmentos recebem, inclusive, 
incentivo de bancos públicos. Se tivéssemos esses 
dispositivos em nossas residências, o problema da 
energia poderia ser resolvido. O governo diz que 
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as hidrelétricas estão sendo construídas para evi-
tar um apagão. Mas esse caminho vai comprome-
ter ecossistemas inteiros, alterando a velocidade 
das águas dos rios em função da construção das 
barragens. O resultado é que haverá mudanças 
para os animais que vivem nas águas e, em últi-
ma instância, os atingidos serão as comunidades 
que dependem da pesca, por exemplo. Precisa-
mos mudar o padrão de pensamento que exis-
te e que chegou até a ONU e aos governos. É 
uma mentalidade cartesiana, que separa tudo, 
fragmenta as coisas. Assim, não é possível com-
preender o mundo em sua extensão sistêmica. É 
fundamental adotar em nossa ação no mundo 
uma outra racionalidade. Para isso, podemos nos 
basear no paradigma complexo, sistêmico ou, em 
outras palavras, nos incluindo no meio ambiente 
como sujeitos que são parte do ecossistema.

IHU On-Line – É que as pessoas normal-
mente compreendem o meio ambiente 
como um agente exógeno, e não se in-
cluem nele. Quando aparece alguém que 
o faz, como órgãos ambientais fiscalizado-
res, estes são taxados de obscurantistas e 
fundamentalistas...
Ilza Girardi – Exatamente. O meio ambiente 
vira um problema. Na construção de condomí-
nios, a primeira atitude das empreiteiras é ter-
minar com a vegetação considerada daninha e 
“feia”. Nessa visão de mundo, até o capim é um 
problema. Plantam-se, então, vegetações exóti-
cas para embelezamento e que não têm nada a 
ver com o ecossistema originário daquele local. 
Quando aparece alguém que se preocupa com a 
natureza, é apontado como obscurantista, contrá-
rio ao progresso. É lamentável.

IHU On-Line – Como analisa a cobertura 
que a mídia tem realizado sobre a Rio+20?
Ilza Girardi – Não vi na imprensa, até agora, 
uma discussão a fundo para tratar sobre o que é 
a economia verde. Essas questões não são colo-
cadas. Ele é um nome muito bonito, e a econo-
mia poderia ser verde, já que economia significa 
casa, em grego. Seria a administração da casa, 
digamos assim. Contudo, economia verde é um 
nome fantasia, quase um marketing verde para 

algo que vai continuar sendo feito da mesma for-
ma. E a imprensa não está atenta a isso. Como a 
imprensa também participa dos jogos de interes-
ses, essas temáticas não são discutidas a fundo. 
Há casos isolados desses debates, que ocorrem 
em horários muito avançados, quando já estamos 
com sono e não conseguimos assistir televisão, 
ou na TV a cabo, à qual a maioria da popula-
ção não tem acesso. Essa discussão deveria ser 
pautada em todo tipo de cobertura, inclusive no 
esporte. A abordagem ambiental não é separada 
das outras. As outras é que devem incorporá-la. 
Mas isso dá trabalho, pois é um tema complexo 
que exige aprofundamento, leituras, discussões. É 
preciso procurar boas fontes para se informar a 
partir delas.

IHU On-Line – O “rascunho zero” da Rio+20 
cita diversas vezes o termo “economia ver-
de”, mas não traz uma definição para essa 
expressão. Em sua opinião, o que esse ter-
mo pode significar? Seria esse conceito su-
ficiente para frear a destruição do planeta e 
as mudanças climáticas?
Ilza Girardi – Da forma como tem sido usado, 
esse termo não é deslocado do capitalismo como 
balisador de tudo. É preciso mudar o conceito, 
pois há economistas que falam em crescimento 
zero ou, até mesmo, em decrescimento. Fritjof Ca-
pra fala em sociedade sustentável. Leonardo Boff 
fala em modo de vida sustentável. Pessoas que 
trabalham com o clima falam da necessidade da 
mudança do consumo. Em si o conceito não traz 
nada de novo. Poderia fazê-lo se o levássemos re-
almente a sério.

Contudo, parece-me maquiagem. Gostaria 
de estar errada. Quero ter esperanças que surja 
algo bom para o planeta e para nós, seus habitan-
tes. As ONGs que estiverem presentes na Rio+20 
terão que pressionar muito para serem ouvidas e 
pautadas pela imprensa. Na maioria das vezes, 
elas não são pautadas pela imprensa, e isso acon-
teceu na Eco-92. Espero que a imprensa tenha 
aprendido alguma coisa para a Rio+20, ouvin-
do o que os movimentos sociais e ambientalistas 
têm a dizer. Debates que ficam somente na esfe-
ra governamental descambam normalmente em 
picuinha.
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Terra Pátria

Algo que pode aparecer é a reclamação por 
parte dos países em desenvolvimento de que não 
querem refrear sua emissão de gases de efeito es-
tufa porque, ao contrário dos EUA, estão come-
çando agora a crescer. Contudo, a questão não é 
essa. A questão é que todos os países ricos, me-
dianos e pobres têm que mudar a mentalidade 
e suas ações. O planeta é esse e ele é finito. Os 
países ricos costumam jogar seus problemas para 
fora. Depois que aconteceu o tsunami na Indo-
nésia, em 2005, apareceram na costa da África 
os dejetos e lixo tóxico dos países desenvolvidos. 
Esse lixo é depositado no fundo dos oceanos e, 
com tamanha movimentação ocorrida pelo tsu-
nami, foram deslocados. Como nada pode ser 
escondido eternamente, o lixo aparece.

Outro exemplo é o que ocorre com os piratas 
somalis. Ocorre que a pirataria surgiu por várias 
razões, que não são dadas e contextualizadas. O 
que os países de ricos fazem na costa da Somá-
lia não é divulgado. Isso sem falar nos problemas 
políticos, construídos por interesses econômicos. 
Por isso, reafirmo que é fundamental haver uma 
mudança de visão de mundo. Como diz Edgar 
Morin, é preciso considerar nosso planeta como 
Terra Pátria. A partir disso, precisamos resgatar a 

solidariedade, a compaixão. Por que uns têm que 
ter tanto, e outros, nada? O que adianta eu ter 
tantas coisas, dinheiro, e outros não terem nada? 
Precisamos reabilitar os valores éticos já existen-
tes para construirmos um mundo melhor. A ética 
do cuidado, por exemplo, pressupõe que eu tenha 
cuidado comigo e com os outros seres. Já há ini-
ciativas nesse sentido, como a agricultura ecológi-
ca. Esse tipo de agricultura traz uma outra visão 
de mundo, que pode mudar tudo. Ao desenvolver 
uma agricultura ecológica, faz-se necessário que 
também nós mudemos. O produto que está sen-
do cultivado não é mais pura e simplesmente um 
produto: é um alimento. Isso muda tudo.

IHU On-Line – Particularmente, o que você 
espera da Rio+20, vendo-se tanto do ponto 
de vista das discussões como também da 
eficácia de possíveis decisões tomadas?
Ilza Girardi – Espero que realmente se tomem 
decisões e que todos os países assumam com-
promissos concretos. Precisamos mudar tecnolo-
gias que estão contribuindo para o aumento da 
temperatura do planeta. É preciso assumir, de 
verdade, esses compromissos, e que estes sejam 
efetivados. Espero que isso aconteça, porque o 
poder econômico é demasiado forte, e a luta vai 
ser grande. Contudo, apostemos nessa boa luta.
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“O Brasil se mantém numa posição em que 
crescer para sempre é a meta, sem agregar va-
lores inerentes ao desenvolvimento com distri-
buição equânime de riquezas, o que nos confere 
fragilidade e insustentabilidade”. É com essa de-
claração que Telma Monteiro (foto) critica a atua-
ção ambiental do Estado brasileiro nos últimos 
20 anos, pós Eco-92. Para ela, “a triste realidade 
que estamos vivendo nos biomas brasileiros e o 
aumento das emissões” demonstram que o Brasil 
não implementou quase nenhuma das propos-
tas discutidas na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a 
qual buscou conciliar desenvolvimento econô-
mico com conservação ambiental. “O governo 
continua defendendo interesses imediatistas des-
de Estocolmo, em 1972, e escolheu não fazer um 
controle eficaz da poluição, alegando que poderia 
reduzir o crescimento”, assinala.

Na entrevista que concedeu à IHU On-Line 
por e-mail, e publicada no sítio do IHU em 11 de 
abril de 2012, Telma enfatiza que a Conferência 
Rio+20, que acontecerá de 20 a 22 de junho no 
Rio de Janeiro, talvez seja a última oportunidade 
de “respeitar os limites do crescimento e passar a 
adotar a consciência no lugar de afrontar a evolu-
ção natural da Terra”. Segundo ela, “o mandatá-
rio de uma nação tem obrigação de levar a socie-
dade à reflexão sobre os temas que comprovam o 
risco futuro da sobrevivência da vida no planeta, 
e não é concebível que ele (ou ela) menospreze 
todas essas contribuições atribuindo-lhes publica-
mente a pecha de “fantasias”, critica, referindo-se à 
declaração da presidente Dilma na semana pas-
sada. Ao se posicionar sobre a Rio+20, Dilma 
disse que “ninguém numa conferência dessas 

também aceita, me desculpem, discutir a fan-
tasia. Ela não tem espaço para a fantasia. Não 
estou falando da utopia, essa pode ter, estou fa-
lando da fantasia”.

Telma Monteiro é especialista em análise de 
processos de licenciamento ambiental e pesquisa-
dora independente.

IHU On-Line – Quando se iniciaram os prin-
cipais acordos e conferências que culmina-
ram com o surgimento de políticas ambien-
tais no mundo?
Telma Monteiro – Entendo que foi a partir de 
1962, quando Rachel Carson produziu um estudo 
chamado Primavera Silenciosa, em que expôs a 
contaminação da cadeia alimentar por pesticidas, 
em especial o DDT, nos EUA. Foi a primeira vez 
que alguém teve a coragem de mostrar a neces-
sidade de se respeitar os ecossistemas. Indireta-
mente ela criticava o modelo do desenvolvimento 
econômico que impunha alterações ao ambiente, 
como exterminar espécies de insetos ou plantas. 
Na verdade, isso levou a uma reflexão sobre o 
ser humano estar atropelando o processo natu-
ral, contaminando o ambiente e provocando sua 
vulnerabilidade.

