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[Hoje as atividades humanas têm o poder de provocar grandes mudanças nos solos, na atmosfera, nas

águas, na flora, e na fauna]
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Os que adoram o famoso sarcasmo de Keynes sobre o “longo prazo” certamente

prefeririam que ele não tivesse escrito a respeito das “possibilidades econômicas para

os nossos netos”. Nesse belíssimo ensaio, publicado em 1930, ele previu um brilhante

futuro econômico para os cem anos seguintes. Pelo fato de cada geração subir nos

ombros de seus pais, consumando as suas conquistas e vivendo os seus sonhos, netos

e bisnetos certamente poderiam se erguer a uma altura suficiente para que pudessem

satisfazer todos os seus desejos materiais, e até luxos. E uma vez que estes estivessem

saciados, os seres humanos se dedicariam à afabilidade e à afeição.

 

Mesmo que ainda faltem quase trinta anos para que possa ficar inteiramente confirmado

o mais que excessivo otimismo de Keynes a respeito da sociedade capitalista, é forçoso

notar que ele ignorava pelo menos uma variável fundamental, cuja importância só

começou a ser notada quase cinqüenta anos depois, e uns trinta anos após seu

desaparecimento em 1946: o meio ambiente. Não havia como imaginar que no início do

século 21 sairiam justamente de sua querida Cambridge dois livros tão antagônicos

quanto The Skeptical Environmentalist, publicado em 2001 pelo estatístico

dinamarquês Bjorn Lomborg, e Our Final Hour, recentemente lançado pelo astrônomo

britânico Martin Rees.

 

Bjorn Lomborg é um jovem professor universitário que abandonou o ativismo no

Greenpeace para se tornar o principal crítico mundial do catastrofismo ambiental. Ele se

empenhou em passar um pente fino pelos principais exageros e interpretações

tendenciosas do ecologismo militante praticado por uma infinidade de ONGs.

Repercutidos sem qualquer senso crítico pelos meios de comunicação de massa, esses

mitos cada vez mais penetram nos livros escolares, fazendo com que muitos jovens

passem a acreditar que o mundo está seriamente ameaçado pelo derretimento dos

pólos, ou que as florestas amazônicas estejam condenadas a desaparecer se não

escaparem da soberania de nações latino-americanas. Mas suas críticas impiedosas a

todas as lendas que têm sido repetidas sobre a possibilidade de um Armagedon

provocado pela cobiça das sociedades contemporâneas não constituem o principal

objetivo do livro. O que Lomborg advoga é que sejam sensatamente comparados os
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verdadeiros riscos e incertezas ambientais com os benefícios e os custos de cada uma

das propostas que vêm sendo debatidas nos fóruns internacionais para a salvação ou

recuperação dos grandes ecossistemas. No fundo, ele reproduz a confiança de Keynes

no admirável mundo novo que poderia ser desfrutado pelos nossos netos.

 

Em posição diametralmente oposta está sir Martin Rees, da Royal Society e do King’s

College, da Universidade de Cambridge. Segundo ele, como os atuais riscos ambientais

são causados por ações humanas, há 50% de chance que um retrocesso muito severo

ocorra nos próximos cem anos. Aquecimento global, perda de biodiversidade, e

extinções são ameaças muito mais sérias que as naturais, como vulcões e asteróides. E

não somente está aumentando o risco de um conflito nuclear, como danos comparáveis

aos dos artefatos nucleares poderão advir de armas construídas com biotecnologias.

Qualquer indivíduo que tenha algum conhecimento na área poderá produzi-las com

poucos recursos e singelas instalações. Como lembrou o jornalista Salvador Nogueira

no caderno Mais! (Folha de S.Paulo, 25/5), está ao alcance de qualquer laboratório de

segunda a criação de vírus e bactérias mortais, via engenharia genética.

 

Há, contudo, uma identidade nessas duas teses extremas: a ênfase na urgência de

esforços comuns no âmbito internacional. Seja por otimismo ou pessimismo, o que

ambos pretendem é que a humanidade construa instituições capazes de simultaneamente

acabar com a pobreza e gerenciar os riscos de futuras  hecatombes. Sua sobrevivência

e bem-estar dependem mais do que nunca do sucesso em alcançar uma ética global

para o desenvolvimento sustentável, cuja essência está no documento Nosso Futuro

Comum, lançado há dezesseis anos pela “Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento”, presidida pela trabalhista norueguesa Gro Harlem Brundtland, e da

qual fez parte o sábio ecólogo Paulo Nogueira Neto, professor emérito da USP. O

problema é que essa ética, cujos alicerces certamente começaram a surgir na

conferência do Rio, em 1992, sofreu sérios golpes na “Rio+10”, realizada no ano

passado em Joanesburgo.

 

O “princípio da precaução”, uma das bases da convenção sobre mudanças climáticas

assinadas na Rio-92, foi substituído pelo “uso de um enfoque ecossistêmico com

precaução, sempre que seja possível”. Também aumentou a tergiversação sobre o

compromisso de “recursos novos e adicionais” que os países mais adiantados

deveriam consagrar à ajuda oficial aos países em desenvolvimento (AOD). E foi

simplesmente diluído na resolução final o texto sobre globalização que havia sido

intensamente debatido nos comitês preparatórios. Razões suficientes para que muitos se

perguntem se a “Rio+10” não teria sido na prática uma espécie de “Rio-30”. Isto é, se a

comunidade internacional não teria voltado aos hesitantes acordos de 1972, na

Conferência de Estocolmo.
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É provável que haja exagero nessa sombria avaliação. Mas não há dúvida que a soma de

Joanesburgo com as circunstâncias que levaram à tomada de Bagdá geraram uma

atmosfera muito mais condizente com as teses de Martin Rees do que com o otimismo

keynesiano de Bjorn Lomborg. Em 1930, a ciência e as tecnologias não tinham poder

para alterar radicalmente os sistemas planetários. Agora, diversas atividades humanas

têm esse poder de provocar grandes e inesperadas mudanças na atmosfera, nos solos,

nas águas, na flora, na fauna, e, principalmente nas intrínsecas relações mantidas por

esses cinco sistemas ambientais. Daí a gravidade das frustrações impostas aos esforços

de adaptação das instituições políticas e econômicas à perspectiva do desenvolvimento

sustentável. Para refletir no fim de semana.      
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