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Apresentação
A série de três livros sobre consumo sustentável à qual damos
início com este primeiro volume, intitulado Consumo, Ética e Cida- ·
dania, nasceu das preocupações inscritas no projeto OAmbientalismo
no Brasil: Balanço e Perspectivas 1 desenvolvido por Fabio Feldmann
e Samyra Crespo no âmbito de um convênio celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e o ISER- Instituto de Estudos da Religião, às vésperas da Conferência RIO + 1 O.
Como o próprio título do projeto indica, a intenção global foi
avaliar o impacto deste importante movimento de idéias e político
na sociedade brasileira, bem como mapear os temas da agenda
ambiental futura prospectando, além das idéias, fatos e suas possíveis interpretações, e diretrizes que estarão orientando as intervenções das lideranças e das organizações que atuam à frente do movimento ambientalista no País.
Alguns princípios, conceitos e compromissos orientaram a condução deste projeto e a dos três livros que integram a série sobre
consumo sustentável- Consumo, Ética e Cidadania (vol. I); Consumo, Responsabilidade e Mercado (vol. li); Consumo, Identidade
e Prazer(vol.lll) .

1 O projeto "O Ambientalismo no Brasil: Balanço e ~rspectivas" iniciou-se em 2002
e encerrou-se em 2003. Além da série dos três livros sobre consumo sustentável aqui
mencionada, produziu: 1) dez vídeos focando a biografia e a trajetória de militância
de dez das mais significativas lideranças ambientalistas brasileiras; 2) uma publicação em inglês e outra em português contendo uma série de contribuições de
ambientalistas e intelectuais brasileiros à RIO+ 10; 3) um site na internet
(www.memoriadomeioambiente.org.br) divulgando, além de resultados do projeto,
materiais de interesse para quem deseja estudar ou conhecer o ambientalismo no
Brasil (teses, documentos, resenhas de livro, artigos, etc.)
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O compromisso mais óbvio é com a promoção da sociedade
sustentável: aquela capaz de, democraticamente e de forma solidária, desenvolver-se económica e culturalmente respeitando os limites que a natureza impõe à produção e ao consumo de recursos,
principalmente aqueles não-renováveis.
O primeiro princípio repousa na convicção de que o necessário
equilíbrio entre desenvolvimento e conservação dos recursos naturais é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre governo e sociedade; e, de que as escolhas dos indivíduos desempenham um importante papel nesta dinâmica. Naturalmente, estas escolhas, individuais e coletivas, são sempre determinadas pelo contexto económico-cultural e pelas dimensões objetivas e subjetivas
que afetam ações e vontades.
O segundo princípio é o de que a gestão eficaz dos bens e serviços ambientais requer mais do que tecnologia social e
institucionalidades adequadas; ela exige uma mudança cultural profunda, que não se dará em tempo curto (já o sabemos) nem sem recuos desanimadores. Desenvolvimento sustentável para nós é um processo histórico que, para se realizar, deverá operar transformações em
todos os domínios da vida social. Desenvolvimento sustentável é, também, uma proposta utópica do movimento ambientalista mundial que
ganhou enorme adesão nos anos finais da década de 90. A história do
desenvolvimento sustentável, portanto, mal começou.
Além destes dois princípios mencionados, uma concepção básica orientou nossas escolhas na hora de conceber os produtos do
projeto e suas áreas temáticas: o de que o ambientalismo contemporâneo se divide hoje em duas grandes correntes -uma representada
pelos militantes, pelos operadores do movimento que desejam ver
suas idéias ganharem realidade nas políticas públicas; e outra que se
caracteriza por um ambientalismo difuso, difícil de precisar, quer
pervade hoje toda a sociedade, em maior ou menor grau, e que se
manifesta em ações dispersas com diferentes significados, tais como
as iniciativas de reciclagem em condomínios nas cidades, na camise-
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ta com slogans salvacionistas (a favor das baleias, das tartarugas, dos
pássaros, etc.) usadas pelos jovens de classe média, até o indivíduo
que no seu anonimato resolve adquirir um carro a álcool (por poluir
menos) ou comprar um eletrodoméstico mais eficiente do ponto de
·
vista energético.
Nossa concepção, portanto, é a de que o ambientalismo resulta da dinâmica destas duas correntes não-coincidentes, mas complementares, pois ambas formam a base social deste movimento
que só tem feito ampliar sua influência no mundo contemporâneo,
embora com velocidade aquém da que nós, militantes
ambientalistas, gostaríamos.
O marco teórico adotado pelo projeto foi sugerido pelo cientista
político Eduardo Viola em inúmeros textos publicados nas décadas
de 80 e 90: o entendimento de que o ambientalismo como movimento histórico vem incorporando, em suas diferentes fases, segmentos sociais e grupos de interesse que não tinha capacidade de
convencer ou agregar em sua fase inicial. A esta dinâmica, Eduardo
Viola chamou de multissetorialismo complexo. O marco temporal no
qual nos concentramos abrange os úIti mos 1 O anos, elegendo a Rio92 como um evento emblemático.
A série consumo sustentável que ora publicamos, na qual este
volume se insere, foi um dos temas considerados pelos vários entrevistados, consultores e colaboradores do projeto como uma problemática ainda não devidamente estudada ou equacionada, embora reconhecida internacionalmente- o que demonstra o documento da Agenda 21 Global - como de fundamental importância
para que o desenvolvimento sustentável possa sair do nível do discurso para se tornar realidade.
Mudar padrões de produção e consumo é basicamente o desafio
matricial do futuro. já existem conquistas significativas no campo da
produção e o reconhecimento generalizado de que a produção
industrial vem reagindo positivamente à legislação ambiental e às
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exigências de um mercado global cada vez mais competitivo. Um
dos sucessos do ambientalismo nestes últimos dez anos teria sido o
de tornar a produção mais "limpa"- menos poluente, faltando ainda um longo caminho para que se torne mais eficiente do ponto de
vista do uso sustentável dos recursos não renováveis.
Tais avanços na esfera da produção não foram, contudo, igualmente verificados no campo do consumo. Ao contrário, todos os
estudos colocam em evidência que o consumo mundial não pára de
crescer e que o consumismo, ao invés de ser criticado e reduzido,
tornou-se uma cultura em expansão. Mais preocupante ainda, é a
generalização em curso do padrão de consumo atual, representaria
ter que duplicar, ou mesmo triplicar os recursos do planeta em que
vivemos, o que evidentemente não é possível.
A contribuição desta série de livros com diferentes abordagens
sobre o consumo sustentável é, portanto, tentar mapear este debate
no Brasil, no seu atual estágio de desenvolvimento, levantando questões que deverão ser enfrentadas por todos os que se propuserem a
formular estratégias para lidar com este importante, senão crucial,
tema do presente e do futuro.

Os Editores
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Introdução
Os desafios para a implementação do desenvolvimento sustentável são muito grandes: pesa sobre este conceito complexo muita controvérsia e os " indicadores" de sucesso na implementação de políticas que possam reverter a dinâmita atual de predação dos recursos
não dão alento a muito otimismo.

É inegável que as condi ções sócio-ambientais do Planeta nos últimos dez anos pioraram ainda que, paradoxalmente, haja uma enorme e positiva tomada de consciência global a respeito da necessidade de mudanças radicais- no "estilo de vida", no papel do mercado, das grandes corporações e das denominadas ONGs, nas relações
entre os países na direção de uma democratização das instâncias
decisórias mundiais- e, fundamentalmente, da necessidade de uma
re-conceituação dos paradigmas clássicos da economia.
Em outras palavras, estamos diante de uma agenda repleta de
temas difíceis e instigantes, que não podem mais serem vistos isoladamente e requerem uma visão que permita compreendê-los na
sua contemporaneidade e interdependência. As barreiras culturais
devem ser transpostas e, ainda ·que do ponto de vista operacional
se torne necessário se operar com modelos simplificadores e
reducionistas, por outro lado se impõe a necessidade de escolher
entre esses temas alguns que permitam exercícios de reflexão e
ação política que rompam a paralisação inerente ao enfrentamento
dos problemas com plexos.
Há pouco mais de dez anos, o processo de preparação da
Conferência do Rio- com ampla participação dos mais diversos
atares sociais e, particularmente, com a entrada das ONGs no
cenário das negociações internacionais - gerou a Agenda 21 como
uma espécie de roteiro temático para iniciativas transformadoras
a serem realizadas de modo a salvaguardar os processos e bens
ecológicos globais. Este documento, ainda tão importante nas re -
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ferências de todos os sustentabilistas, procura descrever ações que
possam tirar do nível do discurso para a realidade o postulado
ético de respeito às futuras gerações bem como os mecanismos
para enfrentar os problemas decorrentes da pobreza e desigualdade social a nível mundial.
Entretanto, ainda que tenha ocorrido a consolidação de muitos
conceitos consagrados na Agenda 21, na última década, e tenham
sido iniciados processos inovadores de engajamento da sociedade,
bem como a elaboração de novos marcos regulatórios internacionais
e nacionais, alguns temas ainda não ganharam espaço e importância
dentro da agenda mundial de discussão, entre os quais, certamente
está o tema do consumo sustentável.
Consumo sustentável continua fora das discussões mundiais e
não foi ainda tratado na sua devida complexidade, muito embora
as Nações Unidas tenham dado um primeiro passo nesse sentido,
ao consagrar um Relatório de Desenvolvimento Humano (1998) à
problemática. Após esse meritório esforço de pautar o tema globalmente, o que mais se vê são iniciativas isoladas de países e
grupos sociais. Ao invés de se discutir os padrões de consumo, o
tema vem sendo tratado quase que somente sob a perspectiva da
.eco-eficiência, da produção com melhor alocação de recursos naturais, requisito absolutamente necessário mas não suficiente para
entender o fenômeno em todas as suas dimensões.
Muitas vezes, inclusive, a ênfase exagerada na eco-eficiência
traz como premissa a idéia de que a tecnologia seria a grande e
principal solução para os problemas ambientais e desafios do desenvolvimento sustentável, desconsiderando o fato de que este último requer a capacidade de construção de novas instituições nas
várias esferas e níveis de governo e governança, o refazer de novas
relações entre público e privado, a discussão da interdependência
entre valores de consumo e mercado, e do que este fenômeno recente chamado de globalização significa em termos de comprometimento dos direitos das futuras gerações.
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A própria Agenda 21, ao tratar do consumo sustentável não
explora a complexidade do tema e emprega expressões excessivamente genéricas, como a redução dos padrões de consumo mundiais, tornando-o uma espécie de "jargão" sempre presente nas grandes negociações internacionais, mas sem desdobramentos significativos. O consumo insustentável de bens e serviços tem como premissa uma escala de valores onde o elemento mais importante deixa de ser a satisfação de necessidades básicas e das funções intrínsecas aos próprios bens e serviços, para se tornar um elemento de
distinção e posicionamento social em relação ao qual o próprio
consumidor, enquanto indivíduo, possui pouca consciência e mecanismos de defesa.
No que tange aos impactos planetários e mesmo locais de sua
conduta, certamente o consumidor tem pouca ou nenhuma informação, muito menos sobre a necessidade da construção de uma
ação coletiva. Será que cada um de nós tem a noção exata dos
impactos que os nossos deslocamentos por automóvel trazem ao
clima do Planeta? Será que nossa adesão aos prazeres da culinária
japonesa pode significar o comprometimento dos estoques pesqueiros do atum? Será que temos consciência dos impactos do
lixo e dos descartes gerados por nossas compras em shoppings e
supermercados ?
Diante de perguntas como estas é preciso, em primeiro lugar,
empreender um esforço para conhecer quem são os atares, que
visões permeiam esta temática e que estratégias devem ser formuladas para se encontrarem alternativas viáveis, a médio e longo prazos. É preciso, porém, levar-se sempre em consideração
que o consumo na história da humanidade tem se revelado como
elemento cultural e antropológico altamente complexo, de modo
que palavras de ordem e bandeiras simplificadoras não serão capazes, de per si, de apontar mudanças que revertam a
dramaticidade da situação tal qual tem sido divulgada nos diversos relatórios globais das Nações Unidas, de entidades cientificas
e ambientalistas da maior credibilidade.
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O Brasil, neste contexto, é um país emblemático. Portador dos
maiores estoques de biodiversidade do Planeta, da maior bacia
hidrográfica de água doce do mundo e com uma organização da
sociedade civil relativamente desenvolvida tem apresentado inegável liderança nas discussões de alguns temas globais, tais como mudanças climáticas e quebra de patentes, no caso de Aids, ainda que
os nossos indicadores sócio-ambientais sejam pouco animadores.
Ora, com todas as dificuldades que temos em funç.ão de tudo que
conhecemos sobre nos mesmos, é inegável que possuímos capacidade de agregar massa crítica como poucos países em certos temas, sendo um deles o do consumo sustentável. Até mesmo porque, temos
invejável sofisticação em matérias como publicidade, marketing e, mais
recentemente, no campo da "responsabilidade corporativa".
Deste modo, a série de três volumes que organizamos sobre
esta importante problemática representa um passo significativo para
enfrentá-la fora de um discurso puramente normativo onde o consumo frugal e responsável, do ponto de vista social e ecológico, é pregado como um mandamento ético, tautologicamente considerado
como "bom", "dignificante", "salvador" . Procuramos, ao organizar as
publicações que ora divulgamos, falar do consumo sustentável a partir
de três dimensões que nos obrigam a tratar da realidade como ela é,
e não somente como deveria ser. Os títulos escolhidos falam por si:
Consumo, Ética e Cidadania; Consumo, Responsabilidade e Mercado; Consumo, Identidade e Prazer.
Estas três dimensões, com suas respectivas problemáticas- totalmente intrincadas e interdependentes, como veremos- nos fornecem um primeiro panorama, amplo o suficiente para permitir uma
variedade de reflexões e de abordagens, e focado o bastante para
que possamos verificar o estágio atual dessa discussão em nosso país.
Convidamos um grupo de pessoas, todas portadoras de grande
expressão profissional, pessoal ou institucional nos vários aspectos
do tema, e as entrevistamos mediante um roteiro que lhes foi previ-
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amente enviado. Ao manifestarem-se sobre cada uma destas dimensões, nossos entrevistados contribuem com seu olhar qualificado
para a definição de qual o contexto, ou contextos, em que a discussão deve se dar daqui para adiante; e, em que espaços deve-se
procurar privilegiá-la aproveitando, inclusive, da rede em que se insere cada um deles do ponto de vista do seu "capital social", individual ou institucional.
Assim, acreditamos que o ISER e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, tanto quanto o Ministério do M eio Ambiente que
apoiou esta iniciativa, fazem um esforço conjunto de colocar na agenda- e, de modo pouco convencional - este importante tema que,
segundo o já citado Relatório da ONU, é o único capaz de realmente
revolucionar as mentes e as culturas, fazendo nascer a nova sociedade, a sociedade sustentável.