IHU On-Line – Como avalia o desenvolvi-
mento e o avanço das questões ambientais 
após a Eco-92? O que de fato mudou nes-
ses 20 anos?
Telma Monteiro – Na verdade, não entendo 
que tenha ocorrido avanço nas questões ambien-
tais ou nas soluções e estratégias visando chegar a 
um momento em que não será possível retornar. 
A obra Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, 

 “A consciência ecológica e o respeito à natureza 

alcançaram a sociedade, mas não as autoridades brasileiras” 
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é muito atual, e, depois de 50 anos, percebe-
mos que nossas preocupações são as mesmas e 
que, embora o DDT tenha sido proibido, outros 
“DDTs” disfarçados, camuflados, continuam pro-
duzindo a destruição do planeta.

IHU On-Line – Poderia fazer uma síntese 
dos principais acordos e/ou conferências 
ambientais firmados no Brasil e no mundo? 
Quais os impactos desses acordos concre-
tizados com a Rio+20?
Telma Monteiro – Em 1968 se deu em Paris a 
Conferência Intergovernamental de Especialistas 
ou Conferência da Biosfera, em bases científicas, 
organizada pela Unesco. Ainda nesse mesmo 
ano foi constituído o Clube de Roma, formado 
por cientistas, políticos e industriais preocupados 
com os rumos do crescimento econômico e o 
uso crescente dos recursos naturais. O Clube de 
Roma produziu o relatório intitulado “Os limites 
do crescimento”, o qual foi elaborado por pesqui-
sadores que mostraram que, em algum momento 
nos próximos cem anos, a Terra alcançaria um 
limite e haveria o declínio da capacidade indus-
trial, econômica e social.

Em 1972 tivemos a Conferência de Esto-
colmo em que foram discutidos os impactos do 
crescimento e do desenvolvimento sobre o meio 
ambiente e que culminou com a Declaração de 
Estocolmo. Esse documento, com 26 princípios, 
mencionou pela primeira vez a proteção ambien-
tal e o direito humano ao meio ambiente ade-
quado. Em 1983, formou-se a Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
que se reuniu em 1987 na Noruega, ou Comis-
são de Brundtland, que deu origem ao relatório 
“Nosso destino comum” que, entre outras coisas, 
reconheceu a natureza global dos problemas am-
bientais. Foi nesse momento que se falou, pela 
primeira vez, em desenvolvimento sustentável. 
Em 1988, a Constituição Federal do Brasil inse-
riu o Artigo 225 que versa sobre meio ambiente. 
Finalmente, em 1992 o Rio de Janeiro sediou a 
Eco-92, evento em que participaram mais de 100 
países e que avaliou a Conferência de Estocolmo 
de 1972. Da Eco-92 saíram importantes acordos 
como a Convenção sobre o Clima, a Convenção 
sobre a Biodiversidade, a Carta da Terra e a fa-

mosa Agenda 21. Agora na Rio+20 pretende-se 
fazer um balanço dos resultados e realizações.

IHU On-Line – Quais as lições que o Bra-
sil recebeu de acordos anteriores, como a 
Eco-92, e de que maneira estas iniciativas 
contribuíram positivamente para a diminui-
ção dos problemas ambientais no Brasil e 
no mundo?
Telma Monteiro – Não acredito que o Brasil te-
nha aprendido muitas lições, ou se aprendeu, es-
queceu nos últimos 20 anos, como mostra a triste 
realidade que estamos vivendo nos biomas bra-
sileiros com o aumento das emissões. O governo 
continua defendendo interesses imediatistas des-
de Estocolmo, em 1972, e escolheu não fazer um 
controle eficaz da poluição, alegando que poderia 
reduzir o crescimento. O crescimento econômico 
desconectado do meio ambiente ainda continua 
sendo usado como argumento de redução da 
miséria. A proposta brasileira para redução da 
emissão de gases de efeito estufa foi pouco ambi-
ciosa, numa clara demonstração, nesses 20 anos, 
de desconhecimento da responsabilidade que lhe 
cabe no aumento do aquecimento global. O Bra-
sil se mantém numa posição em que crescer para 
sempre é a meta, sem agregar valores inerentes 
ao desenvolvimento com distribuição equânime 
de riquezas, o que nos confere fragilidade e insus-
tentabilidade. Por exemplo, a meta dos governos, 
anterior e atual, é perseguir uma posição de des-
taque no mundo global, não como país preocu-
pado com as mudanças climáticas e com o uso 
sustentável das riquezas naturais, mas priorizan-
do o crescimento da economia a qualquer custo, 
como forma de aumentar o poder sobre as outras 
nações. A meta, então, é a superioridade hege-
mônica, é dar as cartas no jogo global.

IHU On-Line – Que exemplos o mundo re-
cebeu com a Eco-92 e de que maneira erros 
e acertos podem ser revistos para o melhor 
desempenho da Rio+20?
Telma Monteiro – Acredito que tenha chegado 
o momento mais esperado pela sociedade com 
relação à atitude de seus governantes: o de re-
conhecer que continuam errando e tentar mudar 
os rumos que, em algum momento da trajetória, 
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foram alterados. Os erros foram se acumulan-
do desde 1972, e na Eco-92 houve até um mea 
culpa coletiva, mas que não serviu para que os 
governos entendessem que a arrogância huma-
na sobre a natureza só está mostrando quem é 
o mais forte. E não são os humanos! Talvez a 
Rio+20 seja nossa última oportunidade de recuar 
diante dessa força indomável, respeitar os limites 
do crescimento e passar a adotar a consciência 
no lugar de afrontar a evolução natural da Terra.

IHU On-Line – Gostaria de acrescentar al-
gum aspecto não questionado?
Telma Monteiro – A consciência ecológica e o 
respeito à natureza alcançaram a sociedade, mas 

não as autoridades brasileiras. Acredito que o 
grande avanço que tivemos em conscientizar a 
sociedade é frágil, pois ainda está vulnerável aos 
maus exemplos das elites políticas. A militância 
ambiental e social sofre a desqualificação de seus 
argumentos, dos estudos, das pesquisas que ofe-
recem na busca de soluções. O mandatário de 
uma nação tem obrigação de levar a sociedade 
à reflexão sobre os temas que comprovam o risco 
futuro da sobrevivência da vida no planeta, e não 
é concebível que ele (ou ela) menospreze todas 
essas contribuições atribuindo-lhes publicamente 
a pecha de “fantasias”.
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Ao comparar Belo Monte à Idade Média, 
Telma Monteiro explica que a Altamira de hoje, 
acuada pelas obras de Belo Monte, sofre a falta 
de estrutura de forma muito mais intensa do que 
antes de se pensar no projeto. “Prometer sane-
amento básico, água de qualidade, hospitais e 
escolas, infraestrutura urbana, são formas de se 
obter o poder. É o mesmo poder da Idade Mé-
dia, em que os senhores feudais tinham as terras 
e exploravam os camponeses. Belo Monte é, aos 
olhos da população de Altamira e região, uma 
forma de rompimento com um período atrasado 
de ausência do Estado para uma nova era classifi-
cada de moderna, onde energia significa progres-
so”, disse na entrevista que concedeu, por e-mail, 
à jornalista Thamiris Magalhães e publicada na 
edição 392 da IHU On-Line em 14 de maio de 
2012. Segundo a pesquisadora, as invasões, ex-
pansão desordenada e a conquista, características 
da Idade Média, são hoje realidades na região de 
Belo Monte. “Quem não viu ou não leu como os 
aluguéis ficaram mais caros em Altamira? A in-
fraestrutura viária não comporta o aumento dos 
automóveis e motos, faltam leitos no hospital 
para dar conta dos acidentados. E o esgoto? E 
o lixo? O atraso institucionalizado em nome do 
crescimento e do poder dos senhores ‘feudais’ da 
energia.” E questiona: “é ou não é uma espécie 
de Idade Média acontecendo na Amazônia? Foi 
essa época que inspirou os contos de fada que 
surgiram no século XIX.” E continua: “aproveito 
para fazer uma comparação com a forma que o 
governo brasileiro tenta impor Belo Monte à so-
ciedade: um conto de fada”.

Telma Monteiro é pesquisadora independente.

