
 

 

[316] 
 

 Penosa letargia   
José Eli da Veiga 

 

Valor – sexta, 24 de fevereiro de 2023, p. A13 

Irreversível consenso sobre a vulnerabilidade da biosfera surgiu, há mais de meio 

século, entre os cientistas naturais. Nele, se baseou, em 1967, a proposta sueca de 

que os países-membros da ONU incluíssem, em suas pautas, “os problemas 

extremamente complexos relacionados ao meio ambiente humano”. E dele decorreu, 

em 1972, o inesquecível relatório Only One Earth – The care and maintenance of a 

Small Planet, proeza de um coletivo de 152 especialistas de 58 países. 

Naquele momento, tudo sugeria que as demais áreas do conhecimento estariam no 

mesmo caminho, mesmo que com alguma defasagem. Uma das mais diretamente 

implicadas – a dos economistas – até dera expressivo sinal de estar bem adiantada, com 

o chamado “relatório Founex”. Admiráveis 22 páginas sobre a relação do 

desenvolvimento com o meio ambiente, redigidas, em junho de 1971, na calma Terra 

Santa suíça, com a participação do primeiro Nobel de economia (1969) - Jan Tinbergen 

- e de outros grandes vultos, como Enrique Iglesias, Felipe Herrera, Shigeto Tsuru, 

William Kapp e Ignacy Sachs. 

Cinquenta anos depois, é forçoso reconhecer, contudo, o elevado teor de ilusão em tal 

expectativa. Continuam a ser ignoradas as tentativas de adaptação do pensamento 

econômico à complexidade intrínseca ao Antropoceno. Uma das mais recentes 

confirmações foi o grau de indiferença dos economistas ante duas despedidas 

históricas. Em lapso de apenas três meses, faleceram: o curitibano Charles C. Mueller, 

aos 88 anos, e o texano-cearense Herman E. Daly, aos 84. 

 

Do legado do primeiro – presidente do IBGE entre 1988 e 1990 - destaca-se o livro Os 

Economistas e as Relações entre o Sistema Econômico e o Meio Ambiente, 

publicado, em 2007, pela Editora da Universidade de Brasília (UnB), da qual foi 

professor por mais de trinta anos (1972 a 2004). Uma obra que poderia ter sido decisiva 

para a atualização dos cursos de graduação em economia. 

Desde os primeiros semestres letivos, os alunos tomariam conhecimento dos elementos 

básicos da questão ambiental, da gênese da disciplina “economia do meio ambiente” 

e de suas fraquezas. Ainda em fase preparatória, também seriam familiarizados com a 

“abordagem sistêmica” das relações entre economia e meio ambiente e com duas 

noções-chave: capital natural e sustentabilidade. São estes os conteúdos dos sete 

primeiros capítulos. 

A partir do meio do curso, já em amadurecimento, poderiam ser levados a estudar os 

doze capítulos do miolo, que esmiúçam a “Economia Ambiental Neoclássica”. 

Estariam, então, preparados para aproveitar, no último semestre, os seis capítulos 

finais, dedicados ao que o saudoso professor Mueller decidiu chamar de “Economia da 

Sobrevivência”. Mas, estas parcas 75 páginas (em livro de 561), também poderiam ficar 

reservadas apenas aos mais interessados nas variações, entre as quais se destacam a 



 

 

heterodoxa “Economia Ecológica” e a vacilante alternativa do sueco Instituto Beijer, 

desenvolvida, em Cambridge, por Sir Partha Dasgupta. 

Todavia, como os economistas continuam a ser formados em cursos assustadoramente 

retrógrados, o mais provável é que só se aproximem de tais ideias aqueles que 

formarem grupos de estudo, bem antes de poderem cursar disciplina optativa, só 

oferecida, em geral, a partir do quinto semestre. Há exceções, como a própria UnB, 

graças à influência ali exercida por Charles Mueller. Mesmo assim, ainda distante do 

ideal, dada a obrigação de cumprir vetusto padrão curricular. 

O panorama até pode ser menos desolador em universidades do hemisfério norte que 

não tenham rechaçado as pioneiras ideias de Herman Daly, autor - já em 1968 – do 

icônico artigo “On economics as a life science”, no Journal of Political Economy. 

Seguido de muitos livros, como Steady-State Economics (Island Press, 1977) ou 

Valuing the Earth – Economics, Ecology, Ethics (MIT Press, 1993).  

Não poderia ser mais gritante, então, o contraste entre o mutismo dos economistas 

sobre sua morte, em 28 de outubro de 2022, e toda a história de sua vida e ideias, 

narrada pelo colega britânico-canadense Peter A. Victor. Em Herman Daly’s 

Economics for a Full World – His Life and Ideas (Routledge, 2022), Victor logrou 

discutir questões das mais cabeludas, em estilo de romance. Caso da imensa relevância 

das leis da termodinâmica para o pensamento econômico. 

 

Então, sonhando com a imprescindível reciclagem dos currículos dos cursos de 

graduação em economia, é bom que se saiba que foram traduzidas duas das muitas 

contribuições de Daly.  

Por iniciativa de ecólogos gaúchos, a Editora Mercado Aberto publicara, em 1984, o 

livrinho A Economia do Século XXI. Seguida - mas só em 2016 - do lançamento, pela 

Annablume Editora, do que talvez possa ser considerado o seu mais importante 

investimento.  

O livro-texto Economia Ecológica, em coautoria com Joshua Farley, reúne, em 630 

páginas, quase tudo o que os economistas precisarão descobrir quando resolverem 

encarar o consenso científico de mais de meio século. Ou, dito com menos eufemismo, 

quando cair a ficha de que não mais estamos no Holoceno.            
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