Fabio Feldmann

Prólogo
O tema do consumo de bens e serviços, assim como dos produtos da sociedade industrial foi permanente nas preocupações de
economistas e sociólogos do comportamento do século XX, gerando enorme e diversificada literatura acadêmica. Mas, uma reação
de crítica ao con sumo suntuário, excessivo ou ostentatório é bem
anterior. Podemos verificar que ela se encontra tematizada pela literatura política desde que se tramava, na França, a queda do Antigo Regime, quando os hábitos da aristocracia dominante eram
vistos como pertencentes a uma cultura frívola, perdulária e decadente que era, então, preciso solapar para que a "nova sociedade"
pudesse emergir: a sociedade burguesa.
De acordo com as teses dos ambientalistas contemporâneos,
estamos novamente vivendo um ciclo de esgotamento da onda
civilizatória gerada pela sociedade industrial que a burguesia foi capaz de construir como modelo un iversal. Para os ambientalistas, a
sociedade sustentável só surgirá se solaparmos este modelo que aí
está, se operarmos mudanças que sejam capazes de impulsionar um
novo vetar civilizatório.
Indícios dos elementos que mostram este esgotamento já poderiam ser encontrados nos esforços de se tematizar a pósmodernidade, a sociedade pós-industrial com seus valores pósmaterialistas, etc. Nenhum indício, porém, é tão incisivo quanto o
da reconhecida "crise ecológica" em curso. O novo modelo correspondente a este desejo, ou projeto utópico de mudar o que aí está,
será o desenvolvimento sustentável.
Quem primeiro cunhou este termo, tornando-o quase universal em
nossos dias, foi o relatório Nosso Futuro Comum (1987), coordenado
pela então ministra da Noruega, Gro Brundtland, que visava reunir os
subsídios necessários para a Reunião de Cúpula sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento organizada pelas Nações Unidas, que ficou conheci-
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da como Rio-92 . O desenvolvimento sustentável tal como foi naquele
momento sugerido- sua densidade conceituai, dez anos depois, ainda
é alvo de controvérsia- significava mais uma proposta do que uma tese:
desenvolver a economia sem degradar ainda mais o meio ambiente,
reduzindo as disparidades entre nações e mitigando a pobreza.
O tema do consumo, no pensamento ambientalista, já está na
agenda há muito tempo. Desde os anos 60, por influência dos vários
movimentos de contra-cultura que foram abundantes desde então,
existe na literatura ambientalista uma crítica continuada ao consumo
individual e, como resposta, a proposta ética de se praticar o "consumo frugal". Passar desta ética individual, de grupos de convicção,
para uma ética coletiva é um desafio que não contabiliza mais de 20
anos. E que os ambientalistas, sozinhos, não têm como implementar.
A crítica à "sociedade de consumo", na perspectiva ambientalista
de nossos dias - cada vez mais distante da postura assumida por
grupos da ecologia profunda (nome que se dá aos ecologistas radicais) e mais próxima de uma "ecologia pragmática"- parte de uma
premissa aparentemente simples e amparada no conhecimento científico: os recursos naturais disponíveis no Planeta não são suficientes para permitir uma expansão da produção de bens, serviços e
produtos que possam satisfazer toda a humanidade no padrão de
consumo idealizado ou desejado pela maioria das sociedades, que é
o padrão dos países desenvolvidos.
Além da escassez de recursos, temos a degradação ambiental
que, continuando a expandir e levada ao limite, pode inviabilizar a
reprodução das sociedades atuais e até mesmo da espécie humana.
já assistimos em nossos dias a "luta pelos recursos naturais"- abundantemente exemplificada nos conflitos pela posse de reservas de
petróleo no Oriente Médio e pela "guerra da água" em países da
África e Ásia. Mas além destes problemas, que afetam apenas parte
da população mundial -temos agora fenômenos de ordem planetária: tanto as mudanças climáticas como o efeito estufa são eventos
que deverão afetar toda a humanidade.
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Definitivamente, para os ambientalistas contemporâneos, operar mudanças nos padrões de consumo atuais é uma questão central.
E colocá-la na agenda dos governos, das organizações não-governamentais, dos movimentos sociais e de outros meios de que dispõe a
sociedade de massas na qual vivemos é fundamental.
A Agenda 21 Global, principal documento da Rio-92, acabou
tendo menos importância estratégica do que as convenções- tanto
a de Mudanças Climáticas, como a da Diversidade Biológica- na
agenda dos governos e o tema do consumo sustentável, que nela
aparecia com destaque, não se desenvolveu no ritmo e na densidade esperados após a Conferência. Tentando reverter este quadro incipiente de tratamento da problemática, as Nações Unidas,
em seu Relatório Mundial de Desenvolvimento Humano
(PNUD, 1998), dedicou-se a ela retomando as noções do relatório
Nosso Futuro Comum: "consumo sustentável significa que as ne-

cessidades de bens e serviços das gerações presentes e futura s devem ser satisfeitas de modo que possam sustentar-se do ponto de
vista económico, social e ambiental"; e em suas páginas iniciais
conclama "é preciso mudar os padrões de consumo hoje- para o
desenvolvimento humano de amanhã".
Este Relatório mostra como os padrões de consumo adotados ao
longo das últimas décadas expressam um amplo conjunto de contradições, colocando em cheque a proposta de se construir um futuro
sustentável. Mostra, ainda, que existe um "consumo desigual", que
reflete a atual estrutura injusta quer interna aos países- entre ricos e
pobres - quer entre nações gerando, de um lado, o "sub-consumo
estrutural" de vastas parcelas da população mundial e, de outro, o
"consumismo" que é a marca registrada das populações que vivem a
sua maioria no hemisfério Norte.
A mensagem importante e até hoje valiosa deixada por este documento da ONU não é somente este registro sobre a desigualdade,
mas a noção clara de que tanto os países pobres quanto os ricos
devem começar a mudar imediatamente os seus padrões. Pelo sim-
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pies fato de que não é possível universalizar o modelo de geração de
resíduos e de exploração de recursos que hoje sustenta a economia
global. Temos um padrão de consumo insustentável.
Neste nível, estamos falando da agenda de governos e de políticas públicas para o consumo sustentável. Mas existe um outro
nível, que é o de como as sociedades vão internalizar- acreditar
e, depois transformar em prática social - os novos conceitos e os
novos comportamentos que são demandados pela mudança nos
padrões de consumo. Não se pode mudar por decreto o hábito
das pessoas de comer determinados alimentos, de vestir-se de
determinada maneira e de desejar possuir certas coisas. Nem a
condenação política e social às drogas, por exemplo, nem a prática sistemática da repressão têm conseguido diminuir o seu consumo. A informação abundante sobre os perigos de se contrair o
vírus HIV em cantatas sexuais não seguros não tem sido suficiente
para diminuir o contágio como se esperava. O tabagismo, com
todas as interdições e constrangimentos que se fazem hoje em dia
ao hábi to de fumar, voltou a crescer entre os jovens e nos "novos
mercados" abertos com a globalização.
Estes exemplos servem para mostrar que o caminho para o consumo sustentável é árduo e não será alcançado em um horizonte
curto de tempo. Contudo, tem que ser perseguido e os alicerces
dessa nova cultura devem ser construídos e fortalecidos. Para isso,
é necessário senão urgente conhecer tudo o que for possível sobre
o ato de consumir, o ato de desejar consumir e sobre a economia,
a política e a cultura do consumo. Consumo sustentável deve se
tornar cátedra nas universidades, deve se tornar tema de conversa
e pedagogia corrente nas escolas.

As entrevistas que seguem se inscrevem justamente nessa direção:
conhecer melhor esse "monstro" antes que ele nos devore, ou conhecer
melhor este "prazer" antes que ele nos consuma ou nos perca de nós
mesmos, nos fazendo de tolos (no sentido aristotélico do termo, quando
não conseguimos domar a paixão e vivemos em desvairio destrutivo).
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As Entrevistas
Selecionamos para este volume, o primeiro da série, análises de
alguns temas relacionando consumo, valores éticos e o exercício da
cidadania. Por entender que o ato de consumir não significa somente a satisfação momentânea de necessidades diversas - colocadas
para todos nós quotidianamente- mas também, em grande medida,
a produção e reprodução de valores. Estes valores expressam uma
certa visão de mundo, de sociedade e de natureza e conformam um
determinado ethos. Compreender que base ética é essa e que elementos são dominantes nela é uma necessidade para todos aqueles
que falam em mudanças nos padrões de produção e consumo e na
transformação desta sociedade em outra, sustentável.
Para tratar destas e outras questões, convidamos cinco profissionais de destaque nas suas respectivas áreas de atuação: um deputado federal fundador do Partido Verde; um economista que, à frente
do IBGE, iniciou a aplicação de indicadores na contabilidade
ambiental do País; um empresário criador e dirigente de uma
ONG que colabora na implementação das convenções resultantes
da Rio-92; um filósofo que aborda a questão da felicidade em
· várias dos livros que vem publicando e, uma escritora que é uma
das mais prestigiadas lideranças feministas brasileiras. Eles analisam, através de entrevistas individuais concedidas aos editores,
alguns aspectos específicos associados ao padrão atual de consumo
nas sociedades contemporâneas.
Para nossos entrevistados, "consumo sustentável" -como proposta derivada da utopia do desenvolvimento sustentável- já postula, no seu próprio enunciado um comportamento ético, qualificando
o "novo cidadão": aquele indivíduo que não só está ativamente
envolvido na solução dos problemas do seu local de moradia, mas
também do habitat mais amplo, da globalidade que o envolve. Esse
cidadão não mantém somente laços de amizade e solidariedade com
o seu grupo de parentesco ou com os seus concidadãos mais próxi-
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mos, mas ele professa uma espécie de solidariedade universal, extensiva a outros seres (animais e plantas, por exemplo) por entender
claramente o grau de conectividade entre todos e tudo. Essa solidari edade se estende, inclusive, aos não nascidos- às gerações futuras.
Esta nova cidadania "ecológica" ou "planetária" está se constituindo
em nossos dias. Suas normas e suas práticas são ainda ancoradas no
velho e no novo, no sentido do aparato cultural e das
institucionalidades que requer para funcionar.
Qualquer que seja a estratégia que os ambientalistas venham a
desenvolver para transformar a realidade esta deverá levar em conta
aspectos importantes do comportamento individual e coletivo em
nossos dias. Os novos valores- aqueles que orientarão a sociedade
sustentável- e que constituirão a nova base ética devem refletir as
novas realidades que afloraram nas décadas finais do século XX: a
globalização e suas dinâmicas contraditórias, a crise ecológica e o
crescimento da consciência dela, a sociedade da informação e da
comunicação em redes, a predominância dos valores urbanos ecosmopolitas, o individualismo e o hedonismo, mas também uma expansão nunca vista antes dos direitos universais. Esta reorientação
ética da humanidade é colocada pelos nossos entrevistados em diferentes patamares de análise.
Para Sérgio Besserman, economista e ex-presidente do IBGE, a "humanidade padece de uma onipotência infantil", acreditando ser capaz
de causar um dano significativo à natureza quando, na verdade, o seu
poder de destruição- considerável sem dúvida- restringe-se à capacidade de destruir a "sua própria natureza": as condições ambientais que
hoje viabilizam e dão suporte à vida da espécie humana.
Esta perspectiva leva Besserman a afirmar que "o fundamento
da consciência ecológica é um novo Humanismo"; e que, dessa forma, devemos "proteger a natureza, da qual fazemos parte, não só
por amor a ela mas, principalmente, porque nossa sobrevivência e
qualidade de vida dependem de um relacionamento saudável, adequado e sustentável (respeitando os limites da natureza".
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A perspectiva ética colocada por Fernando Gabeira, atualmente deputado federal pelo PT do Rio, vai na mesma direção e propõe a adoção de um equilíbrio entre a visão defendida pela ecologia profunda -que concede à vida humana valor igual a de todos
os demais seres vivos e que portanto poderia ser classificada como
biocêntrica - e a que é proposta pelo socioambientalismo, que é
antropocêntrica, pois sua referência central é o bem estar dos seres
humanos. Para Gabeira, não há como evitar de reconhecer que o
consumo de determinados produtos, assim como as formas e o ritmo de consumi-los, têm implicações sobre o funcionamento global
do Planeta. Estas implicações já são igualmente reconhecidas por
parte do mundo da produção e do consumo, tanto assim que já
possível observar uma série de mudanças no modo das empresas
atuarem e dos consumidores reagirem. Tais mudanças de comportamento, entretanto, demandam processos de intervenção que estão mais calcados na política do que no discurso normativo, cuja
eficácia deve ser relativizada .
Segundo Gabeira, todo processo de transformação social e cultural produz uma tensão que tanto dá origem a "identidades de
confirmação da realidade como estimula o surgimento de "identidades de contestação da realidade" - que buscam redefinir os padrões vigentes. Assim, devemos identificar que identidades são estas e reforçá-las politicamente, articulando-as em ações concretas:
políticas públicas e exercício da cidadania.
A contribuição das crenças e da espiritualidade não deve ser
menosprezada na redefinição dos novos padrões de consumo e na
redefinição do nosso conceito de felicidade- excessivamente centrada
no acúmulo de bens materiais.
Israel Klabin, empresário, ambientalista e ex-prefeito do Rio de
janeiro, destaca as dificuldades crescentes, do ponto de vista ecológico e do interesse dos ativistas ambientalistas, geradas pela incapacidade do modelo econômico atual de incorporar, no cálculo do seu
sistema de preços, a variável ambiental. Isto tem criado uma noção
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falsa acerca do verdadeiro custo dos produtos, que ao não incorporarem o valor monetário representado pelo impacto ambiental da
sua produção e seu consumo, termina por estimular um padrão irresponsável de extração dos recursos naturais não renováveis e de
degradação ambiental.
O modelo econômico que aí está pressupõe recursos abundantes e em quantidades suficientes para atender uma demanda crescente. Como esse postulado é falso, "trata-se de um gigante com
pés de barro". Para ele, falta aos agentes económicos reconhecer
que a insustentabilidade é uma realidade econômica. Por esta razão, "o consumo como alavanca do desenvolvimento deste mode- .
lo quantitativo tem os seus dias contados", afirma Israel Klabin que
defende ainda a perspectiva de uma "ética da justiça e da caridade": nesta, o consumo de certos bens e serviços deve ser tratado
como direito humano básico.
O filósofo e professor Eduardo Giannetti, por sua vez, aborda
a relação entre ética e consumo de um ponto de vista mais distanciado: a possibilidade de adoção de um conjunto distinto de
valores, que pavimentem o caminho que nos levará a um consumo mais sustentável, é encarada com certo ceticismo . Para ele,
não está claro nem definido que sacrifícios os indivíduos estão
dispostos a fazer para abrir mão dos bens de consumo a que atualmente se tem ou se deseja ter acesso. Para ele, é ingênuo pensar que "uma demanda incessante pelo acúmulo de bens", é um
comportamento que só se instalou na cultura com o capitalismo.
Ele lança mão da literatura e da filosofia grega para mostrar que
esta é uma característica que acompanha a humanidade há muito
tempo, e que o "paraíso do consumo" atual atende de certa de
forma a uma aspiração que não pode ser classificada unicamente
como um mal do nosso tempo.
Segundo Ginanetti, qualquer estratégia para se estimular o consumo sustentável tem que considerar que existe claramente "um conflito
entre o sistema motivacional e o sistema valorativo", de tal forma que
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aquilo que efetivamente determina o comportamento do indivíduo, a
sua "motivação real", acaba sendo "muito mais poderosa do que o
valor ético". Este conflito termina por estabelecer, na sua visão, um
impasse. Como resolvê-lo? Só através de uma "pedagogia da dor" : os
indivíduos e as sociedades só aprendem a partir de seus erros, e com
o sofrimento que provocam . Nesta visão que ele insiste em chamar de
"cética", mas não pessimista, somente o agravamento da crise ecológica e a ocorrência de alguns eventos dramáticos podem convencer a
humanidade a corrigir os rumos do seu comportamento
Por último, a escritora e feminista Rosiska Darcy de Oliveira faz
a crítica do consumismo vigente na sociedade atual, argumentando
que ele é o resultado lógico do "produtivismo" dominante na economia e que se apoia na noção amplamente difundida de que
"qualquer combate ao consumo é fator de desemprego, porque é
fator de desaceleração da economia". Para ela, esta é uma noção
equivocada à medida em que contradiz uma das principais características da economia moderna: a de eliminar trabalho humano,
em função dos seus avanços tecnológicos.
Na sua opinião, eliminar trabalho não é necessariamente ruim,
pois nos permitiria "imaginar um mundo diferente, um mundo em que
se passa a ter um poder muito maior sobre o próprio cotidiano, mais

tempo para auto-gerir a própria existência e, não necessariamente,
para consumir". O impacto que esta tecnologia pode ter ultrapassa,
por outro lado, o âmbito específico do trabalho, já que ela "favorece
uma visão ecológica, em termos de apropriação mais correta das riquezas produzidas, sem necessidade depredar a natureza".
Para Rosiska, estas novas possibilidades, abertas de modo estrutural pelas transformações que estão ocorrendo na economia,
implicam a necessidade de mudanças na forma do nosso "consumo do tempo". Com menos tempo apropriado pelas necessidades
de reproduzir a força de trabalho, será liberada enorme quantidade de energia criativa e de tempo para a cidadania, para exercer a
solidariedade interpessoal e cidadã.
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Como se pode depreender por esta breve resenha de introdução, nossos entrevistados enveredam por fascinantes aspectos que
cercam hoje o debate sobre a viabilidade de se operar mudanças
reais e significativas no atual padrão de consumo em nossas sociedades, mostrando que elas possuem um ethos complexo, constituído
de valores até certo ponto contraditórios. E não poderia ser diferente, uma vez que parte desse valores foram gerados no passado- em
diferentes tempos históricos- e que o multiculturalismo, a diversidade e a tolerância (religiosa, sexual, política) professados em nossos
dias dificultam uma nitidez sobre "qual padrão ético", é o verdadeiro e o mais eficaz para evitar uma catástrofe coletiva.
Mas, apesar destas dificuldades apontadas por Rosiska e por nossos demais entrevistados, todos são unânimes em reconhecer que
não há como deixar de reconhecer que o ambientalismo tem trazido
à nossa cultura e à nossa experiência coletiva uma inestimável contribuição. Uma delas é a real e observável mudança nos padrões de
produção e consumo em marcha na sociedade. Essa mudança não é
só uma estratégia de mercado ou de sobrevivência do capitalismo,
ela é, ao mesmo tempo, expressão e determinante de transformações na esfera dos valores nos quais nos pautamos.
Fazemos, pois, um convite aos leitores para que percorram cada
uma das entrevistas e se abram à reflexão com os diferentes olhares
que estes brasileiros lançam sobre o nosso futuro e o da humanidade.
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Sérgio Besserman Vian na
"Nenhuma teoria nova sobre a Terra pode ser mantida

como um segredo científico. Ela tende a atrair a atenção dos
humanistas, dos ambientalistas e daqueles ligados a diferentes
crenças religiosas . A teoria de Caia está tão fora de sintonia
com a filosofia humanista lato sensu quanto com a ciência
estabelecida. Em Caia somos apenas uma espécie diferente,
nem proprietários, nem guadiões deste Planeta. O nosso futuro
depende muito mais de um correto relacionamento com Caia
do que com o interminável drama dos interesses humanos ".

As Eras de Caia, )ames Lovelock, 1991 .

Sérgio Besserman Vianna é economista e foi Diretor de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES), de 1996 a 1999. De 1999 a 2001 foi presidente do IBGEInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística . Atualmente é Diretor de
Informações Geográficas do Instituto Pereira Passos da Prefeitura do
Rio de janeiro e professor de Economia Brasileira da Pontifícia Universidade Católica- R}. Étambém membro da Comissão lnterministerial
de Mudança Climática.
Entrevistador (E.): Fala-se muito de uma ética ecológica, defendida no exterior pelos representantes da corrente Deep Ecology, a
Ecologia Profunda 1 • Quais seriam as características desta perspectiva
ética, na sua opinião?