IHU On-Line – Como a senhora avalia o 
impacto da construção de hidrelétricas no 
Brasil, como Belo Monte, Estreito, Santo 
Antônio e Jirau?
Telma Monteiro – O governo mente quando diz 
que os projetos das usinas do rio Madeira, Santo 
Antônio e Jirau, e de Belo Monte no rio Xingu, fo-
ram alterados para reduzir os impactos socioam-
bientais. O fato de diminuir o potencial das usinas 
não significa em hipótese nenhuma uma garantia 
de sustentabilidade nas respectivas regiões. No 
caso do Madeira, por exemplo, a turbina bulbo, 
que foi escolhida por ser compatível com um rio 
de planície, de baixa queda, e o desmembramen-
to em duas usinas não evitaram os impactos locais 
e regionais. Na verdade, esses impactos sociais e 
ambientais, alguns inclusive não diagnosticados 
no processo de licenciamento, já estão se mos-
trando maiores e mais abrangentes do que o que 
foi diagnosticado no EIA/RIMA. Veja-se como os 
conflitos recrudesceram nos canteiros de obras de 
Santo Antônio e Jirau. O efeito dominó dos con-
flitos vai atingir as demais obras de hidrelétricas 
na Amazônia, tanto no que diz respeito à falta de 
condições dos trabalhadores de terem garantida 
uma “estadia” digna no período de trabalho dis-
tante de suas famílias, como nas questões am-
bientais, como o desaparecimento de espécies de 
peixes que já afetam a vida dos pescadores. Belo 
Monte, apesar das mudanças de projeto, conti-
nua sendo uma obra difícil não só pela localiza-
ção, mas pela própria conformação complexa de 
engenharia que requer várias frentes de trabalho 
em ambiente hostil. O governo insiste em dizer 
que o reservatório será bem menor e que as terras 

 Belo Monte: “um conto de fada” disfarçado 
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indígenas não serão alagadas, porém o problema 
não é esse. Essa conversa é apenas uma forma de 
mascarar a verdade. Mesmo com um reservatório 
menor, as áreas que estariam alagadas apenas na 
época das cheias ficarão perenemente alagadas, 
o que vai alterar para sempre o ecossistema regio-
nal. Por outro lado, nunca é demais lembrar que 
os 100 quilômetros da Volta Grande do Xingu, 
que sofrerão com o desvio de grande parte das 
águas do rio, terão um impacto ao contrário, pois 
áreas que ficariam permanentemente alagadas 
passarão a sofrer escassez de água. A verdade é 
sempre distorcida pelas autoridades do Planalto, 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE e do mi-
nistério de Minas e Energia, que afirmam que a 
alteração no tamanho do reservatório e os ajustes 
no projeto que prejudicariam a geração de ener-
gia foram com o intuito exclusivamente de evitar 
impactos. A Terra Indígena Paquiçamba, embora 
não recebendo estruturas das obras de Belo Mon-
te, está apenas sete quilômetros em linha reta da 
movimentação das obras, o que quer dizer que 
vai sofrer interferências diretas, seja pela presença 
de estranhos, seja pela agressão à floresta e fuga 
da fauna, seja pelas alterações na abundância da 
pesca, ou ainda quanto à qualidade das águas. Re-
centemente, o presidente da Empresa de Pesquisa 
Energética, Maurício Tolmasquim, comentou que 
há “dor no coração” com a perda da capacidade 
de geração ao assumir fazer hidrelétricas “a fio 
d’água só para garantir geração com proteção so-
cioambiental”. Como um ser humano pode falar 
em “dor no coração” com perda de produção de 
uma mercadoria oriunda da destruição ambiental 
e da infelicidade de dezenas de milhares de outros 
seres humanos? Além do mais, veja que loucura 
é essa declaração, essa falácia, uma vez que fazer 
barragem a fio d’água tanto no rio Madeira como 
no rio Xingu é a solução destruidora armada pelo 
governo e empresas para gerar energia em rios 
de planície. Nem o Madeira e nem o Xingu tem 
grandes quedas, canyons, que possibilitem reser-
vatórios profundos de armazenamento de água. 
Isso não quer dizer, em absoluto, que não sendo 
de planície, eles poderiam ser barrados. É lógico 
que a opção de fazer uma barragem com reserva-
tório ainda maior do que os que estão planejados 

na Amazônia não encontraria respaldo na socie-
dade, pois a lembrança do cataclisma de Balbina 
ainda é muito forte. Quando surgiu a ideia do fio 
d’água no Madeira, o primeiro a aceitar foi o Mi-
nistério do Meio Ambiente, sob a alegação que os 
impactos seriam mínimos ou não existiriam. Ou-
tros impactos foram ainda escamoteados durante 
o processo de licenciamento ambiental, como a 
presença de indígenas em isolamento voluntário, 
que perambulam nas áreas do entorno de Jirau 
e Belo Monte. As usinas foram aprovadas, rece-
beram licenças e só depois foram divulgadas, ofi-
cialmente, as notícias da presença dos isolados e 
os riscos que estão correndo. Eu chamo este mo-
mento de “nova era do projeto Belo Monte”, que 
depois de tantos anos de resistência ressurge com 
a justificativa retrógrada e equivocada de que já 
existe um desmatamento crônico na região. En-
tão, não haveria problema em se criar mais im-
pactos, típica política do fato consumado e que 
a “missão” de Belo Monte seria de promover o 
desenvolvimento e preservar o meio ambiente, 
como disse o Tolmasquim, num flagrante desres-
peito à inteligência do brasileiro. Lemos todos os 
dias na mídia como é que estão “preservando” al-
guma coisa lá em Belo Monte, as imagens recen-
tes não deixam dúvidas sobre a destruição. Para 
avaliar adequadamente os resultados de todos 
os impactos, do desmatamento ao deslocamento 
compulsório de milhares de pessoas, seria preciso 
escrever um tratado em vários volumes.

IHU On-Line – Em que sentido Altamira 
de Belo Monte, no Pará, remonta à Idade 
Média?
Telma Monteiro – Lógico que essa colocação 
que fiz em um dos meus artigos foi no sentido 
figurado. Mas a Altamira de hoje, acuada pelas 
obras de Belo Monte, sofre a falta de estrutura 
de forma muito mais intensa do que antes de se 
pensar no projeto. Prometer saneamento básico, 
água de qualidade, hospitais e escolas, infraestru-
tura urbana, são formas de se obter o poder. É o 
mesmo poder da Idade Média, em que os senho-
res feudais tinham as terras e exploravam os cam-
poneses. Belo Monte é, aos olhos da população 
de Altamira e região, uma forma de rompimento 
com um período atrasado de ausência do Estado 
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para uma nova era classificada de moderna, onde 
energia significa progresso. Quando fiz a compa-
ração, lembrei que, em Rondônia, as terras em 
volta dos reservatórios foram desapropriadas em 
favor dos consórcios responsáveis pelas hidrelétri-
cas e que elas serão valorizadas pelos lagos e vão 
parar nas mãos de grandes especuladores imobi-
liários. Em Altamira não é diferente. Os grandes 
especuladores de terras ao longo da Transama-
zônica já trataram de pegar o butim. Muitos dos 
pequenos proprietários de terras desaparecem. 
Mas a população vai amargar as doenças como 
dengue, a malária, as sexualmente transmissíveis, 
o aumento da prostituição infantil, da promiscui-
dade sem controle; é uma situação motivada pela 
busca de oportunidade de melhoria de vida para 
migrantes que acabam reféns de promessas dos 
falsos mecenas. As invasões, expansão desorde-
nada e a conquista, características da Idade Mé-
dia, são hoje realidades na região de Belo Monte. 
Quem não viu ou não leu como os aluguéis fi-
caram mais caros em Altamira? A infraestrutura 
viária não comporta o aumento dos automóveis 
e motos, faltam leitos no hospital para dar conta 
dos acidentados. E o esgoto? E o lixo? O atraso 
institucionalizado em nome do crescimento e do 
poder dos senhores “feudais” da energia. É ou 
não é uma espécie de Idade Média acontecen-
do na Amazônia? Foi essa época que inspirou os 
contos de fada que surgiram no século XIX. Apro-
veito para fazer uma comparação com a forma 
que o governo brasileiro tenta impor Belo Monte 
à sociedade: um conto de fada. Os feudos eram 
dados pelo rei aos amigos conforme os interesses 
vigentes; hoje os nossos “reis” dão feudos às gran-
des empresas. Quando comparei Altamira à Idade 
Média, recebi no blog um comentário de alguém 
que não entendeu a analogia, dizendo que não ha-
via hidrelétricas naquela época. Lógico, não havia! 
Mas se o governo Lula e Dilma, mais o ministro 
Edison Lobão, junto com a Eletrobras, estivessem 
por lá, aposto que teriam construído! Várias.

IHU On-Line – De fato, para onde vai uma 
boa parte de toda essa energia que o gover-
no planeja gerar?
Telma Monteiro – O Plano Decenal de Energia 
(PDE) 2020 prevê que, entre 2011 e 2020, sejam 

adicionados anualmente ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN) 3.200 MW médios. Isso equiva-
le mais ou menos a uma usina do Madeira por 
ano, para se ter uma ideia. A intenção do gover-
no é que aquilo que eles chamam subsistemas 
Norte, Manaus/Amapá e Nordeste contribuam 
com um aumento de 1.080 MW médios ao ano, 
nesse mesmo período. Esses 1.080 MW médios 
equivalem às duas usinas do rio Madeira, Santo 
Antônio e Jirau, que produzirão respectivamen-
te 1.973 MW médios e 2.045 MW médios. Belo 
Monte foi programada para produzir cerca de 
4.000 MW médios, número contestado pelos es-
pecialistas que concluíram que será muito menor. 
Outro ponto que chama nossa atenção é que o 
governo quer desenvolver a integração energéti-
ca dos países latino-americanos e para isso vem 
firmando acordos com nossos vizinhos amazôni-
cos Peru, Bolívia, Guiana e Colômbia. Algumas 
grandes empresas brasileiras ligadas ao “ramo” 
da hidroeletricidade têm participado na elabora-
ção dos estudos e parcerias com países das Amé-
ricas Central e do Sul. Por trás dessas estratégias 
está a premissa irredutível do setor elétrico do go-
verno de que o Brasil é um país privilegiado que 
gera “energia limpa e barata” com hidrelétricas. 
Entendemos que, para o setor elétrico brasileiro, 
do qual participam empresas públicas e privadas 
numa relação amoral, não basta a exploração dos 
rios da Amazônia brasileira. Foi preciso criar ou-
tros projetos em países vizinhos em que se des-
tacam, por exemplo, seis usinas hidrelétricas no 
Peru, já em fase final de estudos, com aproxima-
damente 7.000 MW de capacidade instalada que 
serão quase que integralmente exportados para o 
Brasil. É o mesmo plano com relação à Bolívia, 
com a previsão de construção da hidrelétrica Ca-
choeira Esperança a montante das usinas do rio 
Madeira e com a Guiana, onde estão sendo reali-
zados outros estudos de inventário de mais 8.000 
MW. Mas não está claro para nós o uso que se 
fará de toda a capacidade de energia hidrelétrica 
inventariada na Amazônia, dentro e fora dos limi-
tes do Brasil. Não devemos esquecer que seriam 
necessárias extensas linhas de transmissão cor-
tando florestas, Unidades de Conservação e Ter-
ras Indígenas. A projeção do crescimento futuro 
da oferta de energia, sem que se tenha uma ideia 



CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

74

do seu destino final, está respaldada na transfor-
mação da Amazônia num imenso canteiro de 
obras. O interessante é que o PDE 2020, na ver-
dade, prevê que o Brasil continue gerando ener-
gia na Amazônia para os grandes consumidores 
industriais dos setores de papel, celulose e pasta 
mecânica. O consumo de energia para produzir 
pasta mecânica de celulose é um dos mais altos 
– a tecnologia de prensagem de toras de madeira 
para transformar em fibras que depois são lava-
das com água quente entre 70 e 100°. Esse é ape-
nas um exemplo de altíssimo consumo de energia 
elétrica e uma verdadeira loucura, pois é dar ba-
nho em madeira de reflorestamento com energia 
tirada da destruição da Amazônia! Está na hora 
de questionar a projeção dessa “demanda” para 
suprir grandes indústrias “sujas” eletrointensivas 
que não agregam valor, e a tecnologia envolvida 
na produção.

