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Dois eventos globais dos mais carbonizadores marcaram a comemoração dos trinta anos 

da Convenção do Clima: o Grande Prêmio de São Paulo, da avançada categoria de 

esporte a motor F1 e a “catarstrófica” Copa Fifa de futebol. Espremido entre eles, o 

constrangedor 27º episódio da série que tende a amenizar desastres, em vez de buscar 

evitá-los. Desta vez, com o projeto de um fundo para ajudar as primeiras vítimas. 

Como interpretar tão pernicioso contraste entre o já trintão reconhecimento da 

necessidade de combater o aquecimento global e tantos louvores coletivos a abusos de 

energia fóssil, somados a soberbas violações de direitos humanos, atuais e futuros?  

Boa parte da resposta está no livro Rápido e Devagar (Objetiva, 2012), do psicólogo 

Daniel Kahneman (1934- ), prêmio Nobel de Economia, em 2002, sobre as “duas formas 

de pensar” que dominam decisões supostamente racionais. Para a assinatura da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), em 1992, 

foram rapidíssimos os diplomatas de quase todos os países do mundo. Mostram-se, 

contudo, de atroz lentidão, as almejadas mudanças normativas e comportamentais.              

Um didático paralelo histórico para estudar tal discrepância talvez pudesse ser a 

admissão da necessidade de restrições ao tabagismo. Vale lembrar que, sobre saúde, 

o primeiro tratado internacional vinculante foi justamente a Convenção-Quadro da 

OMS para o Controle do Tabaco (FCTC), em vigor desde 2005. Os fumantes caíram de 

27% para 20% da população mundial, mantendo estável seu número absoluto: 1,1 

bilhões de pessoas. Das quais, 7 milhões morrem a cada ano. 

Parece ainda mais pertinente, no entanto, a contribuição de Douglass North (1920-

2015) - também prêmio Nobel de Economia, em 1993 - exposta em livro de 1990: 

Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico (Três Estrelas, 2018). 

São particularmente úteis dois entrelaçados conceitos: “inércia institucional” e 

“dependência da trajetória”. O primeiro ajuda a entender a imensa dificuldade de se 

superar costumes, rotinas e códigos, mesmo bem depois de se revelarem descabidos. 

O segundo serve para ressaltar que o curso inicial de uma mudança costuma tornar 

inexequíveis soluções que poderiam ser mais eficientes. 

As inércias institucionais das comodidades oferecidas pelos usos e abusos das energias 

fósseis são abissais. Mesmo assim, a festejada Convenção do Clima começou com a 

ilusão de ser possível avançar mediante decisões que exigiriam a concordância de 

quase duzentos países, em vez envolver apenas os mais responsáveis, para, só depois, 

ir recebendo adesões dos demais. Como já havia feito a anterior e exitosa Convenção 

de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio. 

Então, o paralelo histórico mais apropriado talvez não seja o do tabagismo, mas, sim, 

o da luta pela abolição da escravatura. Só este precedente permite encarar com 

otimismo tanta morosidade à cata de solução que encurte a agonia da era fóssil e 



 

 

acelere a passagem à economia de baixo carbono. Se não houver guerra nuclear - cujas 

consequências são absolutamente imprevisíveis -, com certeza, as emissões de gases 

de efeito estufa serão minimizadas, ainda neste século, em circunstâncias sociais e 

políticas comparáveis às da emancipação dos escravos ao fim do século XIX.  

São duas feridas essencialmente éticas, cuja demorada cicatrização se deve a inércias 

culturais só superáveis por obra de oportunismos econômicos capazes de engendrar 

rupturas políticas, tão corajosas quanto traumáticas. Por isto, aos que se empenham 

contra o aquecimento global, é aconselhável que revisitem a história dos movimentos 

sociais pela libertação dos escravos, dando particular atenção às razões de suas 

derrotas e sucessos parciais, durante o meio século que precedeu as abolições, 

desencadeadas pelo império britânico, em 1833. 

Nada melhor, neste sentido, do que o empolgante livro do jornalista Adam Hochschild: 

Enterrem as Correntes: profetas e rebeldes na luta pela libertação dos escravos 

(Record, 2007). Todos os passos, minuciosamente descritos, reforçam a hipótese de 

que a transição ao baixo carbono só receberá um decisivo empurrão quando os governos 

das grandes potências forem persuadidos, por argumentos práticos e patrióticos, das 

vantagens de mudarem de modo radical as suas estratégias de segurança energética 

baseadas em petróleo e carvão.  

Seria o término desta longa agonia da era fóssil, mesmo que ainda fosse necessário 

algum tempo para que se globalizasse. Sem um fato de tal natureza, nada de 

momentoso poderá sair das conferências das partes (COPs). Até lá, será inevitável 

continuar a engolir o blábláblá sobre uma imaginária “neutralidade carbono” de 

eventos como os da F1 e da Fifa, em meio à enxurrada de propagandas corporativas 

enganosas, com as promessas, cada vez mais lúdicas, de “Net Zero em 2050”. É ínfima 

a credibilidade de quase todas as iniciativas empresarias do gênero, como bem mostra 

o site do “Net Zero Tracker” (https://zerotracker.net/).  
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