1 Ecologia Profunda é uma visão de mundo holística, que concebe o mundo como
um todo integrado e não como uma coleção de partes dissociadas . A Ecologia Profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fen ômenos e o fato de
que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos
cíclicos da natureza e, em última análise, somos dependentes desses processos. É
defendida no exterior, entre outros, por Fritjof Capra, físico austríaco e, no Bras il,
pelo teólogo Leonardo Boff.
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Sérgio Besserman (S.B.): Acho que há duas aproximações da
questão da ética e do seu relacionamento com as questões ecológicas,
ambas legítimas, fortes e complementares. A primeira delas, a Deep
Ecology, defende a responsabilidade da espécie humana e da civilização para com o conjunto do meio ambiente. Pode-se chegar a este
raciocínio por mais de uma razão: já somos, efetivamente, mais de seis
bilhões de seres humanos no Planeta e a população mundial deverá se
estabilizar em torno de 12 bilhões, ou mais, dentro de algumas décadas; no momento, ocupamos e modificamos uma superfície crescente
da Terra e este sentimento de responsabilidade para com a natureza,
da qual fazemos parte, pode ser entendido no sentido ético.
Isto significa que, ao falar em fraternidade, podemos pensar numa
fraternidade que começa com o irmão genético- cada vez mais raro
no mundo de hoje, em que as famílias têm em torno de um filho ou
dois-, e que incorpora o irmão por razões culturais ou étnicas e, também, o irmão que é representado por todos os seres humanos no mundo
globalizado de hoje. Podemos, além disto, estender esta forma de pensar a outras espécies mais próximas e até ao conjunto da natureza.
Esta primeira aproximação não é a minha forma de pensar em
relação à questão da ética na ecologia. Prefiro uma outra : a humanidade, o homo sapiens, está aqui há cerca de 250 mil anos; a civilização, desde o inicio da agricultura, há cerca de pouco mais de dez mil
anos; e a escrita, há seis mil anos. Isto é um tempo extraordinariamente curto se comparado à escala de tempo em que vive, trabalha
e opera a natureza no planeta.
A humanidade, portanto, padece de uma onipotência infantil: a
espécie humana não tem nenhuma capacidade de produzir qualquer dano relevante à natureza do Planeta, se considerada a escala
de tempo em que opera pois, muito antes de provocar algum dano
relevante, já estaríamos extintos como espécie.

Um Novo Humanismo

E.: Você poderia explicar melhor este raciocínio?
S.B.: As eras geológicas são divididas em Paleozóica, a era da vida
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antiga, Mesozóica, a da vida média, e Cenozóica, a era da vida recente. Entre elas, houve pelo menos cinco grandes extinções em massa, e
a mais conhecida, mas não a maior, foi a do final do Cretáceo. Esta é a
mais famosa porque, de um lado, os dinossauros foram extintos há 65
milhões de anos, na estação final do Cretáceo, e, de outro lado, porque descobrimos que a causa foi a queda de um asteróide na Península de Yucatán, no México, cujo impacto correspondeu a dez mil vezes
todo o arsenal nuclear hoje existente no mundo.
Assim, mesmo que a humanidade inteira se dedicasse a destruir
a natureza do Planeta, utilizando toda a ciência, a tecnologia e a
capacidade produtiva existente para isto, não provocaria um estrago
sequer parecido com o que foi provocado pela extinção do final do
Cretáceo. Além desta, existiram outras grandes extinções, como a
ocorrida no final do Permiano - há 235 milhões de anos - que foi
muito maior e extinguiu cerca de 95% das espécies marítimas. Portanto, mesmo que tivéssemos um surto psicótico coletivo com a missão de destruir a natureza, destruiríamos somente as condições necessárias para a sobrevivência da nossa própria espécie. Algum tempo depois - no caso das grandes extinções, calcula-se que foram
cinco a dez milhões de anos- a biodiversidade estaria complemente
recomposta, mas o homo sapiens já não estaria mais aqui .
E.: Esta é a base da Teoria de Gaia, desenvolvida pelo cientista
James E. Lovelock. Se continuarmos em escalada de destruição, estaremos prejudicando principalmente a nossa própria espécie, pois a
Terra - ou Gaia- sobreviverá.
S.B.: Este é o ponto e, voltando à questão da ética, o fundamento da consciência ecológica é um novo tipo de Humanismo.
Precisamos proteger a natureza da qual fazemos parte- e sou um
ambientalista radical no sentido literal da palavra- não só por amor
a ela mas, principalmente, porque nossa sobrevivência, qualidade
de vida e realizações enquanto a espécie homo sapiens existir dependem de um relacionamento saudável, adequado e sustentável
com a natureza. Precisamos, porém, abandonar esta onipotência
infantil de nos julgar capazes de grandes coisas, reconhecer a nossa
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dependência dos recursos naturais do Planeta, o que é uma razão
ética mais do que suficiente para justificar um comportamento ecologicamente sustentável.
E.: Nossa capacidade de destruição não é a de um asteróide,
mas já causamos grandes estragos ao Planeta, pelo menos segundo
as estatísticas mais recentes sobre mudanças climáticas, perda de
biodiversidade etc. Somos, também, uma espécie que tem a capacidade de pensar sobre isto, de buscar soluções, de tomar medidas no
sentido de tentar manter as condições mínimas para a continuidade
da vida na Terra. Uma das questões propostas pela Ecologia Profunda é exatamente a de que o ser humano não tem um valor intrínseco
maior do que qualquer outra espécie, desde os protozoários até qual- ·
q uer animal mais evoluído. Neste sentido, podemos dizer que o fun damento humanístico apresentaria limites à Ecologia Profunda?
S.B.: Mencionei que há duas aproximações à ética e não usar
uma delas é deixar de ser ético, pelo menos em uma certa perspectiva . Só quis registrar que não é correta a visão de que, na
escala de tempo do Planeta, tenhamos algum poder sobre a vida,
pois não temos . Na nossa escala de tempo, porém, temos um
imenso poder e estamos provocando severíssimas agressões ao
ecossistema, como as causadas à Baía de Guanabara ou ao Rio
Tietê, para usar exemplos brasileiros .
No Brasil, as agressões aos ecossistemas, com o tempo, começaram a ser regionais, afetando bacias hidrográficas inteiras, toda a Mata
Atlântica, e o mesmo acontece no resto do mundo. Hoje, entretanto
-e esta é uma novidade extremamente importante- existem processos que agridem o ecossistema de todo o Planeta, como o aquecimento global por conta da emissão dos gases de efeito estufa, que
terão sérias conseqüências sobre a natureza, sobre os seres humanos
e, muito especialmente, sobre as populações pobres.
Outro exemplo é a crise da biodiversidade, sobre a qual conhecemos tão pouco e há tão pouca informação. Estamos lidando no
escuro, na ignorância, com uma crise com um potencial destrutivo
imenso. Já conseguimos desvendar o código genético da nossa espé-
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cie, mas quando se pergunta o número de espécies vivas que existem na Terra, uns dirão que é um milhão e meio, outros, três milhões, alguns dirão dez milhões e haverá quem diga que conhecemos 100 milhões. Claramente, não temos a menor idéia.
Na década de 1970, ficou famosa uma frase que dizia " pensar
global, agir local", que é muito boa, mas que exige hoje uma
complementação: "pensar global, agir local, pensar local, agir global",
porque muitos impactos locais derivam de processos globais. Para ser
bastante preciso, não se trata de preocupação com a natureza exclusivamente por razões humanísticas. Trata-se de notar que a agressão à
natureza tanto vai nos prejudicar com um potencial destrutivo bastante considerável, nos prejudicar enquanto civilização, como vai destruir
esta natureza que amamos porque foi com ela que surgimos.
A outra natureza, que surgirá dez milhões de anos depois- tempo estimado para a biodiversidade se recompor- pode ser muito
bonita, mas não é a nossa natureza. Por esta razão, as duas formas de
nos aproximarmos da questão ética na consciência ecológica são
necessárias e relevantes.
Acaba de ser publicado Lance de dados, o último livro que
Stephen Jay Gould, biólogo evolucionista americano, escreveu antes
de morrer e que chama a atenção para este ponto: conseguiria alguém registrar um único argumento que, à luz da teoria da seleção
natural, nos faça superior às bactérias que estavam aqui muito antes
de nós, estarão aqui muito depois e são muito mais bem-sucedidas?
Cientificamente, isto não é possível. Assim, minha visão é de que,
além de não sermos superiores, estamos causando um estrago muito
grande à natureza, considerando-se a escala de tempo em que vivemos- uma escala de milhares de anos para a civilização e de algumas décadas para cada um dos indivíduos.

A Consciência Ampliada

E.: Poder-se-ia dizer que esta nova perspectiva ética em relação
à questão da natureza, em relação à questão da própria sobrevivência da humanidade, é um padrão que está se disseminando na sociedade e construindo um novo ethos?
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S.B.: Creio que ela começa a se disseminar por toda a sociedade, mas com altos e baixos: não é uma curva permanentemente
ascendente. Já houve momentos, no inicio da década de 1990 entre a Rio 92 e o Protocolo de Quioto, em 97- em que a questão
ambiental estava mais presente nas preocupações e nas políticas
públicas. Provavelmente teremos momentos melhores e piores, mas
seguramente se amplia a consciência ecológica entre as populações de todo o Planeta. No Brasil, existem algumas pesquisas a este
respeito e pode-se observar, até mesmo pela mudança de comportamento no atendimento ao consumidor, como a questão ambiental
está se disseminando com conseqüências que poderão ser extremamente positivas. Isto se passa tanto no sentido de provocar ações
locais, regionais e globais para fazer frente às agressões à natureza
como também, na medida em que a ampliação da consciência causa impacto sobre a sociedade, diminuindo o grau de tolerância que
temos para com a pobreza, a indigência, para com a desigualdade.
Estes são, portanto, fenômenos que, na minha opinião, caminharão necessariamente juntos.
Quanto à emergência de um novo ethos, acho que agenda do
século XXI terá como eixo esta questão, porque se relaciona com
diversos outros problemas essenciais enfrentados pela humanidade: o modo de produzir e consumir da nossa economia; o modo
de realizar a governança mais ou menos democrática do Planeta; e,
até mesmo, com a questão do império norte-americano. Estas três
questões estão profundamente relacionadas à ambiental, porque
estamos falando de consciência, de consciência ecológica, mas o
que vem a ser exatamente a consciência é objeto de uma investigação cientifica e filosófica relativamente recente. Foi há cerca de 15
anos que se inaugurou uma grande discussão no mundo entre filósofos e neurologistas e surgiu uma ciência, a neurociência, para
discutir o que é a consciência.
Um dos principais autores sobre o tema, nestes 15 anos de pesquisa, é Antonio Damásio, um neurologista português que trabalha
nos Estados Unidos e publicou dois livros: Erro de Descartes e Mistério da Consciência. No segundo, ele identifica dois tipos de consciência: uma mais simples, a consciência do se/f, que certamente mui-
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tos animais têm e com a qual nos situamos em relação ao ambiente
externo; outra, a consciência ampliada que em princípio só a espécie humana tem, mas da qual nossos parentes muito próximos- os
chimpanzés- e, talvez, alguns outros animais se aproximam .
E.: O que diferencia uma da outra?
S.B.: Damásio diz que esta consciência ampliada se distingue da
consciência simples pela forma como se situa no tempo, porque percebe um passado do qual se origina, um futuro para o qual se dirige,
situando-se no presente em função disto. Isto é válido não só para
cada um de nós, indivíduos, mas também para a civilização, para a
sociedade. Traduzindo tais pressupostos para a nossa discussão, isto
quer dizer que o ser humano, por viver apenas algumas décadas e
estar num estágio ainda inicial da consciência histórica da humanidade, pensa com base num horizonte de tempo muito pequeno.
Nossos governos tomam decisões em função de cinco anos; as empresas, quando têm um planejamento estratégico extraordinário, fazem cenários para daqui a 20 anos, e assim por diante. No entanto,
questões como mudanças climáticas trabalham com cenários de mais
de um século ... Por esta razão, estamos num momento em que esta
tomada de consciência histórica se torna vital, considerando-se os
processos de agressão ao ecossistema global atualmente em curso.
Na discussão acerca da mudança global do clima, a dilatação dos
oceanos- um dos seus principais efeitos- se estenderá por mais SOO
anos, ocorra o que ocorrer em termos de emissão de gases de efeito
estufa. Se este comportamento for levado ao paroxismo, se continuarmos emitindo gases de efeito estufa de forma irresponsável, a Terra
tende a se converter num outro tipo de planeta, com um ecossistema
completamente diferente, durante séculos ou, talvez, milênios.
É indispensável, portanto, que a espécie humana, que a sociedade
comece a tomar decisões com base em um horizonte de tempo muito
mais dilatado do que aquele ao que está habituada e, para poder fazêlo, que tenha também uma consciência histórica muito mais ampla do
que tem hoje de quem somos, do que tem sido a nossa trajetória enquanto sociedade, enquanto civilização, enquanto cultura.
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E.: E para isto é necessária a ampliação da consciência?
S.B.: É preciso ampliar a nossa consciência porque já estamos
agredindo de tal forma o Planeta, que temos que tomar decisões
numa escala de tempo muito mais ampla do que estamos habituados. Entretanto, aqui existe um tremendo paradoxo. Exatamente
neste momento, neste início do século XXI em que temos tanta
necessidade de ampliar a nossa consciência do tempo para o passado e para o futuro por razões históricas e concretas, ligadas ao
tipo de desenvolvimento capitalista que tivemos no século XX,
neste exato momento encurtamos tremendamente o nosso horizonte de tempo.
Encurtamos porque tudo muda muito rapidamente, e isto por
duas razões fundamentais. A primeira diz respeito à velocidade acelerada com que, na última década, ocorrem as mudanças que afetam nosso cotidiano, resultantes de inovações como as tecnologias
de informática e telecomunicações. Os ciclos a elas associados, de
15 anos em média, contrastam violentamente com a estabilidade
que cercava o mundo das sociedades fechadas, há séculos ou décadas. Há 15 anos ninguém tinha um computador pessoal, há seis
anos ninguém tinha internet, mas daqui a seis anos a internet não
vai ser acessada no computador e sim na televisão. A vida muda,
ainda que na sua superficialidade, de tal forma e o tempo todo,
que fica mais difícil ter um horizonte histórico maior.
A segunda razão pela qual encurtamos nosso tempo consciente
é porque vivemos no momento do auge da produção baseada na
mercadoria, voltada exclusivamente para a acumulação de capital,
para o crescimento econômico. Como Marx observou, o capital é
essencialmente quantitativo, precisa crescer em termos de quantidade; ele não é voltado para as qualidades, para os valores de uso das
mercadorias ou para os valores em geral, e vivemos hoje numa sociedade planetária completamente capitalista.
A única coisa que efetivamente se globalizou foi o desenvolvimento capitalista; não se globalizaram a governança democrática,
os direitos sociais, as regulamentações voltadas para o meio ambiente, mas se globalizou a acumulação de capital, e todos vive-
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mos desta forma, nenhum de nós escapa -vivemos para consumir mais e mais, ou para acumular mais e mais. E o tempo das
quantidades é um tempo muito curto e, a rigor, pode ser encurtado indefinidamente. Hoje, quando se acorda, já se pode trabalhar com o sistema financeiro, dar uma olhada no que está acontecendo em mercados como os asiáticos, que devido aos fusos
horários já abriram, e isto é fundamental.
E.: É possível se promover esta expansão da consciência? Como?
S.B: O alargamento de nossa consciência está condicionado por
mudanças profundas nestes três processos dominantes. Em primeiro lugar, a nossa globalização terá que deixar de ser estritamente mercantil,
econômica, voltada para a acumulação de capital. Em segundo lugar,
vamos ter que conquistar uma governança democrática no Planeta, ao
longo do tempo, para que outros valores possam surgir e se desenvolver,
porque o mercado é extremamente eficiente em alocar recursos e levar
ao crescimento, mas é absolutamente cego e surdo a quaisquer outros
valores que não os da acumulação de capital. Isto significa que precisaremos trazer para o plano planetário, para a sociedade global, as conquistas que o movimento democrático de massas conseguiu dentro de
algumas nações ao longo dos séculos XIX e XX e que, agora, terão que
· ser estendidas a um âmbito muito maior. Isto significa mudar o modo de
produzir e de consumir por conta das diversas agressões ao ecossistema
do planeta. Em terceiro lugar, vamos ter que substituir o atual modelo
econômico norte-americano, que é a nossa forma de produzir e de consumir, por outras formas de organizar a sociedade e a economia.
E.: Você acredita que a consciência ecológica - e sua possível
expansão - opor-se-á à dinâmica da acumulação capitalista numa
escala capaz de revertê-la?
S.B.: Sim, e é esta contradição que vai nos mover ao longo do século XXI. De um lado, vivemos o auge da produção capitalista, que não é
um fenômeno apenas negativo já que implica milhões de conquistas
benéficas, como os avanços que permitiram a drástica queda no índice
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de mortalidade infantil ao longo do século passado. No entanto, a época histórica do capitalismo está se esgotando, dados os crescentes desafios atuais. Nós podemos perfeitamente manter estas conquistas, continuar utilizando o mercado para alocar eficientemente os recursos e para
viabilizar um crescimento econômico significativo, mas é indispensável
-o que não quer dizer que vá ocorrer- que ao longo do século XXI, nas
próximas muitas décadas, introduzam-se outros valores.
Isto é necessário por várias razões. Primeiro, porque é
crescentemente intolerável uma situação em que se produzem riquezas como nunca e, ao mesmo tempo, há também pobres como
nunca. Produzimos alimentos suficientes para manter o dobro da
população atual do mundo, para 12 bilhões de pessoas, mas continuamos a ter quase um bilhão sofrendo de fome no Planeta; e, em
segundo lugar, porque estas agressões ao ecossistema do planeta
que mencionamos, além das muitas agressões regionais e locais,
estão afetando a natureza de um modo que não nos convém como
espécie, como sociedade, nem, tampouco, ao Planeta.
O modelo norte-americano, em particular, não é aceitável e isto
pode ser demonstrado com meia dúzia de palavras: se todos os seis
bilhões de habitantes da Terra consumissem energia e recursos,
di lapidassem os serviços que a natureza nos presta da forma como os
Estados Unidos o fazem, estaríamos, sim, frente a um problema muito grave e urgente. Portanto, o modo de viver americano pode ser
várias coisas, mas não pode ser um modelo.