IHU On-Line – De que maneira a Rio+20 
pode ajudar o Brasil a se confirmar como 
liderança em energias limpas?
Telma Monteiro – Falando de energia elétrica, 
acredito que agora está um pouco tarde para que 
a conferência Rio+20 ajude em alguma coisa o 
Brasil, principalmente no que tange a energias 
limpas. Não, quando o presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, 
e o secretário-executivo do Ministério de Minas 
e Energia, Márcio Zimmermann, vêm a público 
defender a construção de usinas hidrelétricas, em 
um evento na semana passada. Continuam afir-
mando que a matriz energética brasileira é a mais 
limpa do mundo e que isso deve continuar à me-
dida que o potencial hidrelétrico seja explorado 
na sua totalidade, ou melhor, os dois terços res-
tantes que estão quase que totalmente na Amazô-
nia, a maior parte em Tis e UCs. Nesse clima de 
falta de disposição das autoridades brasileiras de 
rever o planejamento em que se induz a demanda 
de energia porque tem oferta e tem oferta porque 
expande a geração sem, no mínimo, estabelecer 
metas e compromisso com programas de eficiên-
cia, vai ficar muito difícil ouvirmos propostas de 
sustentabilidade energética na Rio+20. As auto-
ridades brasileiras estão fechadas às discussões 
que possibilitem rever a composição da matriz 

brasileira, mesmo tendo conhecimento de que ela 
não é renovável, limpa e barata. Veja que eu dis-
se “conhecimento”, pois não é possível que não 
leiam ou não tenham acesso a todos os estudos 
de cientistas e pesquisadores que são produzidos 
diariamente, sobre as fontes genuinamente limpas 
e baratas. No entanto, acredito que muitos fóruns 
paralelos da sociedade civil durante a Rio+20 
podem tornar público que o Brasil tem um discur-
so bem diferente da prática, e assim desmistificar 
essa aura de pureza ambiental que tem enganado 
o resto do mundo. Não só no que diz respeito à 
energia elétrica. Seria muito interessante se no de-
correr da conferência oficial alguém apresentasse 
a planilha atualizada das termelétricas planejadas 
pelo Ministério de Minas e Energia.

IHU On-Line – O Brasil pousa como de-
tentor da matriz energética mais verde do 
mundo. Trata-se de uma falácia?
Telma Monteiro – Em 2011, o Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU 
(IPCC, na sigla em inglês) divulgou o III Relató-
rio Especial sobre Fontes Renováveis de Energia 
e Mudanças Climáticas Mitigação (SRREN) que 
mostra que as fontes renováveis [limpas] de ener-
gia suprirão 80% da energia em 2050. Para isso é 
preciso adotar políticas públicas que incentivem o 
uso dessas fontes mais limpas de energia. Em que 
patamar o Brasil estará nesse horizonte, já que 
“vento não se estoca”, como disse a presidente 
Dilma Rousseff? Quer mais exemplos de falácia? 
Existe esforço coletivo do governo, grandes em-
presas, bancos, para levar o país à liderança entre 
as nações ricas com a exploração do petróleo do 
Pré-Sal, que ainda não tem nenhuma tecnologia se-
gura. E o que dizer dos biocombustíveis, o chama-
do combustível “verde” baseado na produção de 
monoculturas em terras férteis e que favorece o uso 
individual do automóvel em detrimento do inves-
timento em transporte de massa? E repito quantas 
vezes forem necessárias que a maior das falácias é o 
discurso oficial de matriz limpa, barata e renovável.

IHU On-Line – De que maneira as políticas 
energéticas adotadas nos últimos 20 anos 
podem auxiliar para um melhor desempe-
nho da Conferência da Rio+20?
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Telma Monteiro – Então vamos usar a Europa 
como exemplo, uma vez que ela enfrenta atual-
mente grandes desafios com as mudanças climá-
ticas, envelhecimento, segurança alimentar, segu-
rança no abastecimento energético e que precisa 
achar um caminho sustentável. Pois bem, para 
ela não perder seu papel de liderança no mundo 
globalizado, teve que canalizar recursos imensos 
em inovação tecnológica para buscar aumento da 
eficiência energética, aperfeiçoar as energias lim-
pas e inteligentes no uso dos recursos naturais. Se 
não conseguir um crescimento sustentável, esta-
rá acabada, por isso os esforços se concentraram 
nas estratégias que envolvem energia e clima. 
Nos últimos 20 anos, as políticas energéticas fo-
ram no sentido de desenvolver tecnologias e bus-
car formas de abastecimento de energia eficiente 
em uso dos recursos. As energias eólica e solar, 
por exemplo, passaram a ocupar um espaço cada 
vez maior nas pautas das políticas dos governos 
e na priorização dos financiamentos e incentivos. 
Agora é a vez da evolução desse estágio, com po-
líticas que permitirão segurança no uso e trans-
missão de energias renováveis entre os países de 
forma a obter a melhor relação custo-eficácia. O 
Brasil, ao contrário, não adotou as políticas ener-
géticas de desenvolvimento das fontes alterna-
tivas que tem em abundância, deixando passar 
os 20 anos sem inovação, sem incentivos, sem 
desenvolver programas de eficiência energética e 
sem adotar mecanismos para minimizar as perdas 
na transmissão. Nós deixamos de viver 20 anos 
de avanços nas políticas energéticas e parece que 
não vamos recuperá-los tão cedo, já que os esfor-
ços nesse sentido são quase inexistentes. O Bra-
sil que insiste em ser liderança em energia limpa, 
infelizmente, não desenvolveu políticas energéticas 
que pudessem ajudar o planeta a sair dessa equa-
ção em que se encontra. Apesar de a Europa ser 
perdulária e consumir muito mais energia que o 
Brasil, como tem exaltado nossas autoridades para 
justificar o “agora é a nossa vez”, ela está conse-
guindo avanço tecnológico para mudar os rumos 
do desperdício e da escassez de energia. Isso pode-
ria ajudar no desempenho da Rio+20 se constasse 
da pauta da conferência. Pelo visto, o foco será a 
“economia verde” que é o único tema que interes-
sa ao Brasil, como anfitrião, até porque o que ele 

tem para oferecer em termos de políticas energé-
ticas é a geração por hidrelétricas, termelétricas e 
a exploração “kamikaze” do pré-sal.

IHU On-Line – De que forma o Brasil pode 
construir uma sociedade regida por um sis-
tema energético sustentável?
Telma Monteiro – Vou me ater à energia elétri-
ca, para responder. Uma das formas seria rever 
a previsão de aumento da demanda residencial 
que é apresentada no PDE. Por exemplo, o nú-
mero de domicílios particulares permanentes com 
energia elétrica chegará a cerca de 75 milhões de 
unidades em 2020, segundo o PDE 2020, e o 
IBGE considera uma média de 3,3 habitantes por 
unidade residencial. Fazendo uma conta simples, 
isso quer dizer que teremos então uma população 
de 250 milhões de habitantes em 2020? A meto-
dologia empregada para se chegar a esses núme-
ros continua sendo uma incógnita. A conclusão é 
que o consumo de eletricidade residencial cres-
cerá a uma taxa média de 5% ao ano até 2020. 
Projeta-se um consumo induzido para os eletro-
domésticos e ainda uma previsão para a entrada 
dos carros elétricos no mercado. Quais os custos 
implicados nisso? Outro ponto é que a projeção 
do consumo de energia elétrica foi realizada a 
partir de parâmetros e indicadores típicos do mer-
cado de eletricidade e considerando as premis-
sas demográficas, macroeconômicas, setoriais, de 
autoprodução e de eficiência energética. Também 
é preciso considerar que as premissas econômicas 
e demográficas adotadas no PDE 2020 e a pro-
jeção do consumo total de energia elétrica resul-
taram em previsão de crescimento continuado do 
consumo per capita de eletricidade e que induz 
a uma expansão em torno de 50% no período 
2010-2020.

