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[A falta de absoluta certeza científica não deve servir de pretexto para que se adie a adoção de medidas de

prevenção a possíveis desastres ambientais.]
 

 Valor, Terça  04/11/03

 

,magine alguém que seja simultaneamente matemático, historiador e filósofo. Que estude
o presente à luz do passado com objetivos futuros. Que contemple o particular em
termos genéricos, além de juntar no mesmo pensamento o abstrato e o concreto. Que
tenha a independência de uma artista, mas que de vez em quando consiga mesmo assim
manter os pés no chão como um político. Que seja tão decidido quanto desinteressado.
Que não deixe escapar do alcance de sua visão qualquer aspecto da natureza humana e
de suas instituições. E que fale com palavras, mesmo que dependa cada vez mais do
uso de símbolos.
 
Se você conhece alguém que reúna essas sete complexas qualidades, pode ter certeza
de que está diante de um bicho raríssimo: o ótimo economista.
 
Pelo menos era essa a opinião de um dos principais pensadores do século 20: Lord
Keynes. Foi com termos bem próximos que ele sintetizou suas idéias sobre as
exigências intelectuais que desafiavam o economista numa época que em que a
profissão ainda não se havia massificado (ou talvez ainda nem fosse profissão). Hoje,
um economista já fará muito sucesso se conseguir reunir apenas duas ou três das sete
qualidades listadas acima. E das sete há pelo menos uma que foi quase extinta depois
de Keynes: a necessidade de se ter uma visão abrangente da natureza humana e de suas
instituições.
 
Durante  muitas décadas os economistas foram treinados a excluir de seu pensamento
as bases naturais do sistema econômico. Primeiro se acreditou que os recursos naturais
seriam tão substituíveis por capital e trabalho que nem deveriam constituir uma terceira
variável na função de produção, ao contrário do que haviam imaginado os pensadores
clássicos, de Smith a Marx, passando por Ricardo, Malthus e Stuart-Mill.
 
Isso voltou a mudar a partir dos anos 1960, quando se começou a considerar um fator
“R” ao lado dos fatores “K” e “L”, graças principalmente à contribuição de Robert
Solow, prêmio Nobel em 1987. Mas foi mantida a idéia de possível substituição perfeita
entre os três e, portanto, a implícita suposição de que eventuais limites impostos pela
natureza serão indefinidamente superados pelo avanço científico-tecnológico.
 

Já em 1971 houve quem se erguesse contra esse tipo de saída, caso do então
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prestigiadíssimo exilado romeno naturalizado americano Nicholas Georgescu-Roegen,
professor da Universidade de Vanderbilt. Suas críticas ao que considerou ser um
verdadeiro “passe de mágica” de Solow levaram-no a recuperar a noção clássica de
limites naturais, mas, sobretudo, a introduzir na ciência econômica a noção de
irreversibilidade. E sua opção por uma ciência econômica “mais humana” o levou a
assinar três anos depois um manifesto considerado excessivamente heterodoxo pelos
seus pares, atitude que lhe valeu um segundo exílio - desta vez acadêmico - até sua
morte, vinte anos depois, em Nashville, Tennessee. Um pensador genial, infelizmente
desconhecido no Brasil, malgrado sua preciosa contribuição à USP nos anos 1960,
quando ainda engatinhava o programa de pós-graduação de seu Instituto de Pesquisas
Econômicas (IPE).
 
Há uma linha direta entre a noção de irreversibilidade introduzida na teoria econômica
por Georgescu e os recentes debates sobre o princípio da precaução. Não haverá
caminho de volta se muitas ilhas e parte do território do Bangladesh vierem a ser
submersos pelos oceanos devido ao aumento da temperatura que resulta do efeito
estufa. Sabe-se que isso poderá decorrer de contínuo aquecimento global.
 
Mas é impossível saber qual seria o volume de emissões de carbono que tornaria essa
tragédia inevitável e, portanto, a partir de que momento ela passaria a ser inexorável.
Tanta incerteza sobre as conseqüências de muitos problemas ambientais faz com que
graves decisões políticas devam preceder as garantias científicas, invertendo a
cronologia habitual em que o conhecimento precede a ação.
 
A falta de absoluta certeza científica não deve servir de pretexto para que se adie a
adoção de medidas de prevenção a possíveis desastres ambientais. É o que diz o
princípio 15 da declaração do Rio de junho 1992, mas que se mostrou de dificílima
aplicação prática nos últimos 11anos. Principalmente porque se trata de fazer a gestão
de uma espera de informação em situação de incerteza, idéia muito difícil de ser
assimilada e transformada em instituições eficientes. Os atropelos que o Brasil vem
enfrentando para disciplinar a adoção de plantas transgênicas é uma das melhores
evidências. E para maioria esmagadora dos economistas treinados de forma
convencional continua a parecer absurda qualquer restrição aos transgênicos, já que
existe tanta incerteza sobre efeitos negativos irreversíveis.
 
O princípio da precaução pareceria menos estranho ao pensamento econômico se a
obra de Georgescu-Roegen e de alguns de seus discípulos não tivesse sido tão
desprezada pelos currículos dos cursos de economia nos últimos trinta anos. Mesmo
assim, sua contribuição precursora continua frutificar nos subterrâneos da comunidade
científica, como demonstram os congressos e publicações da Sociedade Internacional
de Economia Ecológica (ISEE) e de sua seção brasileira: a ECOECO. Esta organizou
um livro didático que certamente fará com que atuais e futuros estudantes de economia
se reaproximem do generoso perfil traçado por Keynes.
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Publicado pela Editora Campus, “Economia do Meio Ambiente” será lançado na
FEA/USP na manhã desta quinta 6/11 com uma instigante conferência intitulada “O que
é economia ecológica?”, a ser proferida pelo presidente eleito da ECOECO, Ademar
Romeiro, professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp, e comentada
por Gilberto Tadeu Lima, professor da casa.
 
Oportunidade ímpar para um contato com os fundamentos críticos da disciplina que
mais tem a cara do século 21.
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