Mudanças no Horizonte de Tempo
E.: O grande físico Einstein afirmou que passado, presente e
futuro são uma mera ilusão. Quando falamos de uma nova ética,
desta ética preocupada com o risco ambiental, você defende que se
continuarmos a produzir neste ritmo e desta forma, num prazo determinado- seja de 100 ou de SOO anos- a espécie humana verá o
seu fim. Você acha que o fato de ter que tomar medidas ou nos
privar de alguma coisa agora para beneficiar gerações futuras implica
uma nova noção de tempo, como a apontada por Einstein, agregada
a esta ética ecológica?
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S.B.: Implica, sim, e está muito ligada, no meu modo de ver,
a esta ampliação do tempo na nossa consciência, ampliação que
já ocorre no espaço.
O mundo, do ponto de vista do espaço, tornou-se de fato
um só porque a informação- que é a base de nossa consciência -circula em tempo real , o que nos leva a estender nossa
perspectiva do tempo e a ter este compromisso com as futuras gerações. Aliás, desenvolvimento sustentável é uma expressão ainda não perfeitamente definida, mas totalmente
relacionada ao conceito de tempo. Não apenas no que se refere à segunda palavra da expressão- já que sustentável , naturalmente, é alguma coisa que se mantém no tempo, e num
tempo que a gente decide se serão os próximos dez, cem, mil
ou dez mil anos - como também da primeira palavra, pois
desenvolvimento, etimologicamente, nas poucas línguas que
conheço , quer dizer 'desenvolver o que está envolvido'. Em
espanhol, desarollar significa desfazer o que está arrollado no sentido de enrolado; em francês, développer é desfazer o
que está envelopado .
Trata-se, portanto, de um conceito ligado essencialmente à
idéia de algo que transcorre no tempo, na história, que é processo . Desenvolver não é simplesmente acrescentar quantida. de; desenvolver é liberar um potencial que está contido, que é
prisioneiro, é um conceito que fala de uma determinada circunstância que se transforma. Então, a noção de desenvolvimento
sustentável é inteiramente dependente desta ampliação de nosso horizonte de tempo.
Nosso compromisso com as futuras gerações não tem necessariamente nenhuma razão para ter prioridade sobre outros compromissos . Na verdade, não há nenhuma razão objetiva relevante para eu considerar o compromisso com um irmão meu que
vai nascer daqui a 40 anos diferente do que tenho com um outro irmão que está, por acaso, a 20 mil quilômetros ou, até mesmo, com um irmão que faleceu há 200 anos, mas que está presente em mim genética, cultural e socialmente. Entretanto, o
futuro da espécie depende deste compromisso.
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E.: Você diria que já está se esgotando o prazo para tomarmos
uma atitude de mudança antes que se chegue a um ponto de nãoretorno, que já passamos deste momento ou que ainda podemos
contemporizar com a natureza, com as desigualdades e problemas
sociais e impactos ecológicos que foram e serão produzidos?
S.B.: Trata-se de uma opinião pessoal, mas penso que o nosso
tempo não é longo, que temos pouco tempo. Um dos grandes escritores de ficção cientifica, Arthur Clarke, em uma entrevista para
o jornal O Globo há cerca de três anos disse que era muito otimista, que achava que a humanidade tinha 50% de chances de sobreviver, mas que as próximas décadas iriam ser decisivas; ele ainda
complementou afirmando que todo mundo sempre disse isto, em
todas as épocas, só que agora é verdade. Estou de acordo com ele
porque, mesmo com a ressalva de que não temos poder para destruir o Planeta, temos capacidade- e muita- para destruir o "nosso" Planeta, a "nossa" natureza. Eu só não diria que as próximas
décadas serão decisivas, já que sou mais otimista e acho que, talvez, seja possível corrigir o rumo ainda mais na frente.
Tenho, porém, a opinião consolidada de que ao longo do século
XXI, nestas próximas dez décadas, teremos obrigatoriamente que nos
tornar capazes de tomar decisões em escala global. O exemplo do
clima é muito bom, pois pouco importa onde é que se estão emitindo gases de efeito estufa- se é via desmatamento na Amazônia, se é
via termoelétricas de carvão na China, se é via indústria química na
Escandinávia. Isto não tem a menor importância: uma vez emitidos,
os gases sobem para a atmosfera, lá se distribuem e lá aumenta a
concentração de efeito estufa, provocando o aumento da temperatura do planeta e do nível do mar.
Portanto, teremos que nos tornar aptos a tomar decisões globais, envolvendo um horizonte de tempo muito mais longo, ainda
no século XXI, o que significa introduzir outros valores, diferentes
daqueles de uma sociedade fundada quase que exclusivamente
sobre a acumulação de capital, sobre o objetivo da maximização
do crescimento económico. Ao longo do século XXI, o modo de
produção capitalista terá que ser transformado, preservando suas
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virtudes, a sua capacidade extraordinária de alocar recursos adequadamente e fazer a economia crescer, mas introduzindo-se outros poderes no processo decisório.

Brasil pode Universalizar Consumo
E.: Uma das questões que precisamos resolver, inerente à discussão do desenvolvimento sustentável no Brasil, é como incorporar
ao mercado consumidor a massa de pessoas dele hoje excluídas:
cerca de 30 milhões de pessoas. É viável atender as expectativas de
consumo destes segmentos e, ao mesmo tempo, ter um padrão de
consumo que seja minimamente sustentável a curto e médio prazos?

S.B.: Em relação à viabilidade de disseminação do atual padrão de
consumo, de atender à expectativa de universalizar o acesso a bens de
consumo, vale a pena lembrar que este padrão não é uma necessidade histórica. Ele decorre da hegemonia norte-americana após a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, o modo como os americanos
comem, se vestem, viajam de um lado para o outro e consomem energia começou a ser adotado em todo o mundo. Isto poderia ser diferente, pois nada impede a existência de uma sociedade igualmente capitalista que seja baseada, por exemplo, não no automóvel individual
mas em transporte coletivo e metrô nas grandes cidades.
No entanto, esta é uma das raras questões em que a resposta para
nosso país é diferente daquela a ser dada para o mundo. No Brasil é
possível estender o atual padrão de consumo a toda a população, dada
a relevância da relação entre o tamanho do território e o da população.
Isto não vale, entretanto, para o restante do mundo onde há um bilhão
de chineses, um bilhão de indianos e um ecossistema muito mais agredido do que o nosso, apesar da devastação da Mata Atlântica.
Deste ponto de vista - e podemos até tirar a Amazônia, que
precisa ter o seu próprio desenvolvimento sustentável, o que inclui
am pias áreas de preservação- temos um território onde cabe a Europa Ocidental e 176 milhões de habitantes. Nosso problema, então, é
trazer para a dinâmica econômica capitalista, incorporar a um crescimento econômico eficiente estes milhões de pessoas excluídas.
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Um estudo do lpea (Instituto de Pesquisas Aplicadas) elaborado
por Ricardo Paes de Barros e Ricardo Henriques, atual sub-secretário
do Ministério de Ação Social, mostra que para o nível da renda per
capita brasileira a norma esperada no mundo seria uma proporção
de 8% da população abaixo da linha de pobreza. Tínhamos, porém,
antes do Plano Real, 43% da população nesta situação e, depois dele,
com a estabilização, 33% abaixo da linha de pobreza. A questão do
enfrentamento da pobreza no país não é portanto, na sua essência,
uma questão de crescimento económico, mas de combater a desigualdade, embora não se possa fazê-lo sem crescimento económico.
E.: Deve-se entender, com isto, que não é possível estabelecer .
regras universais sobre padrões de consumo?
S.B.: Este modo de produzir e consumir que se generalizou especialmente na segunda metade do século XX não é viável em termos universais, embora possa ser ampliado localmente, em função
das disparidades. De novo, um dos melhores exemplos é o da mudança global do clima devido à emissão de gases de efeito estufa. O
consumo energético individual dos norte-americanos é inaceitável,
como é inaceitável sua forma de transporte, com uma pessoa em
cada veículo de não sei quantas toneladas.
Neste sentido, não há nenhuma razão para que não comecemos
-como aliás o governo brasileiro propôs na Rio + 1O, em Joanesburgo
- por substituir as atuais fontes de energia, mesmo que numa análise
custo/benefício, em uma análise de economicidade pura, não seja
ainda possível imprimir uma velocidade maior à substituição dos
combustíveis fósseis.
Cabe a nós, de forma consciente em relação a todos estes aspectos que abordamos, tomar a decisão de desenvolver fontes renováveis
de energias, substituindo o consumo de combustíveis fósseis- assumir este subsídio explícito do momento presente, conscientes de
que isto é um investimento que terá um retorno, embora talvez não
sejamos nós a usufruir dele.
E.: Você afirmou que o nosso padrão de consumo segue o norte-
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americano do pós-Segunda Guerra. Este padrão americano poderia
ser chamado de consumismo? Numa perspectiva ecológica, você
considera o consumismo um desvio ético do padrão capitalista, ou
ele é a própria ética do capitalismo?
S.B.: Acho que consumismo é uma boa palavra, é uma postura que pertence ao núcleo da sociabilidade capitalista levado ao
paroxismo, chegando ao seu ponto máximo no final do século XX .
Consumismo significa que todos os nossos corações e mentes são
tocados, de forma irreversível, por algo que poderíamos até chamar de perversão na medida em que estabelece uma relação direta e crescente entre consumo e felicidade . Somos obrigados a
ser felizes todas as semanas, todos os dias, todas as horas, a cada
minuto, a cada segundo porque, afinal de contas, estamos consumindo tempo de vida.
Em vez de vivermos, estamos consumindo tempo como consumimos mercadorias. Écomo se o fetichismo da mercadoria, sobre o
qual Marx e tantos outros escreveram páginas brilhantes há muito
tempo, fizesse hoje parte da essência do nosso ser em todas as
esferas possíveis de nossa vida social e mental.
Isto terá que ser rompido, e o processo de rompimento é o
mesmo processo histórico de superação desta forma de organização social e política que é o capitalismo. A questão da superação,
entretanto, se coloca em termos dramaticamente diferentes de como
se colocou no início do século XX. Sabemos, hoje, que não se faz
revolução por decreto, que as coisas não se modificam desta forma
e que é preciso pensar numa escala de tempo muito maior.
Esta será a agenda ao longo das próximas décadas, o que não
quer dizer que a humanidade vá ser, necessariamente, bem-sucedida. Eu até acho que vai, mas que terá que passar da adolescência
para a maturidade, o que é possível, mas continua sendo o grande
desafio que temos pela frente.

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Napoleão Miranda, no
Rio de janeiro, no dia 25 de abril de 2003.
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Fernando Gabeira
"Nós precisamos reconhecer que o estilo de consumo de massa americano, crescentemente dominan te na economia mundial não pode ser estendido à população do Globo (5,5 bilhões de pessoas). Este padrão se torna mais impossível ainda se o projetamos
numa perspectiva sempre crescente de consumo per
capita. Os depósitos de minerais existentes, bem como
a capacidade dos ecossistemas absorverem lixo, poluição e calor colocam limite tanto à quantidade do que
se pode consumir quanto à quantidade de pessoas que
pode adotar um padrão de desenvolvimento, tal como
ele é entendido pelos americanos ".
Herman Daly, in: Ecology - Key Concpets ln Critica/
Theory, 1994

Fernando Gabeira é escritor, jornalista e deputado federal pelo

PT do Rio de janeiro. Participou da luta armada contra a ditadura
militar. Exilado, voltou ao Brasil com a anistia. Em 1985, já liderava o
nascente movimento ecológico e pacifista que daria origem ao Partido Verde, do qual foi o principal líder. Trabalhou para os jornais O
Dia, Zero Hora e Folha de São Paulo, do qual foi correspondente na
Alemanha no começo da década de 1990. Em 1994, elegeu-se deputado federal pelo Partido Verde.
Publicou vários livros, entre os quais O Que é Isso, Companheiro?, O Crepúsculo do Macho, Entradas e Bandeiras, Hóspede da Utopia, Nós que Amávamos tanto a Revolução, Vida Alternativa, e
Greenpeace: Verde Guerrilha da Paz.
Entrevistador (E.): Fala-se muito de uma ética ecológica defendida, principalmente no exterior, pelos representantes da corrente
chamada Deep Ecology, a Ecologia Profunda. Quais seriam, na sua
opinião, as principais características dessa corrente?
Fernando Gabeira (F.G.): O fundamento ético da Ecologia
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Profunda está muito marcado não só pelo respeito à vida, mas
também pela perspectiva de continuidade planetária. A ética neste caso seria ter responsabilidade não só com o Planeta, tal como
ele existe hoje, mas também com o que será deixado para as próximas gerações.
Esta visão ética é um pouco difícil de ser sustentada, uma vez
que esse setor do ecologismo é o mais radical. Ela propõe o ro, ~ .
pimento com o antropocentrismo, mas um rompimento tãc
cal que chega até a defender, em certos momentos, não só po~w
ções como a limitação radical da natalidade, como também a de
que certas guerras, pela capacidade que têm de reduzir a população, podem ser uma contribuição até positiva para a preservação
da natureza.
A perspectiva ética que nós tentamos defender procura se equilibrar entre a Ecologia Profunda- que considera o homem apenas
mais um ser entre outros do Planeta, apenas mais um elemento
da natureza, às vezes até indesejável- e o Antropocentrismo, muito
desenvolvido nas visões religiosas, sobretudo a católica, que acham
que tudo foi construído para o ser humano. Na regulamentação
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, por exemplo,
encontramos estas duas correntes e procuramos ter uma perspectiva eqüidistante de ambas, buscando desenvolver uma visão ética equilibrada.
E.: Você diria que o consumidor já tem, hoje, uma perspectiva
ética do seu ato de consumir?
F.G.: Do ponto de vista do consumidor, evidentemente todos
os que consomem têm- conscientemente ou não- uma perspectiva ética e, ao consumir certos produtos, de uma certa maneira,
produzem também determinadas conseqüências planetárias. Isto
é muito explorado, hoje, em vários países do mundo, e as alterações éticas do consumidor têm produzido alterações éticas no
processo de produção: muitos produtos foram alterados para não
perder a oportunidade de estar em um mercado globalizado e
atender a um consumidor mais exigente.
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Os Caminhos para a Mudança
E.: Quais são, na sua opinião, as dificuldades e os caminhos para
se promover mudanças comportamentais em relação ao consumo?
F.G.: Em primeiro lugar, de um modo geral, todo trabalho no
Céimpo do consumo é destinado, de um lado, a estimular e, de
'ro, a desestimular determinados tipos de comportamento. Há o
caminho da pregação moral, ·da educação e até da culpabilização,
mas existem também os caminhos políticos e económicos que têm
se tornado mais eficazes. No Brasil, por exemplo, estamos no limiar
de uma nova reforma tributária e discutindo muito a possibilidade
de se ter nesta reforma um pensamento extra-fiscal: ao invés de
pensar apenas em recolher dinheiro para o Tesouro, utilizar a reforma tributária também para estimular ou desestimular certos comportamentos através do princípio do poluidor-pagador.
Existem, entretanto, muitas outras idéias que podem ser
implementadas, sobretudo neste campo do estímulo financeiro:
o imposto verde, por exemplo, que desenvolvemos para ser aplicado na distribuição dos impostos levando em conta não apenas
o número de habitantes do município a ser beneficiado com a
redistribuição. Ele é um ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) ecológico, que tem por base a compensação de determinados municípios- seja pela proteção de mananciais, seja pela
proteção de áreas plantadas- ou mesmo de· renúncia fiscal, em
certos casos, para estimular ou produzir um processo clássico de
desenvolvi menta.
No meu entender, não é suficiente fazer preleções ou campanhas, também é necessário intervir no processo de produção. Tivemos, em 2001, uma crise energética no Brasil que nos chamou a
atenção para o fato de que gastávamos mal a energia. Este processo
foi muito positivo, na medida em que levou as pessoas, por medo
do apagão ou mesmo por medo de pagarem mais pela energia, a
reverem o seu processo de consumo. Mas isto aconteceu num momento de susto, e precisava ser repensado em termos de política.
Nos Estados Unidos, por exemplo, depois que aconteceu uma cri-
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se deste tipo na Califórnia, até o código de obras foi alterado. No
caso deles, procurou-se estimular o uso de materiais
energeticamente mais econômicos, a construção de casas que estivessem voltadas para um consumo menor de energia, enfim, mexeu-se no código de obras com esta perspectiva de estimular certos
comportamentos e desestimular outros.
Da mesma maneira, temos o problema do consumo de água.
A água hoje é consumida de uma forma que certamente será revista, porque introduzimos a cobrança pelo uso da água que vai
levar as pessoas a uma nova compreensão acerca do consumo
correto deste recurso finito .
Simultaneamente, estamos também tentando produzir uma
outra concepção do uso e preservação da água, que é o caso da
conservação da água da chuva. Em São Paulo, quando ocorre a
estação das chuvas, as águas produzem enchentes devastadoras e
não fica nada dessa água; em seguida, enfrentam-se enormes dificuldades no abastecimento de água. A partir de agora, os grandes
prédios terão a responsabilidade de construir, ao se instalarem,
dispositivos que armazenem a água da chuva para sua utilização
em determinado momento ou atividade.
Tudo isto compôe um quadro em que a ética já não é mais só
no sentido de um determinado conjunto de idéias que se queira
transmitir e valorizar : compôe-se um quadro em que se materializa a perspectiva ética em políticas bem concretas, orientadas
por esta nova ética. Dei estes exemplos para mostrar a diferença
entre duas vertentes, uma voltada para a mudança do comportamento pessoal através do discurso e outra voltada para a mudança através da política.
E.: Você diria que essas duas vertentes são complementares ?
F.G.: Claro, não há dúvida . Suponhamos que alguém armazena e utiliza a água da chuva: pode-se premiá-lo, dar-lhe um
desconto no IPTU, ressarcindo os gastos que teve com a construção deste dispositivo, e isto eu consideraria um estímulo econômico. Por que? Porque ele vai construir, sabendo que vai
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recuperar o dinheiro e pagar menos água porque terá água da
chuva armazenada. Este é um dispositivo. Mas, ao mesmo tempo, não se pode abrir mão de falar para ele observar determinados tipos de comportamento quando toma banho, quando
escova os dentes, para não manter a torneira aberta.
Uma combinação de discurso com políticas que conduzam realmente as pessoas a um determinado comportamento seria, então, o caminho adequado para o enfrentamento destas questões.