IHU On-Line – Quais são as chances de su-
cesso da Rio+20?
Telma Monteiro – Eu diria que não podemos 
julgar os resultados da Rio+20 sob o ponto de 
vista de sucesso ou fracasso. Temos que ter em 
mente que, qualquer que seja o resultado, é preci-
so extrair dele algo de positivo para que se possa 
deixar um legado com menos passivos ambien-
tais às gerações futuras.
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IHU On-Line – Quais as saídas existentes 
para que as energias alternativas comecem 
a se tornar mais competitivas?
Telma Monteiro – Somente vontade política, in-
centivos que resultem em maiores investimentos 
e economia de escala poderão levar as energias 
alternativas genuinamente limpas a compor a 
maior parte da matriz energética. Nada disso, no 
entanto, será suficiente enquanto se pensar em hi-
drelétricas sem avaliar a questão da justiça social. 
A sociedade brasileira tem cobrado do governo 

federal informações sobre a matriz energética 
nacional que sejam claras quanto às estratégias, 
aos investimentos, aos custos socioambientais e 
econômicos. Há uma expansão da atividade in-
dustrial em que a energia é o principal insumo, 
fato evidente no crescimento das exportações 
dos setores eletrointensivos como alumínio, side-
rurgia, ferroligas, papel e celulose e o aumento 
da atividade industrial desse grupo de indústrias 
impacta o consumo energético do setor industrial 
como um todo.
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Andrei Cechin é estudioso do pensamento 
de Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), que 
foi um matemático e economista heterodoxo ro-
meno, cujos trabalhos resultaram no conceito de 
decrescimento econômico e é considerado como 
o fundador da bioeconomia (ou economia ecoló-
gica). Para Cechin, “uma importante implicação 
do pensamento de Georgescu para o debate so-
bre desenvolvimento sustentável é que, no fundo, 
qualquer tentativa de solucionar o problema da 
distribuição de recursos naturais entre as gerações 
depende da postura ética das atuais gerações em 
relação às gerações que ainda estão por vir”.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail 
à jornalista Graziela Wolfart e publicada na edi-
ção 370 da IHU On-Line, em 22 de agosto de 
2011, Andrei Cechin explica que “a utilização dos 
recursos energéticos e materiais terrestres no pro-
cesso produtivo e a acumulação dos efeitos pre-
judiciais dos resíduos no ambiente revelam que a 
atividade econômica de uma geração tem influên-
cia na atividade das gerações futuras. Assim, o 
que está em jogo é a possibilidade de que estas 
tenham qualidade de vida igual ou maior que a 
da atual geração. E este é o cerne do problema 
ecológico para Georgescu. As pressões sobre os 
ecossistemas aumentarão ainda mais em uma es-
cala global nas próximas décadas se a atitude e 
as ações humanas não mudarem radicalmente. 
Precisamos, porém, entender que somos nós que 
dependemos dos ecossistemas, e não eles que de-
pendem dos seres humanos”.

Cechin é doutorando em Administração na 
Universidade de Wageningen, na Holanda, mes-
tre em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós 
Graduação em Ciência Ambiental da Universida-

de de São Paulo – USP, e economista formado na 
FEA-USP.

IHU On-Line – Como definir o conceito de 
decrescimento econômico em Georgescu- 
Roegen?
Andrei Cechin – A ideia de decrescimento em 
Georgescu vem como resposta a duas propostas 
de outros dois precursores da economia ecológi-
ca: a “condição estacionária” de Herman Daly, 
e a “economia do astronauta” de Kenneth Boul-
ding. A condição estacionária é entendida como 
aquele estado em que a quantidade de recursos 
da natureza utilizada seria suficiente apenas para 
manter constantes o capital e a população. Signi-
fica obter desenvolvimento sem crescimento ma-
terial: a escala da economia é mantida constante 
enquanto ocorrem melhorias qualitativas. Uma 
economia que dependesse inteiramente da uti-
lização direta da radiação solar, e que reciclasse 
os materiais dissipados pelo processo industrial 
(“economia do astronauta” de Boulding) pode-
ria, em tese, operar como um ciclo fechado. Dada 
a disponibilidade de energia advinda do Sol, não 
haveria barreira para reciclar os materiais dissipa-
dos pelo processo industrial.

No entanto, para Georgescu a “economia do 
astronauta” está fundada no mito de que todos os 
minérios passarão à categoria de recursos reno-
váveis. A reciclagem total dos materiais não seria 
possível na prática. Por isso, a tendência de ex-
tração de recursos será necessariamente declinan-
te a partir de determinado momento – por mais 
remoto que possa estar o início dessa tendência. 
Isso fará com que a escala da economia seja re-
duzida. A proposta de condição estacionária de 

 “Estamos usando em um ano o que a natureza 

demora um ano e meio para recompor” 

Entrevista com Andrei Cechin
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Daly foi considerada igualmente um “mito de sal-
vação ecológica”, pois transmitiria a ideia de que 
seria possível manter indefinidamente os padrões 
de vida e de conforto já alcançados nos países 
abastados e dá a falsa impressão de que o fim do 
crescimento e a manutenção de um determinado 
padrão de vida, com capital e população constan-
tes, não implicam pressão nos ecossistemas.

O crescimento não é ambientalmente 
sustentável

Georgescu foi além da condição estacionária 
e da economia do astronauta. Dado o caráter ine-
vitável do decrescimento, consequência da limita-
ção material da Terra e dos limites à reciclagem, 
propõe que esse processo seja voluntariamente 
iniciado, em vez de vir a ser uma decorrência da 
escassez de recursos. A ideia é que não bastará 
parar de crescer, ou mesmo estabilizar o fluxo de 
recursos naturais que entra na economia. E para 
ele, nos anos 1970, algumas economias do mun-
do já deveriam estar pensando na redução desses 
fluxos.

Mais de trinta anos depois do alerta de Geor-
gescu, a ideia de decrescimento planejado como 
maneira de evitar o colapso ambiental ganhou 
alguns adeptos. Segundo essa perspectiva, a sus-
tentabilidade ambiental muito provavelmente 
não pode ser alcançada com aumento da pro-
dução e consumo. O fato é que ficou mais difícil 
ignorar o seguinte dilema: o crescimento não é 
ambientalmente sustentável, pelo menos em sua 
forma atual, por mais que se consiga uma des-
materialização/descarbonização relativa da eco-
nomia, mas ao mesmo tempo o decrescimento é 
algo instável, pelo menos sob as condições atuais, 
pois leva ao aumento do desemprego e a uma 
espiral de recessão, como mostrou o relatório do 
governo britânico “Prosperity without growth?”.

Peter Victor no livro Managing without growth: 
slower by design, not disaster (Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing 2008) defende a ideia 
de que os países ricos já têm condições para 
abandonar o crescimento e, por isso, deveriam 
fazê-lo de imediato. A mensagem é que seria 
melhor reduzir o crescimento de forma inten-

cional e projetada fazendo alterações em ins-
tituições-chave, como impostos e jornada de 
trabalho, do que ter de encará-lo por desastre. 
Talvez seja justamente pela força e pelo choque 
que causa o termo decrescimento, que um mo-
vimento de crítica radical ao economicismo e 
à ideologia do crescimento vem se apropriando 
dele e popularizando-o, principalmente na Euro-
pa. Quando surgiu esse movimento com um dis-
curso mais ou menos afinado se autodenominan-
do “decrescimentistas”, uma coletânea de artigos 
de Georgescu já havia sido publicada duas déca-
das antes com o título em francês La décroissan-
ce: entropie, écologie, économie.

IHU On-Line – Há semelhanças entre esse 
conceito e o defendido por Serge Latouche?
Andrei Cechin – Serge Latouche, principal ex-
poente desse movimento mais recente, insiste que 
não se trata, pura e simplesmente, de crescimento 
negativo do PIB. O movimento pretende libertar 
o imaginário coletivo da esfera do econômico. 
É um projeto de sociedade baseado numa críti-
ca, principalmente cultural, do estado de coisas. 
É por isso que Latouche afirma que o lema mais 
adequado seria “acrescimento”, como em “ateís-
mo”. Diferentemente da ênfase dada por Geor-
gescu e pelos que consideram a sociedade do 
crescimento como algo insustentável, o discurso 
dos decrescimentistas enfatiza que a sociedade 
do crescimento não é sequer desejável. Embora 
as fontes por detrás da ideia e do movimento do 
decrescimento sejam distintas – uma ecológica e 
uma cultural –, recentemente há uma espécie de 
reforço mútuo entre as duas que pode ser visto 
nos trabalhos das duas edições da conferência 
internacional sobre “decrescimento econômico 
para a sustentabilidade ambiental e a equidade 
social” (www.degrowth.net), na edição especial 
sobre decrescimento da revista Journal of Cleaner 
Production (2010, vol 18), e no mais recente livro 
de Latouche (Pequeno tratado do decrescimento 
sereno) que dá muito mais ênfase às limitações 
ecológicas do que em seus trabalhos anteriores.

IHU On-Line – O que podemos entender 
pelo conceito de bioeconomia ou economia 
ecológica de Georgescu-Roegen?
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Andrei Cechin – A consolidação do que hoje 
é chamado de economia ecológica deve tributo 
às contribuições independentes de Kenneth E. 
Boulding, Nicholas Georgescu-Roegen, Herman 
E. Daly e Robert U. Ayres e Allen Kneese, na dé-
cada de 1960, ainda que a expressão economia 
ecológica não tenha sido usada por eles na épo-
ca. Georgescu chegou ao termo bioeconomia ao 
perceber que seu interesse era entender a sobrevi-
vência da humanidade na Terra, e que isso requer 
atenção ao apego da espécie humana aos seus 
instrumentos exossomáticos (que permitem a 
conversão de energia fora dos corpos biológicos) 
– peculiaridade que a distingue de outros animais. 
O problema ecológico surge com a transferência 
de parte substancial da conversão energética da 
humanidade para fora dos corpos humanos e se 
aprofunda de maneira inaudita com a combustão 
dos recursos fósseis que aumentou exponencial-
mente o fluxo de resíduos indesejados. Daí decor-
re a necessidade de se pensar a economia no seio 
da biosfera. Como a questão, para Georgescu, 
não é somente biológica, nem somente econômi-
ca, tampouco apenas social ou ambiental, a ciên-
cia capaz de dar conta da inter-relação socioeco-
nomia/natureza seria uma “bioeconomia”.

Economia ecológica x economia 
convencional

Sua visão teve desdobramentos para econo-
mia ecológica principalmente através de Herman 
Daly. A economia ecológica, por maior que seja a 
pluralidade interior a essa comunidade, está pre-
ocupada com os limites biofísicos ao crescimento 
da produção e do consumo material e com a 
capacidade de absorção e assimilação dos re-
síduos pela natureza. Em princípio, é essa ênfase 
na questão da escala, do tamanho físico da eco-
nomia em relação à ecossistêmica que diferencia a 
economia ecológica. Alguns, como Herman Daly, 
defendem que, a partir de certo ponto (desconhe-
cido), o crescimento deixa de ser benéfico e passa 
a comprometer seriamente a possibilidade de que 
as gerações futuras usufruam qualidade de vida 
semelhante a da geração atual. Georgescu nun-
ca usou a expressão economia ecológica e não 

fazia nenhuma militância ambientalista. Mas al-
guns consideram suas contribuições como a linha 
demarcatória entre o que pode ser considerado 
economia ecológica e as vertentes ambientais da 
economia convencional. Há, contudo, economis-
tas ecológicos que não o consideram um precur-
sor e há quem considere que suas contribuições 
podem ser absorvidas e modeladas pela econo-
mia ambiental neoclássica.

IHU On-Line – Qual a atualidade em nos-
sos dias da tese de inevitável degrada-
ção dos recursos naturais em decorrência 
das atividades humanas, defendida por 
Georgescu-Roegen?
Andrei Cechin – Comecemos com as evidên-
cias. Como mostra a Avaliação Ecossistêmica do 
Milênio, a humanidade causou alterações sem 
precedentes nos ecossistemas nas últimas décadas 
para atender a crescentes demandas por alimen-
tos, água, fibras e energia. Isso tem enfraquecido a 
capacidade da natureza de prover outros serviços 
fundamentais, como a purificação do ar e da água 
e proteção contra catástrofes naturais. A biodiversi-
dade global sofreu uma queda de 30% em menos 
de quarenta anos, segundo o Índice Planeta Vivo 
(2010). Apenas de 1998 para cá houve um salto 
de 35% nas emissões de gases de efeito estufa. E 
para completar, o indicador mais geral da pressão 
ecossistêmica das atividades econômicas – a Pega-
da Ecológica – mostra que em 2007 a sobrecarga 
imposta pelas atividades humanas foi 50% maior 
que a capacidade regenerativa do planeta.
Agora vamos à visão de Georgescu. São duas as 
fontes mais básicas para a reprodução material da 
humanidade: os estoques terrestres de minerais e 
energia, que são limitados, e sua taxa de utiliza-
ção pela humanidade é facultativa. E o fluxo solar 
cuja fonte é praticamente ilimitada em quantida-
de total, mas altamente limitada em termos da 
taxa que chega à Terra. Há ainda outra diferença: 
os estoques terrestres abastecem a base material 
para as manufaturas, enquanto o fluxo solar é res-
ponsável pela manutenção da vida. A humanida-
de pode ter total controle sobre a utilização dos 
estoques terrestres, mas não sobre o fluxo solar. 
Dessa forma, a taxa de utilização determinará em 
quanto tempo esses recursos estarão inacessíveis.
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A produção de resíduo

Outro aspecto da reprodução material da 
humanidade é a produção de resíduo, que gera 
um impacto físico geralmente prejudicial a uma 
ou outra forma de vida, e direta ou indiretamente 
à vida humana. Deteriora o ambiente de várias 
maneiras. Exemplos conhecidos são a poluição 
por mercúrio e a chuva ácida, o lixo radioativo, e 
a acumulação de CO2 na atmosfera. Georgescu 
deu muita atenção aos efeitos do esgotamento 
dos estoques de energia e materiais, ou seja, 
dos recursos naturais utilizados no processo pro-
dutivo, e menos aos efeitos dos resíduos, como 
lixo, poluição, resíduos tóxicos, gases de efeito 
estufa, etc., gerados pelo mesmo processo. E, 
hoje, talvez a maior preocupação seja com os 
resíduos da atividade econômica. No entanto, 
ele reconheceu que a poluição e os resíduos se 
tornariam um problema anterior ao esgotamen-
to dos recursos devido à sua acumulação e por 
serem fenômenos visíveis e de superfície. Nesse 
contexto, o aquecimento causado por atividades 
humanas tem provado ser um obstáculo maior 
ao crescimento econômico sem limites do que 
a finitude de recursos acessíveis, como sugeriu 
Georgescu. Ora, a utilização dos recursos ener-
géticos e materiais terrestres no processo produ-
tivo e a acumulação dos efeitos prejudiciais dos 
resíduos no ambiente revelam que a atividade 
econômica de uma geração tem influência na 
atividade das gerações futuras. Assim, o que 
está em jogo é a possibilidade de que estas te-
nham qualidade de vida igual ou maior que a 
da atual geração. E este é o cerne do problema 
ecológico para Georgescu. As pressões sobre os 
ecossistemas aumentarão ainda mais em uma 
escala global nas próximas décadas se a atitude 
e as ações humanas não mudarem radicalmen-
te. Precisamos, porém, entender que somos nós 
que dependemos dos ecossistemas, e não eles 
que dependem dos seres humanos.

IHU On-Line – Considerando a crise finan-
ceira internacional, em que sentido o pen-
samento de Georgescu-Roegen pode ser 
inspirador em relação à crítica que ele fa-
zia a economistas liberais neoclássicos por 

defenderem o crescimento econômico ma-
terial sem limites?
Andrei Cechin – O pensamento de Georgescu 
traz à tona o fato de as economias estarem inse-
ridas nos ecossistemas e a sua dependência em 
relação aos fluxos de energia e materiais, cuja 
oferta depende em parte de fatores econômicos 
(tipos de mercados, os preços) e, em parte de li-
mites físicos e biológicos. E o que isso tem a ver 
com crise financeira? Tradicionalmente, a econo-
mia é analisada em dois níveis. Há o nível finan-
ceiro, que pode crescer por empréstimos feitos ao 
setor privado ou ao Estado. O sistema financeiro 
empresta na expectativa de que o crescimento 
econômico indefinido dará os meios para pagar 
os juros e as dívidas. Então, há o que os econo-
mistas descrevem como a economia real, o PIB 
a preços constantes. Quando cresce, ela de fato 
permite que se paguem as dívidas. Alguns econo-
mistas ecológicos (como Martinez-Alier e Herman 
Daly) diagnosticam a crise financeira como sendo 
devida ao crescimento excessivo de ativos finan-
ceiros em relação ao crescimento da riqueza real. 
Como consequência, o valor da riqueza real atual 
já não é suficiente para servir como uma garan-
tia para a dívida. Ou seja, na raiz da crise estaria 
a crescente disjunção entre a economia real da 
produção e da economia “de papel” de financia-
mento. A velocidade a que o sistema financeiro se 
expande estaria totalmente defasada da capaci-
dade de a economia real produtiva gerar riqueza 
para repagar as dívidas. Isso ocorre, pois a pro-
dução é dependente do seu sustento material e 
energético, onde o ritmo de crescimento é distinto 
e limitado. Ou seja, segundo uma visão inspirada 
em Georgescu, existe, abaixo da chamada “eco-
nomia real” do PIB, a economia material no sen-
tido mais forte.

Suposição otimista dos economistas 
neoclássicos

Ele forneceu o instrumental para se examinar 
a suposição otimista dos economistas neoclássi-
cos, segundo a qual a substituição de recursos e 
as inovações tecnológicas sempre superariam os 
limites biofísicos e que, portanto, não haveria res-
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trições ao crescimento do PIB. Mas, ao contrário, 
o crescimento da produção e consumo depende 
de fluxos de energia e de materiais. A possibili-
dade de esgotamento dos ativos ambientais, a 
degradação dos “sumidouros”, como a atmosfera 
global, e a crescente ocupação do espaço da Ter-
ra podem limitar de maneira decisiva a expansão 
contínua da escala da economia. É importante 
lembrar que o pioneiro nessa análise da disjun-
ção não foi Georgescu, e sim o Nobel em Quí-
mica, Frederick Soddy. Em seu livro Wealth, vir
tual wealth and debt (1926), Soddy argumentou 
que é fácil para o sistema financeiro aumentar as 
dívidas (dívidas privadas ou públicas), e confun-
dir essa expansão do crédito com a criação de 
riqueza real. No entanto, no sistema industrial, 
o crescimento da produção e do crescimento do 
consumo implica crescimento na extração e des-
truição final de combustíveis fósseis, patrimônio 
acumulado de milhões de anos.

IHU On-Line – Como o senhor entende a 
ideia de economia sustentável na perspec-
tiva de Georgescu-Roegen? Quais os limi-
tes deste pensamento hoje?
Andrei Cechin – No final da vida, Georgescu 
revelou seu profundo ceticismo quanto ao novís-
simo valor “desenvolvimento sustentável”, que 
já havia ganhado alguma popularidade. Embora 
para ele estivesse bem claro que desenvolvimento 
e crescimento são coisas distintas, chegou a consi-
derar o termo desenvolvimento sustentável como 
um tipo de consolo, útil apenas para desviar a 
atenção dos verdadeiros problemas, como a di-
ferença existente entre os países ricos e pobres, 
os problemas da poluição e a futura sobrevivên-
cia da espécie humana. A expressão esconderia a 
falsa ideia de que o crescimento econômico pode 
ser sustentado indefinidamente, promovendo um 
otimismo insensato, porém lucrativo. Se econo-
mia sustentável, ou economia verde, significar 
apenas um aumento na participação/crescimen-
to das atividades ou projetos verdes, tais como 
painéis fotovoltaicos, moinhos eólicos, parques 
nacionais, pontos de reciclagem de lixo, hortas 
orgânicas e ecoturismo, sem que se mudem os 
padrões de produção e consumo insustentáveis, 

então Georgescu revelaria seu ceticismo quanto a 
essa promessa. Assim como foi crítico ferrenho da 
ideia de desmaterialização da economia.