O Discurso e a Praxis
E.: Isto me parece interessante porque, durante muito tempo,
enfatizou-se o aspecto discursivo, ou moral, do compromisso com os
outros seres e com o Planeta. Mas o que você está dizendo nos leva
à conclusão de que apenas os elementos discursivas não são capazes
de mudar a realidade e que necessitam de ações que mexam nesta
parte sensível do corpo, que é o bolso das pessoas?

F.G.: Para explicar melhor, eu começaria dividindo o consumo em
duas variantes: o consumo final e o consumo produtivo. Do ponto de
vista do consumo produtivo, em que todos os elementos são insumos
calculáveis e que repercutem no preço, acho que esta atitude é muito
mais positiva. Os empresários que produzem são mais sensíveis às alterações nos preços dos insumos que utilizam do que aos discursos morais; junto ao consumidor final é que penso que se pode combinar as
duas variáveis. Aliás, acredito que esta combinação deve estar presente
em ambos os casos, mas no que se refere ao comportamento individual,
embora se possa mobilizá-lo eficazmente através de campanhas e também de discursos, ainda assim sou um pouco cético.
Um exemplo é o problema que vivemos na cidade do Rio de janeiro,
uma das cidades mais sujas do mundo. No Rio, o lixo público- aquele que
é jogado nas ruas, além do que é recolhido nas casas- representa cerca de
40% do total, uma proporção muito grande em relação a outras cidades.
Na tentativa de resolver o problema, normalmente realizam-se campanhas constatando-se, entretanto, que no período em que estão sendo
realizadas o lixo nas ruas diminui m~, quando terminam, a sujeira volta.
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Talvez a maneira correta de se enfrentar o problema sem abrir mão
das campanhas de massa seja orientá-las para aqueles segmentos junto
aos quais se obtém um resultado mais duradouro, como as crianças. Estou
pensando, junto com a Prefeitura do Rio e outras pessoas que se interessam pelo tema, ao invés de realizar uma campanha destinada à população de um modo geral, fazer uma campanha massiva voltada para as
escolas primárias, de modo a se conseguir uma real mudança de atitude.
Em todos os casos, como já disse, é preciso combinar o estímulo
material com o estímulo psicológico e espiritual.

E.: Você poderia explorar um pouco mais o que é o consumo
produtivo?

F.G.: Para produzir tijolos, por exemplo, é preciso ter os insumos
que têm que ser comprados, como a argila, o combustível etc. Quanto
mais se quer produzir, mais se consome. Esta é a lógica- de sobreviver, de continuar vivendo, de continuar produzindo, e não vejo outra lógica a não ser a da acumulação. Mesmo no conhecimento isto
acontece: estes livros todos que estão na estante implicam um processo de consumo. Por outro lado, o consumo também leva a pessoa
a alargar seus horizontes, a avançar; pode ser também um consumo
que conduz ao progresso material que, entretanto, não foi gerado
com a intenção de produzir mais progresso material, mas com a de
produzir um grande lucro, de produzir mais dinheiro.
Tanto é verdade que, hoje, grande parte do dinheiro circula sem
passar pela produção. Grandes fortunas chegaram à abstração de
consumir sem produzir e, para isto, basta entrar no sistema financeiro, aplicar seu dinheiro e, no final, receber mais dinheiro do que
colocou. O capital financeiro cresceu, portanto, eliminando esta coisa chata que é a produção.

O Poder da Marca
E.: O consumo crescente e predador tem sido uma das principais características do capitalismo. Usar o princípio do poluidor-pagador, criar impostos, mexer no bolso das pessoas e das empresas
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para mudar o padrão do consumo e de produção não seria usar instrumentos do próprio capitalismo, de dentro do sistema, para combater essa sua faceta?
F.G.: Com certeza sim. Mas existe outro front, que é mais difícil
já que o capitalismo, ao desenvolver o processo produtivo e estimular o consumo, não está preocupado apenas em vender produtos
materiais; ele vende muito mais do que isso, vende também propostas de identidade. São identidades que chamo de identidades de
confirmação da realidade, porque estão em contradição com as de

contestação da realidade.
Vamos tomar como exemplo a motocicleta Harley-Davidson.
Quando uma pessoa compra uma e entra no círculo dos proprietários dessas motos, ela não está comprando apenas um material concreto feito de ferro, borracha e todos os componentes de uma máquina; está adquirindo também uma marca e, ao fazê-lo, não só se
torna proprietária daquela máquina, como comunica uma identidade que vai desde a utilização de uma camisa com o logo da marca,
até tatuá-lo nos próprios braços.
Quem é esta pessoa? Éo proprietário de uma Harley-Davidson. O
que a distingue dos outros lhe é dado pelo consumo. Este poder- e
estou dando aqui um exemplo grosseiro, pois ele é mais sutil- quer
dizer, na verdade, que um conjunto de objetos compõe uma identidade. O sujeito tem bom gosto porque tem uma roupa desse tipo, tem
um carro dessa marca e tudo isto comunica a sua identidade.
Entrar neste campo e desfazer tal processo é um pouco mais
difícil, porque seria necessário buscar outros caminhos de identidade numa sociedade onde esses processos são complexos. Não há
mais religião, não há mais grandes partidos políticos, não há mais
grandes vizinhanças; as pessoas estão, hoje, na busca permanente
de identidade, mas estão meio perdidas. É preciso, portanto, ter consciência de que estamos nos defrontando com um fenómeno muito
poderoso para ser realmente alterado.
E.: Você disse que a maioria das campanhas só têm resultado por
um período determinado e depois perdem a sua força. Falou, também,
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sobre a associação que a propaganda faz entre o objeto material e o
objeto do desejo. Existe, porém, um produto muito especifico- o tabaco- cuja indústria produz lucro, emprega, gera impostos, financia eventos esportivos mas que, ao longo da última década, teve seu consumo
reduzido em função de campanhas em nível mundial, que conseguiram
dissociar o cigarro das mulheres, dos carros etc. Você acredita que seria
possível aplicar esta mesma estratégia a outros produtos ou causas?
F.G.: É possível fazer isto, desde que você consiga estabelecer
uma relação tão clara como a que foi estabelecida entre o uso do
tabaco e o câncer, entre o uso de determinado produto e o encurtamento de sua vida que, em outras palavras, é a redução da sua capacidade de consumir. Pode-se observar, no caso do tabaco, dois movimentos contraditórios: de um lado, uma queda real do consumo nos
chamados países desenvolvidos; do outro, um aumento grande do
consumo nos países subdesenvolvidos, ou que acabam de sair do
socialismo. No Brasil, temos uma campanha bem dura contra o ci garro e acho que se coloca como um dos países onde há um dos
maiores trabalhos de contenção ao hábito de fumar.
No caso do tabaco, foi mais fácil estabelecer uma associação entre
custo e benefício, e as pessoas mudaram o consumo porque fazem
este cálculo em relação ao seu tempo de vida : "Fumando, eu terei
tantos anos de vida, deixando de fumar, terei mais." Em relação a
outros elementos do consumo, é mais difícil estabelecer esta conexão com a vida, com a qualidade da existência individual.
E.: Além da conexão direta com a vida, que outros fatores podem pesar positivamente na reavaliação individual do consumo?
F.G.: Acredito que determinados comportamentos podem vir a
ser extremamente positivos em relação a uma reavaliação individual
do consumo. São os comportamentos que eu chamo de abertura
para um horizonte espiritual, que começa com o indivíduo se abrindo para este horizonte espiritual para ter um objetivo distinto, uma
noção de felicidade que não seja a clássica, do acúmulo de coisas
materiais. Isto, porém, também entra em choque com outras pers-
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pectivas. Por exemplo, a Igreja Católica propõe a frugalidade, mas o
consumo suntuoso da sua própria cúpula e ritos contradizem isto; os
evangélicos também são extremamente modestos com o seu consumo pessoal, mas os pastores procuram ascender sempre ao nível de
consumo mais elevado.
De qualquer maneira, a visão espiritual que coloca a felicidade
fora do horizonte de um acúmulo de coisas materiais é uma das tentativas eficazes de avaliar o consumo de outra maneira.

O Supérfluo, o Necessário e o Satisfatório
E.: É possível distinguir um consumo necessário de um consumo
supérfluo?

F.G.: Na verdade, quando se examina o consumo observa-se que,
de um modo geral, as pessoas consomem um produto até que ele
deixe de ser satisfatório, não cumprindo mais aquelas funções para
as quais está destinado. Sabemos, no entanto, que o consumo não
funciona assim. Hoje, não se deixa de ter um produto porque ele
não cumpre mais a sua função básica. O celular, por exemplo, já
existe um que fala, depois vem um que tira fotografias, agora tem
outro que marca o peso e tira a pressão, e a pessoa se sente meio
perdida. A verdade é que, neste caso, entramos em outra questãoa da definição das necessidades, reais e artificiais, produzidas pela
indústria ou pelo marketing.
No marxismo havia uma discussão muito séria a respeito disto.
Dizíamos que no socialismo a pessoa teria o necessário para a sua
sobrevivência e, então, começamos a discutir sobre o que entendíamos por necessário. Chegamos à conclusão que depende muito do
momento histórico e social, da circunstância, que flutua em termos
das classes sociais, dos indivíduos e que não se pode ser inflexível.
Se esta entrevista tivesse sido realizada 30 ou 40 anos atrás, não
diríamos que a televisão era um elemento necessário, mas hoje é,
porque se trata de um instrumento de diversão e informação, e as
pessoas consideram que numa casa em que não há televisão, está
faltando alguma coisa necessária para a existência mínima e digna.
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E.: Você considera, então, que não há como se fazer esta distinção?
F.G.: Teremos sempre a dificuldade de determinar, com certeza,
o que é necessário e o que não é. Pode-se distinguir, evidentemente,
algumas necessidades que são artificiais, que foram induzidas, mas
isso é muito difícil de determinar socialmente. O que se pode fazer é
ajudar as pessoas, dizendo: "olha, se você tem um carro que o leva
de um lugar a outro de uma maneira razoável e consome uma certa
quantidade de gasolina, não há necessidade de trocá-lo", mas isto é
muito difícil porque a propaganda utiliza outros caminhos para induzir o consumo.
Este é outro tema que temos que analisar. A propaganda é uma
aliada nessa produção de necessidades artificiais, ou na criação de
necessidades que ainda nem existem e, também, na mudança de
comportamento, é claro, porque pode fazer com que alguma coisa
passe a ser sentida como necessária.
Suponhamos que você é um homem solitário, que tem grandes
dificuldades na relação com as mulheres e vê na televisão um anúncio de automóvel que faz uma associação entre ter aquele carro e ser
querido pelas mulheres; é evidente que, inconscientemente, você é
levado a pensar isto, a não ser que seja uma pessoa muito crítica,
intelectualizada, que vai avaliar que não é bem assim. O ponto, no
. entanto, é que a propaganda não fala para a sua inteligência, ela fala
para a sua emoção, para o seu inconsciente, e, ao fazer isso, ela
mexe com você sugerindo que vai se curar se tiver um determinado
carro da Fiat ou da Citroen.
E.: A propaganda trabalha, portanto, com a ética do ter para
O que poderia ser feito, e por quem, para se contrapor a isto?

ser.

F.G.: Esta é a formulação mais freqüente, e a dificuldade é exatamente definir: ser, mas ser o quê? Quando a pessoa tem uma carência
que a propaganda de alguma forma supre, torna-se muito difícil lutar
contra ela. O lógico seria dizer, no exemplo do automóvel, "meu amigo,
você quer ser amado, mas tem que ser amado pelo que é e não pelo
carro que você tem". Só que as coisas não acontecem exatamente as-
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sim. Na sociedade contemporânea, para fazer valer a ética do ser seria
preciso, como dizia Mané Garrincha, "combinar com todos os outros".
É evidente que o ideal é a pessoa ter segurança sobre o que ela
precisa e saber que não vai tirar do consumo os excedentes emocionais
que necessita. Mas isto, como eu disse antes, é muito difícil porque
vivemos num mundo de muitas carências e nenhuma pessoa é totalmente equilibrada. Na realidade, existe uma luta cerrada para conquistar o inconsciente do indivíduo, luta que é muito desigual porque há
especialistas trabalhando no assunto, os métodos mais sofisticados, as
imagens mais elaboradas, e opor-se a isto é quase impossível.
O que é possível nesta questão, um caminho que pode realmente
fazer avançar a discussão é não tratar o ser como parte apenas do .
indivíduo que toma consciência do que é, porque este é um processo
que depende de longas reflexões e maturações e também, às vezes,
de identidades comunitárias. Éevidente, por exemplo, que se você for
uma mulher muçulmana, dificilmente vai consumir determinados produtos como biquínis. As muçulmanas não têm razão alguma para comprar biquínis, porque estão inseridas em uma cultura que tem seus
valores próprios, que as proíbe de usar tais trajes. Os rastafaris 1 , por
sua vez, não vêem nenhum sentido em comprar xampu.
Talvez, a única maneira de fazer frente a este processo de identidade que propõe o sistema seja buscar identidades "contestárias"
que, de alguma maneira, estão em conflito com a lógica do sistema.

Os Sinais de um Novo Tempo
E.: Focando na questão ambiental, a ética ecológica- que valoriza de forma distinta a natureza e propõe que se deixe de consumir
em excesso os recursos naturais para preservá-los para as futuras gerações- foi apropriada apenas por um pequeno grupo, ou você acha
que começa a se disseminar na sociedade?