O mito de desmaterialização da economia

Para Georgescu, o mito de desmaterializa-
ção absoluta da economia, uma economia que 
prescinda de matéria ou energia, impede que os 
economistas pensem em termos de limites e es-
cala. A tecnologia permite que bens e serviços 
sejam produzidos com menos recursos naturais 
e menos emissões. Aumentos na eficiência redu-
zem a quantidade de energia e matéria necessá-
rias para produzir uma unidade de valor monetá-
rio do PIB global. No entanto, esse aumento de 
eficiência tem se dado a uma taxa menor que a 
taxa de crescimento da economia, o que faz com 
que o impacto ambiental global continue a cres-
cer em termos absolutos. Algumas evidências su-
gerem essa hipótese. Por exemplo, a quantidade 
de energia primária necessária para produzir cada 
unidade de produção econômica mundial caiu 
mais ou menos continuamente durante a maior 
parte dos últimos cinquenta anos. A “intensida-
de energética” global – quantidade de energia 
necessária para produzir uma unidade de valor 
monetário do PIB global – é agora 33% menor do 
que era em 1970. No caso da “intensidade mate-
rial”, embora esta tenha diminuído 26% de 1980 
a 2007, o PIB global aumentou em 120% e a 
população mundial aumentou em 50% o que re-
sultou em aumento absoluto de 62% na extração 
global de recursos. Para provar isso, Georgescu 
provavelmente apontaria o relatório Living Planet 
de 2010 que revela que a Pegada Ecológica da 
humanidade mais que duplicou desde 1966. Em 
2007, o último ano para o qual se têm dados, a 
humanidade usava o equivalente a um planeta e 
meio para suportar suas atividades. Ou seja, esta-
mos usando em um ano o que a natureza demora 
um ano e meio para recompor. Essa economia é 
qualquer coisa menos sustentável.

IHU On-Line – Quais as implicações do pen-
samento de Nicholas Georgescu-Roegen 
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para a ciência econômica de forma geral e 
para o debate sobre desenvolvimento sus-
tentável nos dias atuais?
Andrei Cechin – A implicação mais direta para 
a ciência econômica é a de que o processo eco-
nômico não pode contrariar as leis da física, en-
tre elas a Lei da Entropia. Por isso, não pode 
ser mais representado como um digrama circular 
isolado do ambiente material. Deve ser encara-
do como um sistema aberto trocando energia e 
matéria com o ambiente, ou melhor, degradan-
do energia e matéria para manter a própria or-
ganização. Como ele é um subsistema, o custo 
de manter a própria organização é o aumento 
na entropia, a desorganização do sistema maior 
no qual está inserido – o ambiente. Entender a 
economia como um subsistema faz com que se 
preste atenção ao seu tamanho, à sua escala. 
Há, num nível mais abstrato, implicações epis-
temológicas mais gerais da Lei da Entropia 
para a ciência. Uma delas é o reconhecimento 
do tempo como algo irreversível. A corrente cha-
mada de neoclássica foi construída com base em 
modelos da Física pré-entropia, por isso não po-
deria deixar de estudar os fenômenos socioeco-
nômicos como se fossem totalmente reversíveis, 
e de considerar irrelevante o estudo da história 
para a compreensão dos fenômenos econômicos 
de hoje.

Desenvolvimento sustentável

Quanto ao debate sobre o desenvolvimento 
sustentável, além de tudo que já foi dito nas res-
postas anteriores, se desenvolvimento exige neces-
sariamente expansão econômica da produção e 
do consumo, a expressão “desenvolvimento sus-
tentável” é uma contradição em termos, uma vez 
que a expansão da escala da economia provoca 
processos irreversíveis de degradação do mundo 
físico. Por isso, é preciso que o otimismo contido 
no ideal de desenvolvimento sustentável, ou de 
economia verde, seja aliado ao ceticismo da razão. 
O pensamento de Georgescu traz ceticismo quanto 
à capacidade de as economias continuarem cres-
cendo sem solapar a base biofísica que permite a 
reprodução material das sociedades. Seu pensa-
mento significou uma ruptura, uma vez que admi-
tiu que o processo de produção econômica vem 
necessariamente acompanhado da geração de 
resíduo e poluição, sejam estes fenômenos locais 
ou globais, como as mudanças climáticas antropo-
gênicas. Finalmente, uma importante implicação 
do pensamento de Georgescu para o debate so-
bre desenvolvimento sustentável é que, no fundo, 
qualquer tentativa de solucionar o problema da 
distribuição de recursos naturais entre as gerações 
depende da postura ética das atuais gerações em 
relação às gerações que ainda estão por vir.
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Ao refletir sobre a Convenção das Partes 
sobre o Clima de Copenhague, sobre o debate 
em torno da emissão de gases tóxicos e sobre as 
relações políticas entre os países desenvolvidos e 
emergentes em torno do tema, o professor José 
Eli da Veiga concedeu, por telefone, a instigante 
entrevista que segue à jornalista Graziela Wolfart 
e publicada na IHU On-Line de 5 de outubro de 
2009. Ele acredita que, “como a crise financeira 
acabou se tornando uma crise econômica, que já 
começa a ser superada, tivemos um saldo bené-
fico, porque essas recessões todas contiveram as 
emissões”. No entanto, continua, “não é assim 
que queremos conter as emissões, não é a cus-
ta de desemprego e de aumento da pobreza”. Eli 
da Veiga afirma que podemos ter certeza de mais 
uma coisa: “haverá outra crise tão grave como 
essa e não vai demorar muito”. O professor da 
USP considera que o Brasil poderia ter aprovei-
tado melhor a situação favorável que teve diante 
da crise econômica “se tivéssemos hoje um siste-
ma de ciência e tecnologia na rota do que precisa 
ser feito. Nós estaríamos aproveitando isso justa-
mente para nos tornarmos em pouco tempo mais 
competitivos na linha da sustentabilidade, que é 
o elemento decisivo neste século”. E dispara: “as 
elites brasileiras, em geral, estão absolutamente 
cegas. Elas estão fazendo a mesma coisa que fize-
ram no século XIX com a questão fundiária, e no 
século XX com a educação”.

José Eli da Veiga é professor do Departa-
mento de Economia da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade 
de São Paulo (FEA-USP), onde coordena o Nú-
cleo de Economia Socioambiental (NESA). Além 
de artigos em periódicos científicos nacionais e es-

trangeiros, e diversos capítulos de obras coletivas, 
publicou 13 livros, entre os quais: A Emergência 
Socioambiental (São Paulo: Ed. Senac, 2007); 
Meio Ambiente & Desenvolvimento (São Paulo: 
Ed. Senac, 2006); e Desenvolvimento Sustentá
vel – O desafio do século XXI (Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005). É colaborador da coluna de 
opinião do jornal Valor Econômico. Sua página 
pessoal na Internet é http://www.zeeli.pro.br

IHU On-Line – Pensando em Copenhagen, 
quais as expectativas que podemos ter em 
relação ao encontro? Quais as novidades 
que ele pode trazer em relação ao Protoco-
lo de Kyoto, por exemplo?
José Eli da Veiga – Com certeza será melhor 
que o Protocolo de Kyoto. Mas o problema não é 
esse; é saber se ele será efetivo, porque o Proto-
colo de Kyoto foi um desastre. Pode até ser que 
Copenhagen seja um pouco melhor, mas conti-
nue sendo um desastre. Há esse risco. As coisas 
evoluíram positivamente, sobretudo, depois da 
eleição de Barack Obama. Mas não só por cau-
sa de mudanças na China, que estão diretamente 
relacionadas com a questão Obama, ou por cau-
sa das eleições na Austrália e no Japão. Há uma 
série de fatos novos, sobretudo neste último ano, 
que são muito promissores. Todavia, não houve 
tempo ainda, justamente porque esses fatos são 
muito recentes, para que a grande questão, que 
é ainda a resistência dos países emergentes, se 
resolva. Os países emergentes, inclusive o Brasil, 
ainda estão em uma situação um pouco dúbia 
em relação a isso. Diferente do movimento um 
pouco mais consistente dos países desenvolvidos. 
Eu prefiro falar em primeiro, segundo e terceiro 

 “Separar economia do meio ambiente é não entender nada” 

Entrevista com José Eli da Veiga
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mundo. Os países emergentes são em número 
maior do que se imagina e já constituem o se-
gundo mundo em relação ao primeiro mundo 
desenvolvido e, depois, em relação a centenas 
de países que quase não emitem gases tóxicos e 
que serão as principais vítimas do aquecimento, 
que são o terceiro mundo. No primeiro mundo, a 
evolução foi muito positiva. Por exemplo, no caso 
dos Estados Unidos, que é chave, a lei ainda não 
foi votada no Senado. E está uma discussão so-
bre se ela será votada antes de Copenhagen. Isso 
muda tudo. O grau de liderança que os Estados 
Unidos podem ou não ter, mesmo com uma lei 
que eles vão aprovar e que não é muito ambicio-
sa em termos de metas, muda completamente 
se tiverem aprovado ou não a lei. Depois, se o 
segundo mundo, os países emergentes, conti-
nuarem reticentes, manifestando uma tendência 
um pouco melhor agora, mas parecida com a que 
tiveram na época de Kyoto, todos os países de-
senvolvidos que já estão na rota – por exemplo, 
toda a Europa, o Japão, a Austrália etc. – neces-
sariamente terão que apelar para a ideia do que 
será chamado de protecionismo. Terão que criar 
uma série de barreiras à importação de produtos 
de países que não estão tomando as devidas cau-
telas em relação ao clima. Isso vai gerar conflitos. 
O ideal seria que, em Copenhagen, eles fossem 
bem claros em dizer o seguinte: houve um acor-
do sobre tais e tais questões, então vamos fechar 
sobre isso, porque é muito chato anunciar um fra-
casso. Mas isso ainda será pouco. É preciso que 
mantenham abertas as negociações para, antes 
de 2012, sair uma espécie de Copenhagen em 
linha, ou Copenhagen II. Daí dará tempo para 
que fique clara a situação dos Estados Unidos (se 
vai ter lei, se não vai ter, qual será) e para que os 
países do segundo mundo, os emergentes (Brasil, 
Índia, China etc.) tenham tido tempo para conti-
nuar nessa evolução, que é muito recente.