1 Seita religiosa, muito impulsionada em todo o mundo pelo reggae jamaicano e seu
maior representante, Bob Marley
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F.G.: Ainda não é um fenômeno muito significativo, mas já se
podem localizar aspectos que são muito animadores, embora não
devam ser, necessariamente, entendidos apenas como uma questão
ética. Na questão da alimentação, por exemplo, há cada vez mais
um movimento por alimentos mais sadios, que não tenham sofrido o
uso de agrotóxicos na sua produção. Nem estou mencionando os
geneticamente manipulados.
Tem havido uma crescente valorização da produção orgânica,
como aquela que pode garantir essa saúde. Na Inglaterra, ela cresceu muito; criou-se uma área da agricultura e da indústria voltada
para esse mercado consumidor que tem também os seus mitos, tem
também o "você vai ser mais saudável", "vai ter vida mais longa",
"vai ter a pele melhor", enfim uma série de vantagens que são atribuídas aos produtos orgânicos.
A questão ética formulada por uma minoria é importante, mas
há também uma questão de interesse que vai ganhando a maioria.
Não acredito que tenhamos uma multidão ética defendendo certas
coisas, mas acredito que se possa ter, no auge de uma crise, multidões que não queiram, por exemplo, comer carne quando houver
um problema como o da vaca louca na Europa.
O processo de tomada de consciência, sem dúvida, caminha através do discurso, mas caminha também através dos grandes sobressaltos críticos quando um número muito grande de pessoas abre os
olhos para algo que não tinha prestado atenção antes.
E.: Na sua opinião, o consumismo é um desvio do modelo capi talista de consumo ou tem algum padrão ético que lhe é próprio?
F.G.: Na sua versão mais abstrata, o que é o consumo se não a
realização da produção? Você produz, produz em grande quantidade e, quando vende este produto, você o transforma em dinheiro
para voltar à produção e retomar o seu processo.
Então, na verdade, a única perspectiva em que o consumo é
importante para o sistema capitalista é a da realização da produção,
pois é através desta que ocorre a realização dos lucros, e este é o
aspecto fundamental.
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Outra coisa, porém, é como cada pessoa se coloca nisto do ponto de vista do consumidor. Você, evidentemente, pode subdividir o
seu consumo, pois tem acesso ao que é necessário à sua sobrevivência material- comer, vestir-se, calçar-se, ter uma cama onde dormir
- e, também, acesso ao que é necessário para a sua existência produtiva - existe também um consumo produtivo, onde cada indivíduo vai consumir aqueles produtos que desenvolvem a sua capacidade produtiva. Se você é um sociólogo, vai comprar livros, se é um
pintor, vai comprar tinta e assim sucessivamente.
Uma vez colocada a questão da produção como objetivo do sistema- e a produção não visa a felicidade das pessoas, visa a realização do lucro, esta é a questão - o indivíduo pode até consumir para
a sua felicidade, mas uma parte do seu consumo é também para
produzir as condições de consumo.
Então, é muito difícil se encontrar uma outra lógica no consumo
que não seja a da acumulação, da acumulação através da coleção de
objetos, da acumulação através da abstração do dinheiro, mas sempre através da acumulação.
E.: A dinâmica do modo de produção capitalista é a de expandir
ao máximo os mercados, gerar mais mercadorias, e isto se tornou o
parâmetro básico para se medir a riqueza ou o desenvolvimento do
país. Ao mesmo tempo, este é um padrão que está restrito a determinados países e grupos sociais e, se estendido a todas as sociedades,
provavelmente haveria um colapso na natureza. Neste sentido, é possível pensar um caminho justo para o consumo, que permita a incorporação ao mercado de segmentos da sociedade que hoje estão excluídos, que melhore a distância social provocada pela desigualdade e
que, ao mesmo tempo, não coloque tão em risco a natureza?
F.G.: Não há condições de se transferir as expectativas de consumo americanas ou européias para a China, Índia ou Brasil, pois o
Planeta não suportaria. Por outro lado, nesses países a maioria das
pessoas consome menos do que é necessário para uma existência
digna. Então, em primeiro lugar, é preciso reavaliar as expectativas e
os projetas estratégicos dos países que ainda não estão no mesmo

CoNsuMo, Éri cA E CidAdAN iA

51

nível de desenvolvimento dos Estados Unidos e da Europa.
Em segundo lugar, é preciso rever os padrões de consumo dos
demais países. Acho que, uma vez mais, esta questão não nos é colocada pelo caminho da moral, mas pela própria crise ambiental do
Planeta. O aquecimento global, por exemplo, coloca a necessidade
de se alterar a maneira como produzimos e consumimos para que se
obtenha uma redução nas emissões de dióxido de carbono, o que
implica mudança no consumo. É indispensável, no caso do petróleo,
a busca por um combustível barato, e tais circunstâncias já causaram
enormes tensões sociais e políticas, e até guerras.
Ainda estamos vivendo sob o impacto dessa luta e cada vez mais
isto se mostra muito difícil. Primeiro, porque as reservas tendem a
acabar e, segundo, porque os processos de prospecção são progressivamente mais caros e mais arriscados. Tanto é que as duas decisões
chave do governo americano nesse campo mostram o nível de perigo a que se chegou devido a este modo de consumir: uma delas foi
a invasão do Iraque e, a otJtra, a autorização para a exploração de
petróleo no Alasca, um santuário ecológico.
Portanto, existe uma crise ecológica que está levando também
toda a humanidade a uma crise de convivência, de coexistência, o
que significa que ela é muito mais profunda do que imaginamos.
Eu pergunto, então: podemos contar com a idéia de que haverá
energia barata como o petróleo, que o petróleo será sempre barato
nos próximos anos, considerando que as reservas são esgotáveis e
que, as que sobram, estão em lugares cada vez mais perigosos e caros? Acredito que não, e que este processo, essa impossibilidade vai
obrigar realmente a alterações nos padrões de consumo.
Tudo isto me leva a compreender, também, que a revisão da
produção e do consumo não vai se dar só em países que precisam
realmente revê-la, mas também em países onde a perspectiva de
consumir é quase ilimitada.

Condenados à Originalidade
E.: Nesse contexto, você acha que o Brasil- que tem um imenso
território, grandes reservas de recursos naturais, não tem problemas
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como escassez de água, de energia - pode ter um papel relevante,
de desenvolver e apontar um caminho alternativo?
F.G.: Acredito que sim. A premissa é de que podemos pensar um caminho próprio pelo fato de estarmos condenados à
originalidade. O simples fato de que não se pode reproduzir a
experiência americana nos próximos anos, condena à originalidade. O Brasil está condenado a inventar o seu próprio caminho, o que significa repensar muitos aspectos que para nós ficaram evidentes na crise energética que vivemos há dois anos. Em
primeiro lugar, que é necessário produzir energia com fontes
renováveis; nós já temos uma fonte renovável, que é a água,
mas precisamos complementá-la de uma forma adequada; em
segundo lugar, nós temos realmente abundância de água, se comparados a outros países- praticamente 15% dos recursos hídricos,
da água doce do Planeta, no entanto, a nossa situação é muito
especial, pois esta água está concentrada no Norte do país, onde
sua necessidade relativa é menor se comparada à das regiões Sul
e Sudeste, mais densamente povoadas.
Enfrentamos, ainda, enormes dificuldades para cumprir a Agenda 21, especialmente aquela parte em que o país se comprometeu a
garantir a cada indivíduo o nível de água necessário para a sua existência digna. Isto implica desafios extraordinários. Por exemplo, como
fazer para que a água do Norte chegue ao Nordeste?
Essas são questões originais em termos internacionais e que podem nos indicar um caminho. Nós temos uma campanha contra a
fome que, entretanto, é pensada muitas vezes, pura e simplesmente,
como aumento da produção de alimentos, quando é possível se utilizar melhor os alimentos que já existem! Em uma viagem que fiz com
o Presidente Lula, comemos uma refeição que era preparada basicamente com coisas que são jogadas fora, como cascas, folhas e talos.
Há, portanto, uma avenida para percorrer, mas dependerá muito da capacidade do Brasil aceitar este desafio e entrar nesse caminho. Se analisarmos com base apenas nas influências políticas e ideológicas, a tendência majoritária, hoje, é a de reproduzir os mecanismos· de consumo dos países mais avançados.
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E.: Você falou que a escassez nos obrigará a uma revisão dos
padrões de consumo. No Brasil, diante da ameaça de um apagão,
passamos a consumir menos energia e a sociedade brasileira deu,
inclusive, uma demonstração impressionante de adaptação a uma
circunstância nova, que implicou mudar o padrão de consumo imediatamente. Entretanto, passada a ameaça, fomos contemplados com
uma cobrança adicional para compensar as perdas das empresas distribuidoras de energia. Uma resposta positiva da sociedade não deveria ser seguida de um fortalecimento dos grupos sociais, ou dos
canais de demanda e de articulação política, para que o modelo
vigente não seja, no final das contas, o que sai vencendo?
F.G.: Esta é uma questão muito boa para refletirmos. Quando houve
o apagão, este mecanismo de compensação das distribuidoras já estava previsto, pois o governo- que é o fornecedor dessas distribuidoras
e elas, portanto, consumidores- tinha que cumprir sua responsabilidade; como ele não cumpriu, teria que compensá-las por suas perdas. Aqui entra uma questão muito importante, uma questão nova
mas que me parece fundamental, que é a da força e da organização
dos consumidores. Na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, nós
trabalhamos com os dois termos interligados: somos uma comissão de
meio ambiente e de defesa do consumidor e, realmente, há uma permanente interface entre eles. O que aconteceu neste episódio, é que
os consumidores mais fortes- as empresas distribuidoras de energiaestavam mais bem organizados e tinham um aparato jurídico melhor
do que os consumidores menos fortes, que éramos nós.
E.: Na sua opinião, a nova corrente do ambientalismo brasileiro
que se autodenomina sócioambientalista pode trazer uma contribuição decisiva para as questões relacionadas à ética e ao consumo?
F.G.: Se você examinar o panorama político e comparar a presença do Partido dos Trabalhadores à do Partido Verde, poderá dizer,
grosso modo, que um se interessa pelo social e o outro pela questão
ecológica e poderá observar que, no momento atual, o brasileiro é
muito mais intenso na preocupação social do que na ecológica.
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Isto, na verdade, também acontece na Europa, só que lá a oportunidade de tratar da questão social pela social democracia já se desenvolveu historicamente, daí a abertura para uma visão diferente
onde a questão ambiental é privilegiada. Mas é impossível queimar
esta etapa; é impossível fazer um país que tem inúmeras inquietações sociais se preocupar, principalmente, com o meio ambiente. É
preciso realmente compreender a união desses dois elementos e
explorá-la estrategicamente.
Na Câmara dos Deputados, por exemplo, podemos dizer que só
os deputados que se interessam por ecologia é que se interessam
pelo meio ambiente? Isto não é verdade: se você destacar um tema,
um grande tema ambiental como a questão do saneamento básico,
· você vai ver que, hoje em dia, ele se tornou uma preocupação coletiva. Existe já uma consciência nacional em torno da necessidade de
se investir no saneamento básico, que talvez não seja a questão mais
importante na Europa, mas no Brasil tem um peso enorme ..
Acho, então, que uma das possibilidades de crescimento político das duas correntes, tanto a ambiental quanto a social, está exatamente em compreender a interação positiva entre ambas e as fases
que se vive em cada sociedade.

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Napoleão Miranda, no
Rio de janeiro, no dia 28 de abril de 2003.
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Israel Klabi n
'~ natureza vista como um todo não impõe prescrições . Aponta para tendências e regularidades que podem
ir em várias direções . Cabe ao ser humano desenvolver
uma sensibilidade tal qual lhe permita captar essa ten-

dências e tomar suas decisões. A natureza não o dispensa
de decidir e de exercer sua liberdade. Só então ele se mostra um ser ético".
Saber Cuidar, Leonardo Boff, 1999.

Israel Klabin é empresário e ambientalista, formado em Engenharia Civil e Matemática, com pós-graduação no lnstitut de
Sciences Politiques, na França. Foi um dos mais jovens Prefeitos do
Rio de janeiro, na década de 60. É presidente do Conselho Curador
da FBDS- Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, onde exerce sua principal atividade, além de pertencer aos
conselhos de várias organizações ambientalistas, em todo o mundo. Foi um dos organizadores da Rio+ 5, ocupando tanto a presidência do Comitê Anfitrião Brasileir quanto a co-presidência do Comitê Internacional. Além de proferir conferências em universidades
como Harvard e Columbia (EUA) e em organismos internacionais como
o Banco Mundial, é autor diversos artigos para revistas e livros
especializados em economia e meio ambiente.
Entrevistador (E.): Fala-se muito de uma ética ecológica, defendida principalmente no exterior pelos representantes da chamada Deep Ecology, a Ecologia Profunda. Quais seriam, na sua
opinião, as características principais dessa perspectiva ética, e como
elas poderiam ser utilizadas para se entender a relação entre consumo e natureza?
Israel Klabin (I.K.): A Deep Ecology é um movimento específico
e radical. Acho que podemos abordar o tema da ética colocando-o
mais amplamente. Se estamos falando de uma ética voltada para a
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crítica dos ciclos económicos que abrangem, obviamente, produção,
distribuição e consumo, temos que nos referir a isto dentro de suas
variáveis históricas, primeiramente.
Se tomarmos o modelo económico em que vivemos hoje- o
de mercado voltado para as mesmas induções de crescimento e
de participação que foram forjadas ao longo do século XIX e começo do século XX - vamos verificar que foi a partir do
mercantilismo do século XVII que foram conformadas as doutrinas liberais que se desenvolveram até o neoliberalismo dominante no final do século XX entre os países capitalistas. Qual seria a
ética, como salientaria Adam Smith, da doutrina liberal onde a
riqueza das nações depende da livre iniciativa individual e não
do estado? É a da livre atuação dos indivíduos na busca de vantagens pessoais. O neoliberalismo embasou-se, a partir dos anos
70, na volta ao primado da livre iniciativa, porém já agora sob a
forma de atuação de grandes empresas multinacionais
hegemónicas.
A questão que se coloca agora, e de maneira dramática, é: até
que ponto poderemos continuar promovendo uma ética que é
uma adaptação das idéias liberais à modernidade - ou pósindustrialismo, como alguns autores defendem -e que estimula
taxas de crescimento do consumo desordenado de recursos finitos?
Se tomarmos a base ética do socialismo veremos que, no fundo,
qualitativamente ela não é muito diferente da ética capitalista ou
neoliberal . Os dois modelos, socialista e capitalista, hoje estão
superados. Um estudioso desta questão- o ex-vice-presidente da
Esso, um norueguês chamado Oystein Dahle que pensou muito
sobre a relação entre ética, modelos filosóficos e metodologia
económica- nos diz o seguinte : por um lado, é a falha do sistema
de formação de preços, que não levou em conta o aspecto ecológico, o que está corrompendo o capitalismo; e, por outro, foi a
mesma falha do sistema de preços, que também não levou em
conta o custo da produção, que solapou a base do modelo socialista. Então, vemos que este problema que estamos querendo analisar- a relação da ética com o modelo económico e as suas repercussões em termos de mercado e de consumo de recursos na-
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turais - foi o que fez com que o crescimento passasse a ser conseqüência de uma lógica quantitativa, e não qualitat iva. Este é o
impasse que estamos vivendo hoje.

Custos Ambientais e Consumo
E.: Se podemos considerar que existe uma ética ecológica, no
que ela difere deste padrão dominante no plano econômico? O que
ela propôe de diferente?
I.K.: Nós ambientalistas temos, hoje, propostas refo rmistas. Se
elas serão viáveis ou não, vai depender de uma vontade políti ca que
está sendo forjada em nossos dias. Esta vontade política ainda não é
totalmente potente ou conseqüente. Sabemos muito bem que o
modelo quantitativo está baseado em elementos que ainda são tabus, como o modelo da matriz energética que exige crescimento
constante e desregulado do consumo. Este é o quadro que se apresenta hoje para nós. Como é, então, que podemos ter propostas
objetivas que sirvam de ferramenta para impulsionar o modelo que
queremos? Algumas propostas já estão se tornando claras. Hoje já
existem técnicas de contabilidade ambiental que nos indicam que,
no bojo do custo de cada um dos produtos que vai para o consumo,
. deverá ser contabilizado o custo do impacto ambiental ocasionado
pelo ciclo de produção desse produto. Ora, se isso fosse realmente
feito, já se teria uma seletividade natural, porque os preços que hoje
subsidiam o consumo passariam a ter o seu valor real.

E.: Você fala dos danos ambientais causados pela produção de
um determinado bem de consumo e da necessidade de um preço
pelo dano, mas os recursos naturais não são hoje também considerados ativos?

I.K.: A segunda parte é exatamente essa. Se você verificar o custo real do quilowatt produzido por petróleo ou por carvão, vai perceber que existem dois custos reais subsidiados dentro deste custo.
O primeiro é o valor de reposição do recurso natural, que é pouco
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claro, já que sabemos que o petróleo é um recurso finito. Até quando teremos energia baseada nos combustíveis fósseis, quando 75%
da energia do planeta é baseada neste tipo de combustíveis? Este é
um custo que não está aparente, mas que precisa ser quantificado e
passado para o consumidor. O segundo custo oculto é o de absorção
das emissões, e são estes dois custos que subsidiam o preço do petróleo para o consumidor. Se fosse viável calculá-los, teríamos automaticamente que redesenhar a matriz energética dentro de um outro tipo de relação com as ofertas da natureza, como no caso do
hidrogênio, da energia eólica ou mesmo da biomassa.
O hidrogênio, por suas características, não produz emissões de
gases de efeito estufa. Ele tem um alto custo de produção, mas este .
custo poderia ser reduzido se a ciência avançasse no uso da energia
· termo-solar para a produção de hidrogênio. Por que a energia termo-solar? Porque a outra fonte de energia para produzir o hidrogênio seria o combustível fóssil e, neste caso, o avanço tecnológico
ainda não estaria aparente. Quando se entra, portanto, neste núcleo
central do modelo econômico em que estamos vivendo, nesta crise
da matriz energética, têm-se algumas conseqüências.
Há algum tempo, eu exemplificava isto dizendo que adoro sair no
meu carro que pesa duas toneladas e meia, mas que normalmente
carrega duas pessoas, num total de 150 quilos, o que gera uma enorme discrepância entre o serviço prestado e o custo deste serviço. Tal
discrepância se refere não apenas ao custo de produção, como também ao custo para a sociedade, uma vez que este carro precisa de
estrada, estrada que direta ou indiretamente todos nós pagamos. Se
meu carro é mais pesado que os de outros, estou economizando um
bom bocado pelo usufruto ou pela maneira pela qual uso esta estrada.
Este modelo de oferta de bens e serviços, entretanto, mudará radicalmente à medida que se tornar bem claro para nós qual é o custo adicional da produção dos bens de consumo que leve em conta os fatores
de limitação da oferta de recursos naturais, ou seja, o custo ambiental.
No caso do petróleo, os custos são as emissões de C0 2, além de
outros custos ambientais diretos e indiretos. Nós, ambientalistas, temos atualmente em nossas preocupações uma dimensão que há 15
anos não era a central, que é a questão social. Hoje, o desenvolvi-
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menta que não leve em conta a vertente social não é sustentável.
Esta dimensão foi sendo incorporada aos poucos, e está cada vez
mais imbuída no conceito da permeabilidade do ambiental com a
sociedade como um todo. Minha impressão é que somos mais pessimistas do que deveríamos, porque a sociedade está, aos poucos,
assumindo esta perspectiva, ainda que de uma forma muito discreta
e, às vezes, até com um certo menosprezo pela origem destas preocupações, que é a questão ambiental. A sociedade ignora o meio
ambiente, mas absorve na sua cultura comportamentos ambientais,
e isso está acontecendo, sobretudo, nas novas gerações.

Ética Ecológica e Mudanças de Comportamento
E.: Você poderia citar exemplos?
I.K.: Estive há pouco na Ilha Grande, no Estado do Rio de janeiro, e fiquei algo escandalizado com a exposição do lixo nas portas
das casas. No entanto, este é um comportamento ambiental que já
está sedimentado naquela sociedade, sabe por quê? Porque anteriormente o lixo era acumulado de forma indiscriminada e sem
seletividade, mas hoje a sociedade se organizou para deixá-lo na
porta de casa porque sabe que logo depois passará um caminhão
que o levará para uma embarcação que, por sua vez, o transportará
para um aterro em Angra do Reis. Isto não existia antes e agora já é
um comportamento natural. Outro exemplo é o da consciência am azônica. O lser fez um bonito trabalho para o WWF, sobre as reações
da sociedade em relação à Amazônia, que mostrou como a consciência ambiental estava permeando, de cima para baixo e de baixo
para cima, o comportamento dos agentes sociais que participaram
da pesquisa' . Se você disser que estas pessoas são ambientalistas,
elas vão dizer que não, que querem apenas ganhar a vida, mas o
comportamento delas já está condicionado por questões ambientais.
1 O autor refere-se ao trabalh o "Desenvolvimento e Conservação do Meio Ambiente.
Pes quisa de Opinião com Lideranças e a População da Amazônia", realizado pelo /ser
p ara o WWF em 2001 e publicado naqu ele mesmo ano.
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E.: Gostaria de explorar um pouco mais a questão do custo ou
da contabilidade ambiental. No caso da Petrobras, por exemplo, talvez seja mais barato do ponto de vista da contabilidade interna da
empresa pagar uma multa de 50 milhões de reais por um milhão de
barris de petróleo que derramar na Baía da Guanabara, do que incorporar os custos ambientais de forma permanente à sua contabilidade financeira. Portanto, enquanto for viável ou interessante do
ponto de vista estritamente económico, este tipo de lógica pode continuar a vigorar. Entretanto, se considerarmos elementos como a pressão da mídia, a pressão política, a pressão da consciência e dos movimentos ecológicos, talvez seja preciso reverter este tipo de comportamento, mesmo que a relação custo/benefício não esteja ainda
esgotada. Quais seriam, na sua opinião, os fatores mais importantes
na possível mudança desta perspectiva: os fatores económicos ou os
fatores da consciência, da moral, de uma nova ética?
I.K.: Deixa ver se eu compreendi bem. Se tivéssemos um modelo económico estático e aceito como realidade fixa na qual fôssemos
obrigados a viver, o fator económico seria o fator determinante da
ação do governo ou das empresas, não há a menor dúvida. O que
você está me perguntando, no entanto, é se existem outros vetores
mais importantes que possam eventualmente mudar este comportamento e fazer com que uma empresa como a Petrobras passe não
apenas a pagar os custos diretos mas, também, os custos indiretos da
produção de petróleo. Acho que isto é absolutamente verdade e
aconteceu aqui, na Baía de Guanabara, quando houve o derramamento de óleo, em janeiro de 2000. A Petrobras foi acionada na
justiça e terá que pagar uma fortuna gigantesca de indenização aos
pescadores, que se organizaram social e juridicamente, puseram pressão sobre a empresa de tal forma que as coisas chegaram a um ponto
em que a própria Petrobras ressentiu-se, porque os custos foram muito
elevados, assim como o dano à sua imagem.
A conseqüência disto tudo é que hoje já existe nas grandes empresas petrolíferas como a British Petroleum, a Shell e a própria
Petrobras a tendência a modificarem sua identidade, isto é, elas não
querem mais ser empresas de petróleo, querem ser empresas de
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energia. A FBDS, organização que presido, está, por exemplo, trabalhando com a Petrobras, ainda em estado muito embrionário, no
desenvolvimento de energias alternativas como a utilização da
biomassa, elaborando eventualmente algo sobre energia solar. Já existe, portanto, uma demanda de modelos novos pelas próprias empresas petrolíferas, que não estão respondendo a um anseio de maior
ganho, mas respondendo a uma demanda social.

E.: Você diria, então, que esta ética ecológica já não está mais restrita a determinados grupos, que está se disseminando na sociedade?
I.K.: Ela está permeando a sociedade como um todo, mesmo
sem assumir, digamos assim, uma identidade política. Por que o Partido Verde no Brasil não tem nenhum sucesso? Porque a sociedade
não assume aquilo que ela própria está fazendo como uma consciência política, mas sim como uma modalidade de comportamento
social. Acho, porém, que em países desenvolvidos como a Alemanha, onde o Partido Verde é tão importante e em outros, como a
Holanda, na verdade se optou pelos temas ambientais em termos de
impacto político por uma razão muito simples: porque as outras fronteiras de catalisadores políticos estão esgotadas, o modelo econômico está esgotado e o questionamento ético é cada vez maior. Por isto
eles se organizaram politicamente e nós não. Temos ainda um longo
caminho a percorrer, por vários motivos, entre os quais a própria
natureza, o próprio espaço vital que no Brasil é muito grande e ainda
não nos pressiona com urgência para preservá-lo.

Globalização e Consumismo
E.: O cientista político e ambientalista Eduardo Viola advoga a
tese de que o grande sucesso do ambientalismo na década de 1990
foi o de contribuir efetivamente para uma produção mais limpa,
pelo menos nos nichos mais competitivos e globais. Na outra ponta, entretanto, e aí reside o grande nó, o consumo não diminuiu
seu ritmo de crescimento. Ao contrário, observa-se uma tendência
dos países que estavam na franja da possibilidade de consumo glo-
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bal serem a este incorporados pelo desejo de consumir nos mesmos padrões dos países desenvolvidos e, para que isto ocorra, existe toda uma estratégia do mercado. Como é que você analisa o fato
de se ter obtido sucesso em termos de uma produção mais limpa,
mas não se ter conseguido desenvolver uma estratégia clara para
lidar com o problema do consumo?
I.K.: O consumismo, que é o nome dado hoje a esta questão,
tem vários vetares. Aquele para o qual você está chamando atenção,
com toda a razão, é o dos modelos importados via globalização, sobretudo da globalização da informação. Esta globalização transfere
valores e modas que são naturais nos países onde o modelo económico já está em vias de precisar promover mudanças. Nestes países,
a reação ética ao consumismo é muito maior do que nos outros porque, obviamente, o modelo que os países em desenvolvimento querem adotar é o equivalente, em termos de consumo, ao dos países
desenvolvidos. Não perceberam, ainda, que este modelo de consumo já está se deteriorando, às vezes de forma violenta. Minha opinião é de que o consumo como alavanca do desenvolvimento deste
modelo quantitativo tem os seus dias contados e que o consumo
explosivo de sociedades como Brasil, China e Índia o levaria a uma
decadência mais rápida e à sua substituição por outro, que gostaríamos que fosse baseado naquilo que acreditamos.
E.: Explorando um pouco mais o tema do consumo, vamos pensar na energia que estava barata quando veio o susto do apagão em
2001 e houve aquela comoção nacional e uma campanha para que
todo mundo usasse menos energia; há quem diga, no entanto, que o
problema não foi de energia e sim de má gestão dos recursos hídricos.
Hoje, não podemos deixar que a indústria de energia vá à falência e,
ao mesmo tempo, não podemos deixar que a população volte a aumentar irresponsavelmente o seu consumo. Gostaria que você falasse um pouco sobre esta situação.
I.K.: Sob o aspecto ambiental, não tenho a menor dúvida de que
tanto o consumo quanto a geração de energia no Brasil são sadios ...
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E.: Na minha avaliação, porém, existe uma demanda reprimida.
I.K.: Quando digo sadio, não estou falando em termos de quantidade de consumo, e sim, em termos da qualidade da energia oferecida no país. O Brasil tem uma matriz energética limpa e quanto
maior a demanda de energia limpa, tanto melhor. Não tenho nada
contra isto, muito pelo contrário, acho que é uma coisa sadia. O que
houve foi um erro estratégico no que tange ao transporte de energia
muito mais do que à sua produção. Porque, embora na região Sul se
tivesse um surplus, uma capacidade adicional de geração, nas regiões Centro-Oeste e Norte houve o problema da seca e limitações de
transporte. Mas isso foi um erro de pensamento estratégico, de planejamento, que pode ser corrigido. No entanto, creio que o consumo per capita de energia no Brasil ainda é muito baixo. Um dos bons
índices de desenvolvimento que poderíamos ter seria o maior consumo de energia limpa que pode se dar não só através do grid de
distribuição e da produção de energia hidráulica - que é a nossa
forma básica, mas também através de energias alternativas localizadas, servindo a determinados consumos tópicos.
A biomassa, por exemplo, é uma excelente fonte de energia
alternativa . Na Holanda, hoje, 15% do consumo total de energia é
de origem eólica, e o país desenvolveu tecnologia para ter, em plataformas no mar, centrais de produção com unidades que produzem até 1.2 megawatts. São coisas fantásticas, pois quando se tem
300 unidades de 1 megawatt em mar aberto, o que não é nada de
extraordinário, se tem 300 megawatts de potência, que é quase
tanto quanto a nossa Usina de Furnas produz. Acho que este é um
caminho bastante viável.
E.: Retomando a questão da crise de energia, na época houve
uma grande pressão por parte do governo, que apavorou o consumidor com o discurso "ou você economiza, ou vamos ter um
apagão." As pessoas economizaram, acabou a ameaça de apagãopelo menos em curto prazo, mas hoje se está pagando mais caro
pela energia, para compensar o prejuízo das operadoras, o que
penaliza o consumidor. Ao invés de puni-lo, não seria o caso de

64

premiá-lo por sua reação favorável a uma questão ambiental séria
como o uso sustentável da energia?

I.K.: Neste caso, a resposta é muito fácil e muito simples. Houve
uma superposição de momentos críticos: o momento de escassez de
energia devido a problemas conjunturais e estratégicos do próprio
setor superpôs-se a um quadro econômico depressivo em que a demanda energética, naturalmente, foi limitada. É obvio que se a demanda energética fosse a de um momento de crescimento econômico, o fenômeno ao qual você se refere não teria acontecido porque,
neste caso, teríamos, talvez, que incentivar a produção de energia, o
que não está sendo feito.
O que seria necessário em matéria energética, então, é que houvesse uma estratégia de longo prazo, baseada em modelos de crescimento viáveis que fossem mensurados de tal maneira que os dois
modelos- o da matriz energética e o modelo de crescimento econômico- caminhassem juntos. É claro que isso pode ocorrer num país
de economia estabilizada e num modelo econômico que seja, digamos assim, de longo prazo. Mas se isto não existe, vamos ter que
viver e conviver com ciclos no qual um dos dois fatores vai estar
sempre superando o outro.
Então, o que o governo tem que fazer? Tem que encontrar mecanismos econômicos e financeiros que compensem os ciclos de baixa
e penalizem os ciclos de alta.

O Direito Básico de Consumir
E.: Você acha que uma "ética da frugalidade" pode vir a ter eficácia, justamente num mundo em que se fala em uma sociedade de
afluência, em uma sociedade tecnológica, em uma sociedade que
supera os limites naturais com o poder da sua tecnologia? Estou fazendo esta pergunta não só ao ambientalista, mas também a uma
pessoa que é reconhecidamente um cidadão ativo, um membro da
comunidade judaica, que tem valores ligados à ética religiosa e que
entende esta dimensão do pensamento não só do ponto de vista
político, mas tamnbém do filosófico.

CoN suMo, Éri cA E CidAdANIA

65

I.K.: Eu não sei se pode-se chamar de "ética da frugalidade",
mas diria o seguinte : a ética fundamental é a da justiça e da caridade, estes são os dois pilares básicos. Se tivéssemos uma ética da
justiça e da caridade, veríamos que os canais do sistema de vasos
comunicantes de uma determinada sociedade seriam supridos adequadamente. É claro que não se vai conseguir jamais uniformizar
os itens de consumo, os padrões de consumo para todas as classes
sociais, pois tais classes vão continuar a existir independentemente
do nível de riqueza produzido. Sempre teremos pessoas ricas e
sempre teremos pessoas pobres, seja no regime socialista, no regime comunista, ou num regime criado por nós, ambientalistas. Sempre haverá pessoas que terão mais ou menos acesso aos meios de
vida . Entretanto, existem direitos humanos básicos em termos de
itens de consumo, que não podemos pensar em termos de frugalidade ou de limitar o consumo.
Desde a queda do Muro de Berlim, por exemplo, eu advogo- e
escrevi isto em 1988, em um livro publicado por uma fundação indiana do qual participaram, entre outros, a saudosa Madre Teresa de
Calcutá e quatro outros prêmios Nobel- que comida, saúde e liberdade são direitos humanos inalienáveis aos quais todos têm direito
de acesso. Não considero, portanto, que certos itens de bens e serviços devam ser tratados como itens de consumo, mas como direitos
humanos, e é aqui que entram o que chamamos de dois pilares da
ética: a justiça e a caridade.
Nesta perspectiva, entretanto, a caridade deve ser entendida não
da forma tradicional, mas como justiça. Desta forma, se tratarmos a
caridade como um impulso individual e não codificado, estaremos
agindo erroneamente, pois caridade não é caridade, ela tem que ser
feita por justiça e, portanto, faz parte de uma lei maior: a lei de
Deus. É, então, esta postura que estamos adquirindo cada vez mais,
hoje, dentro da idéia de que o consumo de certos bens é um direito
básico de todo ser humano e um ato de justiça fundamental.
Quando cursava minha pós-graduação na França, eu tinha um professor fantástico chamado Bertrand de juvenel, que era engenheiro e
escreveu um livro denominado Le Futurible. Era a primeira vez que o
consumo estava sendo pensado em termos de projeções de longo pra-
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zo, e ele dizia o seguinte: "Costumes, alguns até profundamente arraigados, são fáceis de mudar, em cada povo e em cada cultura; dois,
porém, não o são: um deles são os hábitos alimentares, e o outro é a
língua." Na França, até hoje, não há só o francês como língua, há quatro línguas; na Suíça também há quatro línguas e as comidas diferem
de cantão para cantão. No entanto, eles se vestem da mesma maneira,
andam com o mesmo carro, enfim, consomem de forma semelhante,
mas existe uma diferença qualitativa que é oriunda, talvez, de uma
memória ancestral, de uma cultura específica.
Certas coisas não se consegue mudar através da oferta de bens e
serviços. É possível promover mudanças em muitos outros itens, tais
como roupa e lazer, mas não em termos de preferência alimentar ou
da língua mater, por exemplo.
E.: Permita-me contestar esta idéia de que não se muda o padrão alimentar. Hoje em dia a comida japonesa está globalizada e se
tornou moda em Nova York, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em
qualquer cidade média. Em qualquer lugar do mundo ocidental os
jovens comem sushi e sashimi. Isto gerou uma conseqüência ambiental
que é o atum, antes abundante, estar quase entrando na lista dos
peixes em extinção em função da sobrepesca. Isto quer dizer que se
universalizou uma dieta que era específica de um povo mudando,
sim, hábitos alimentares de muitas populações. Hoje existe uma
globalização de costumes, de dietas que não poderiam ter sido ser
universalizadas porque existem recursos que são abundantes num
país, mas não o são em outro.
I.K.: Sinceramente, não sei se existe esta universalização de hábitos alimentares. Acho que o fato de irmos a uma churrascaria comer
um pedaço de costela ou comermos eventualmente comida japonesa
não significa que estes hábitos estejam arraigados: estão, sim , como
que flutuando na sociedade, mas não formam o cerne da cultura alimentícia do povo. Continuamos sendo um povo de arroz com feijão e
mandioca e, no fundo, continuamos a ser um povo consumidor de
carne. Os restaurantes que nos servem comidas alienígenas à nossa
cultura- e que são muito saborosas- funcionam como veículos de um
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hábito transferido pela globalização da informação e, também, pelos
ciclos de imigração que fizeram do Brasil este magnífico exemplo de
multi-etnia. Mas este hábito não está arraigado na nossa cultura profunda. Pode ser que daqui a 30, 40 ou 50 anos, se torne um hábito
como o macarrão que, aliás, é de origem chinesa e virou italiano.
De qualquer maneira, é muito complicado mudar uma cultura,
mudar a língua de um país. Eu conheço americanos que moram aqui
há 30 ou 40 anos e falam com sotaque; certas raízes mais profundas
são difíceis de mudar.
E.: Se entendi bem sua formulação, sempre haverá pessoas com
maior ou menor acesso à informação ou aos bens de serviço que a
sociedade disponibiliza, o que pode nos levar a crer que esta desigualdade é mais ou menos natural, ou se propagará no futuro como
um dado, a priori, das relações sociais. Por outro lado, se todo mundo praticasse o padrão de consumo das classes altas é pouco provável que o Planeta desse conta de supri-lo com os recursos naturais
necessários. Sob esta ótica, a desigualdade poderia ser vista, então,
como um mecanismo que assegura a perpetuação dos recursos naturais ou, pelo menos, adia sua extinção na medida em que evita que
o padrão predatório de consumo dos segmentos ricos se dissemine
para toda a sociedade?
I.K.: O grande laboratório que existe hoje no Planeta se chama
China. Os problemas chineses indicam, de uma certa forma, os caminhos que vamos ter que seguir. A China hoje atingiu, em termos
demográficos, uma situação ímpar, e é, portanto, muito difícil
visualizarmos soluções para a China, a partir de nossa realidade brasileira. No entanto, o planeta daqui a 1 O ou 20 anos poderá ser uma
grande China. Então nós temos que olhar para onde os impasses do
modelo vão estar mais claramente delineados, e a China é um deles.
Outro exemplo. O Japão, que é um país consumidor de peixe
por excelência - a cultura alimentar deles é baseada em peixe -,
captura, por ano, cerca de dez milhões de toneladas de peixe no
planeta inteiro; no entanto, se a cada chinês fosse dada uma dieta de
1/3 da quantidade de peixe que o japonês consome per capita, você
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precisaria de um total, só para a China, de cem milhões de toneladas, e isso equivale ao total da captura planetária de peixes. Isso,
obviamente, é inviável; entretanto, você tem, por outro lado, o
crescimento e o desenvolvimento de tecnologias de criatórios de
peixe, os fish farms, como eles chamam. Esta ciência tem que se
desenvolver a passos largos e rapidamente, porque será a única forma de se produzir a proteína necessária para atender as demandas
futuras, já que criação de peixe é mais eficiente por hectare do que
a pecuária, em termos protéicos. Vê-se, então, que os hábitos de
consumo de um planeta superpovoado dependerão essencialmente
da ciência e que sem ciência, portanto, não existe ambientalismo.
Caso a China venha a ter 1 O% dos automóveis que existem nos
Estados Unidos, não vai sobrar campo para plantar arroz, porque as
estradas vão ocupar esses espaços. Então são inviabilidades que já
estão sendo demonstradas, e, o que é uma coisa ótima, o chinês está
consciente disso e o governo dele é extremamente eficiente nesse
contexto. O problema principal da China é conseguir que o avanço
da ciência permita uma matriz energética limpa, senão o consumo
de energia que eles são capazes de produzir, que é uma energia
fóssil baseada em lignito, é destrutivo para a humanidade em prazo
curtíssimo, o que significa que não é um problema só deles, é nosso
também, uma vez que os efeitos das emissões de carbono daquela
matriz energética à base de um combustível fóssil sujo mudarão rapidamente o clima do Planeta.