IHU On-Line – Qual a importância da Con-
venção de Copenhagen, em sua opinião?
José Eli da Veiga – A importância que eu dou 
para Copenhagen não é tão grande. A transição 
ao baixo carbono está em curso faz tempo e in-
depende de Copenhagen. Os países que mais 
rapidamente perceberam que em vez de um pro-

blema, uma restrição, isso é uma grande oportu-
nidade para uma nova etapa do capitalismo, já 
estão há muito tempo investindo em ciência, tec-
nologia e inovação. Assim, eles possuindo essas 
tecnologias que poderão ser a solução, terão as 
oportunidades de negócio. Isso está ocorrendo e 
vai continuar ocorrendo, seja qual for o resultado 
de Copenhagen. E os países emergentes, como o 
Brasil, que ficaram nessa linha obtusa de resistên-
cia, não investindo em ciência e tecnologia com 
prioridade, não terão essas tecnologias e conti-
nuarão tendo que discutir essa questão de como 
vão comprar tecnologia dos outros através da tal 
transferência de tecnologia. Existe um movimen-
to subjetivo, que são esses acordos internacionais 
e, particularmente, esse da convenção em Cope-
nhagen. E isso é muito importante pelo seguinte: 
caso eles tomem decisões ambiciosas lá, acelera 
o processo. Mas se não tomarem essas decisões e, 
mesmo que seja um fracasso, a transição ao bai-
xo carbono vai continuar e, nesse caso, manten-
do a divisão do mundo atual, em vez de ser uma 
oportunidade para uma mudança. Essa mudan-
ça seria a seguinte: os países desenvolvidos, que 
detêm maior capacidade científica e tecnológica, 
deveriam fazer acordos de cooperação, principal-
mente com os países emergentes. Isso quer dizer 
que não haveria mais transferência de tecnologia, 
mas as tecnologias seriam buscadas em conjunto, 
em acordos bilaterais de cooperação, e alguns já 
estão ocorrendo, por exemplo, os Estados Unidos 
e a China já fizeram. Isso me faz relativizar a im-
portância da Conferência de Copenhagen. E um 
fracasso em Copenhagen será muito pior para 
nós, do Brasil, do que será para eles, para quem 
no fundo não muda muito. Na verdade, o que 
está ocorrendo é uma tremenda corrida pelas tec-
nologias, que poderão levar à superação da era 
fóssil. E outra vez serão os mesmos países que 
fizeram a revolução industrial que vão levar a me-
lhor nessa. E os países emergentes agiram de uma 
forma totalmente errada até agora, perdendo a 
oportunidade de mudar esse jogo.

IHU On-Line – Como o senhor vê a situação 
específica do Brasil neste cenário?
José Eli da Veiga – Está mudando positivamen-
te. O chanceler Celso Amorim deu uma entrevis-
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ta recentemente que mostra uma mudança bem 
grande. Eles começaram a acordar um pouco. Até 
escrevi um artigo recentemente em que pergunto 
“será que a ficha está caindo?”.

IHU On-Line – Mas e a visão do presiden-
te Lula, que sinaliza muitas vezes um favo-
recimento do desenvolvimento econômico 
em detrimento da questão ambiental?
José Eli da Veiga – Nessa questão do clima 
especificamente, infelizmente, o presidente está 
parecendo uma biruta de aeroporto. Cada decla-
ração que ele faz dá numa direção; depende de 
quem foi o último que falou com ele, se foi o Car-
los Minc, o Celso Amorim ou se foi um desses tro-
gloditas do Ministério de Minas e Energia ou da 
Petrobrás. No governo, todos os setores que são 
muito ligados aos negócios com fósseis puxam 
para trás. Mas tem alguns setores que tentam ir 
para a frente. Um dos que deveriam tentar ir junto 
para a frente é o Ministério de Ciência e Tecno-
logia, mas infelizmente, é o contrário, ele está fa-
zendo o jogo dos fósseis. Então, junta o Ministério 
de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Minas 
e Energia, sua empresa de planejamento energé-
tico, mais a Petrobrás, e puxam o Lula para cá. 
Daí tem o Ministério do Meio Ambiente e, agora, 
também o Itamaraty, que, de repente, sacou que 
estava errado, e está mudando muito, jogando o 
presidente para a frente. E como ele ainda não 
tem uma convicção, cada declaração que ele faz 
vai para um lado.

IHU On-Line – Que relações podemos esta-
belecer entre a crise financeira mundial e 
a redução na emissão de gases tóxicos na 
atmosfera?
José Eli da Veiga – Você usou a expressão crise 
financeira. Na verdade, a questão da crise finan-
ceira, em si, afetaria principalmente porque iam 
faltar recursos para, por exemplo, alguns investi-
mentos favoráveis a uma transição ao baixo car-
bono, que estariam mais ou menos planejados, e 
se inviabilizaram por razões de falta de recursos, 
inclusive de redução de crédito. O que houve de 
principal é que, como a crise financeira acabou se 
tornando uma crise econômica, que já começa a 
ser superada, tivemos um saldo benéfico, porque 

essas recessões todas contiveram as emissões. 
Mas não é assim que queremos conter as emis-
sões, não é à custa de desemprego e de aumento 
da pobreza. Então, como, no fundo, aparente-
mente, a superação dessa crise está sendo mais 
rápida do que previam, agora a discussão está 
no mesmo plano que estava antes. É importan-
te ressaltar que nenhum economista pode achar 
que usa uma ciência que o permite fazer qualquer 
tipo de previsão. Mas de uma coisa podemos ter 
certeza: haverá outra crise tão grave como essa 
e não vai demorar muito. Toda a questão é de 
aproveitar o período entre as duas crises para es-
tabelecer essas instituições. E a única lição que 
podemos tirar é que nós teríamos aproveitado 
muito mais a situação que foi relativamente fa-
vorável para o Brasil – porque não tínhamos a 
tal bolha imobiliária, porque os procedimentos de 
regulamentação dos bancos aqui eram um pouco 
mais rígidos do que em outros países e, com isso, 
o choque foi menor, embora tenha tido um ba-
que grande -, se tivéssemos hoje um sistema de 
ciência e tecnologia na rota do que precisa ser fei-
to. Nós estaríamos aproveitando isso justamente 
para nos tornarmos em pouco tempo mais com-
petitivos na linha da sustentabilidade, que é o ele-
mento decisivo neste século. Nesse sentido, não 
é um problema nem de falar do governo, que é 
só uma parte disso. As elites brasileiras, em geral, 
estão absolutamente cegas. Elas estão fazendo a 
mesma coisa que fizeram no século XIX com a 
questão fundiária, e no século XX com a educa-
ção. Não há foco no Brasil em relação à ciência, 
à tecnologia e à inovação. E isso é um atraso. O 
Brasil não será um país desenvolvido neste século 
se continuar nessa perspectiva.

IHU On-Line – O que representa para o Bra-
sil a possibilidade da candidatura de Mari-
na Silva à presidência do país? O que isso 
significa do ponto de vista político e social?
José Eli da Veiga – Já significou muita coisa, 
porque mudou tudo. Primeiro, porque, em muitos 
pontos do governo, o Ministério do Meio Ambien-
te – no caso, o Carlos Minc – estava imaginando 
que já tinha perdido e passou a ganhar. Deu-se 
uma reversão muito grande no governo. E já co-
meçou a mudar também a perspectiva dos candi-
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datos ditos mais competitivos. Agora, os chama-
dos programas de Dilma e Serra terão que dar 
uma prioridade muito maior para essa questão 
do que davam. Isso já são ganhos contabilizados. 
O que está por vir vai depender muito. É muito 
difícil fazer uma previsão de como será o decor-
rer dessa campanha. Mas a pré-candidatura dela 
trouxe de cara duas coisas importantíssimas: pri-
meiro, oxigenou o debate que estava parecendo 
trocar seis por meia dúzia. No fundo, a diferença 
programática entre o tucanato e os petistas é mui-
to pequena; é a questão da ênfase no papel do 
Estado. E o grande problema é que ambos são 
prisioneiros, são chantageados pelas oligarquias 
que souberam se organizar para chantagear o 
Lula do mesmo jeito que fizeram com Fernando 
Henrique. A perspectiva para o Brasil teria que ser 
de romper com esse esquema de uma hora ganha 
um, outra hora ganha outro, mas estão sempre 
presos a Sarneys, a Renans e a outros até piores. 
O rompimento disso seria, por exemplo, algum 
governo que pudesse aproximar o PT do PSDB 
numa coalizão. E acho que a única possibilidade 
que existe é da Marina. Além de ela encarnar o 
que é o futuro em função do ecodesenvolvimen-
to, ela é ainda, do ponto de vista pragmático, uma 
grande solução para o Brasil no seguinte impasse 
político e institucional: seja que ganhe o Lula ou 
que ganhem os tucanos com os “demos” lá, os 
governos serão outra vez a mesma repetição do 
que foi o Fernando Henrique e o Lula no sentido 

de que são prisioneiros de ter que fazer aliança no 
Congresso com tudo o que há de mais atrasado 
no país.

IHU On-Line – Além da questão ecológica, 
que novidades Marina Silva poderia trazer 
ao Brasil do ponto de vista da economia?
José Eli da Veiga – Não dá mais para fazer 
essa separação. As pessoas que continuam a se-
parar economia e meio ambiente não entende-
ram nada. Há duas questões no mundo hoje em 
termos de décadas e em termos de século XXI 
e, ou o Brasil se insere nisso ou está perdido. 
Essas duas questões são: o aquecimento global 
e a ressurreição da China. O Brasil tem que ser 
competitivo, mas, ao mesmo tempo, com susten-
tabilidade ambiental. Essa equação é econômi-
ca. É disso que os candidatos com cabeça mais 
“cepalina”, como é o caso do Serra e da Dilma, 
não conseguem entender. Eles estão atrasados. 
Então a novidade é essa. Esse negócio de dizer 
que a Marina terá só pauta ambiental é bestei-
rol, porque o que estamos querendo é discutir na 
prática o que significa uma expressão que já tem 
30 anos: desenvolvimento sustentável. Eu prefiro 
ecodesenvolvimento. Mas eles não têm resposta 
para o que é desenvolvimento sustentável. E se 
alguns assessores deles até tiverem, quando eles 
usarem isso na campanha será artificial, porque 
não partirá de convicção pessoal.
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