Supérfluo ou Não Essencial?
E.: Você falou em consumo relacionado aos direitos humanos. É
possível, então, fazer uma distinção entre o consumo que atende aos
direitos humanos- que seria um consumo necessário- e o que não
entra nesta categoria e poderia ser considerado um consumo supérfluo?

I.K.: Eu não diria supérfluo, mas poderia chamar de não essencial.

E.: Esta categoria do necessário e do não essencial, entretanto,
não varia também ao longo do tempo, de época para época, de país
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para país, de tal forma que aquilo que é hoje não essencial, pode se
tornar absolutamente essencial amanhã?
I.K.: Claro. Eu não preciso de um manto de lã morando no Brasil, mas seria essencial se eu morasse na Escandinávia.
E.: Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Há menos de 50,
não se usava detergente para lavar louças, todo mundo usava água
quente e sabão para limpar a gordura; hoje, se não tiver detergente
na sua casa, a empregada não lava a louça. Então, um produto que
não era e não é essencial - porque na verdade se lava a louça da
mesma maneira com água e sabão- tornou-se essencial com o correr do tempo.
I.K.: Eu não estou de acordo que não seja essencial. Eu acho que

é essencial, mas que esta essencialidade vem da mobilidade pela
qual a sociedade está passando, do impacto da ciência, porque a
ciência tornou-se essencial.
Por que nós, ambientalistas, somos contra os transgênicos? Não
tanto pelo impacto ambiental que eles venham a ter sobre a saúde das pessoas, pois há mecanismos de prevenção que podem ser
acionados . Nossa resistência está no seu impacto sobre o modelo
econômico, quando sabemos que a capacidade de produção de
alimentos do Planeta é 30% acima da necessidade de toda a sua
população, em termos de calorias. Isso significa que, ao se impor
a produção dos transgênicos, o que ocorre é uma transferência de
poder para os países que detêm as patentes, e uma redução de
nossa capacidade de resistência econômica frente a uma evolução cientifica.
Temos hoje, no Brasil, uma instituição que é uma glória nacional, a Embrapa (Empresa Brasileira de Agro-Pecuária), que está seguindo o caminho correto, que é desenvolver a ciência maximizando
sua mais-valia para o Brasil. Temos que desenvolver os nossos próprios padrões e nossos próprios produtos e acho que a nossa estrutura de embasamento de uma ciência de pesquisa brasileira ainda
está muito fluida e tímida.
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Em São Paulo, temos outra instituição fantástica que é a Fapesp
(Fundação de Amparo à Pesquisa), a principal responsável pelo avanço da indústria paulista, que se deveu menos ao capital disponível
do que ao conhecimento e à tecnologia proporcionados por pesquisas geradas no próprio estado, com pouco dinheiro.
Não estou mais falando em ética global, mas em sobrevivência
nacional. Explicando melhor: de um lado, há uma ética global que
nos indica a necessidade da sobrevivência nacional, não em termos
de ufanismo, mas de melhoria e de justiça social; e, de outro, há
uma evolução da nossa ciência, ou mesmo negociação de transferência de ciência, contra outras transferências que podemos fazer
num mercado global que seja justo e equilibrado.
E.: Como você avalia a questão da responsabilidade e da ética no
plano individual, aquilo que se costuma chamar de eco-cidadania?
I.K.: Sou muito otimista com relação a isto. No Brasil, a sociedade
está se educando e está selecionando as suas prioridades de uma forma muito sábia. Hoje, a questão social não é mais coisa de comunista,
o conceito está disseminado pela sociedade e temos um Presiden te da
República eleito a partir de prioridades sociais. Mas a factibilidade de
se transferir essa consciência para a realidade funcional de uma determinada sociedade é sempre um problema complicado.
O modelo econômico em vigor, que foi traçado ainda no século
XIX, produziu uma ética que foi suplantada pela praxis econômica que
ela mesma fundamentou, mas que hoje já está anacrônica em relação
a seus objetivos. A esperança que temos é de que o anacronismo do
próprio modelo econômico de mercado, em relação às éticas básicas,
venha a produzir uma mudança mais rápida no modelo de desenvolvimento, que só então poderemos chamar de sustentável.

Entrevista realizada por Samyra Crespo, Renata Bernardes e Napoleão
Miranda, no Rio de janeiro, no dia 29 de abril de 2003.
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Rosiska Darcy de Oliveira
Nossa sociedade é uma sociedade do consumo (.. .). A
maneira como ela molda seus membros é ditada primeiro e
acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de consumidor(.. .). O consumidor em uma sociedade de consumo
é uma criatura acentuadamente diferente dos consumidores
de quaisquer outras sociedades até aqui. Se os nossos ancestrais filósofos, poetas e pregadores morais refletiram se o
homem trabalha para viver ou vive para trabalhar, o dilema
sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se é necessário
consumir para viver, ou se vivemos para consumir. "
Globalização: As Consequências Humanas, Zygmunt
Bauman, 1999.

Rosiska Darcy de Oliveira é feminista e escritora. Foi presiden-

te do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e representante do
Brasil na Comissão lnteramericana de Mulheres da OEA. Chefiou a
delegação brasileira na Conferência Mundial sobre a Mulher, em
Beijing. Émembro do Painel Mundial sobre a Democracia da Unesco.
Recebeu a Comanda da Ordem do Rio Branco por serviços prestados ao Brasil no exterior e, também, a Medalha Tiradentes . Escreveu
e publicou os livros Le Feminin Ambigu, La Culture des Femmes,
Elogio da Diferença, Outono de Ouro e Sangue, A Dama e o
Unicórnio e A Reengenharia do Tempo. Escreve para os jornais O
Globo e O Estado de São Paulo.
Entrevistador ( E.): Fala-se muito de uma ética ecológica defendida internacionalmente por representantes da Deep Ecology, a Ecologia Profunda. Como você vê esta perspectiva ética?

Rosiska Darcy de Oliveira (R.D.O.): Entendo que estamos, de fato
e de maneira clara, confrontados neste momento com escolhas de caráter civilizatório. já foi amplamente demonstrada a necessidade de os
padrões de consumo serem repensados, assim como é ampla a discussão sobre os males e as crises provocados pelo chamado produtivismo.
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O Limite do Produtivismo
E.: Esta nova ética surgiria, então, do enfrentamento do
produtivismo?
R.D.O.: Trata-se, hoje, penso eu, de um enfrentamento de caráter ideológico, pois há uma imensa máquina publicitária alimentando este produtivismo. E salta aos olhos que esta máquina não
faz senão criar uma certa definição de felicidade à qual vão aderindo todas as gerações progressivamente, sucessivamente, de uma
maneira cada vez mais frenéti ca, com todos os problemas colaterais
daí decorrentes.
Por outro lado, setores mais críticos e lúcidos da sociedade vêem
com muita clareza que o limite do produtivismo é a guerra, e isto por
uma razão simples : porque há um limite ao que se pode continuar a
fazer, há um limite às necessidades que se podem criar. Para fazer
funcionar uma economia é preciso estender a produção de necessidades novas até um determinado limite, passado o qual a única solução possível é a guerra, a destruição de tudo aquilo que já foi feito
para que se possa fazer de novo.
Acabamos de viver uma situação muito ilustrativa disto na guerra
no Iraque, e creio que os dados do problema estão colocados. Con siderando que todo embate de caráter ideológico se joga em terrenos complexos, como é que se vai esclarecer e convencer as pessoas
-sobretudo as novas gerações, que serão os agentes de uma nova
civilização, ou de uma velha civilização em destruição - de que elas
terão uma maior chance, terão outros critérios de felicidade que não
sejam ligados necessariamente ao produtivismo?
Quero abrir um parêntese: penso que a mais poderosa arma ideológica do que estou chamando de corrente produtivista é a ironia, o
deboche, a tentativa de descaracterizar como ultrapassado, velho,
inútil, todo e qualquer pensamento que vá contra esta corrente. A
primeira arma do pensamento produtivista, no meu entender, é fazer o que, em francês, se chama une fin de non recevoir, ou seja,
nem entrar em discussão, não entrar na matéria. A reflexão que vocês
estão promovendo tem o mérito de levantar esta questão, que foi
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largamente debatida no Fórum Global da Rio-92, no Planeta Fêmea
que ajudei a organizar e a trazer a debate a discussão sobre um a
redefinição da felicidade e do bem-estar.
No fundo, estamos diante de um a equação muito simples, mas
de solução difícil: como se farão as escolhas, para que lado penderão
as escolhas de cada um . Porque se trata, antes de mais nada, de uma
postura de vida de caráter individual, e isto vai depender da força da
nossa argumentação, da argumentação daqueles que estão em desacordo com este padrão.
E.: Produtivismo e consumismo seriam as duas faces de uma
mesma moeda?

R.D.O.: O consumismo é o cliente do produtivismo . O
produtivismo é uma visão da economia que enganou muita gente,
durante muito tempo, usando argumentos sensíveis para a própria
esquerda, inclusive do tipo "qualquer combate ao consumo é fator
de desemprego, porque é fator de desaceleração da economia" .
Muita gente comprou este argumento, mas eu não compro. Penso
que as economias modernas, a economia brasileira, por exemplo,
está entrando nisto fortemente. Sabemos, porém, que as economias modernas não são empregadoras e serão cada vez menos porque são fundamentalmente movidas a conhecimento e tecnologia,
dispensam mão-de-obra com grande facilidade e sem prejuízo da
produção, o que nos leva a entender o mundo, e a própria economia, por uma outra ótica.
Não acho que dispensar o trabalho seja necessariamente um
defeito. No meu entender, pode ser um progresso, desde que a renda seja dividida, que os indivíduos possam participar da maneira
mais justa possível da riqueza produzida pelo conjunto da sociedade, mesmo dispensando o trabalho humano, o que é então uma
vantagem grande. Por outro lado, esta dispensa nos coloca de novo
frente à questão da felicidade- se alguém não trabalha oito ou dez
horas por dia, no que emprega os seus dias, no que emprega a sua
vida, uma vez que não pode passar o dia inteiro comprando, não vai
consumir bens e serviços progressivamente?
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Penso que isto abre a possibilidade de se imaginar um mundo
diferente, um mundo em que se passa a ter um poder muito maior
sobre o próprio cotidiano, mais tempo para autoproduzir a própria
existência e, não necessariamente, para consumir. Isto possibilita a
abertura de um mundo com uma mentalidade comunitária maior,
mais solidária, com a possibilidade de todo tipo de troca, de caráter afetivo, de serviços de uns para os outros, um mundo, enfim,
organizado fora da relação "eu vendo minha força de trabalho e
você compra pelo preço que quiser".
Acredito que este estágio da tecnologia favorece uma visão ecológica e não o contrário, como muitas vezes se pensa, porque no desenvolvimento da história humana já estão dados os fatores que permitem
uma reorganização da vida em termos mais humanos, em termos de
apropriação mais correta das riquezas produzidas, sem necessidade
depredação. Repito que o limite da predação é a guerra. Hoje existe
a possibilidade indiscutível de se reorganizar o cotidiano pondo para
funcionar para valer os recursos da tecnologia, contanto que a política
social seja de outra natureza. Estamos vivendo, portanto, uma situação
extremamente paradoxal que pode ser fatal se for mal encaminhada,
mas que também pode ser libertadora, se for bem encaminhada.
Ocorre que temos um descompasso fabuloso entre o avanço
tecnológico e o avanço ético: a ética está na Idade da Pedra em relação às possibilidades que a tecnologia oferece. Se conseguirmos uma
reconversão ética- que significa uma reconversão de visão de mundo,
dos objetivos, uma redefinição de felicidade, um tempo necessário
para se viver de outra maneira- estaremos seguindo por um caminho.
Mas se continuarmos no caminho que estamos hoje- em que
vendemos o nosso tempo mais do que a nossa força de trabalho,
a preço cada vez mais vil, de maneira cada vez mais insegura, sem
noção do amanhã e, portanto, em uma espécie de frenesi de acumular o máximo que se possa, porque amanhã ninguém sabe o
que acontecerá e como se viverá- penso que teremos feito uma
escolha suicida. E uso a palavra não no sentido de uma oratória
dramática, mas no de uma convicção real. Para mim , a temática
do tempo é fundamental, porque vender o nosso tempo significa
vender a nossa vida .
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A Reengenharia do Tempo
E.: Você está levantando uma nova questão, que é a do padrão
de consumo do tempo ...
R.D.O.: Considero que é uma opção suicida tanto no plano
individual- e as estatísticas da OMS sobre a progressão das doenças ligadas ao estresse são o grande atestado mundial do que eu
estou dizendo- como no plano societal. Não podemos dizer, entretanto, que não temos os meios para uma vida melhor: estão todos dados, mas dependem de escolhas humanas, e estas escolhas
estão sendo muito mal feitas até pelos setores progressistas da sociedade que, a meu ver, não tocaram ainda e estão longe de tocar no
nervo das questões que estamos tratando aqui, que considero decisivas e fundamentais .
Veja, por exemplo, nas recentes eleições no Brasil: estas questões não foram tocadas por qualquer candidato, não havia ninguém
de que pudéssemos dizer "aqui está alguém- um partido, um grupo
de pessoas- que está se propondo a governar o país pensando em
uma reorganização social inspirada por este tipo de pensamento".
Não havia, eu pelo menos não vi isto em nenhuma plataforma partidária, nem no discurso político de ninguém. Nosso atraso é, portanto, muito grande. Quem está hoje discutindo estas questões são minorias esclarecidas.
E.: Isto me remete ao sociólogo italiano Domenico de Masi
que, em O ócio criativq fala em se reaprender a usar o tempo
livre. Só que este tempo livre, na minha opinião, tem aspectos
diferentes em sociedades abastadas e em sociedades pobres: nas
primeiras, trata-se de um tempo realmente disponível, que dá às
pessoas a chance de refletir sobre como utilizá-lo sem ser consumindo; enquanto que para as sociedades majoritariamente pobres e carentes, o tempo livre muitas vezes significa não ter trabalho, não ter acesso aos bens de consumo, inclusive aos básicos.
Seria preciso, então, trabalhar a questão do tempo de duas maneiras? Como é que você abordaria esta questão?
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R.D.O.: Não vejo isto como uma questão ricos/pobres. Creio que
a questão está na apropriação coletiva da riqueza produzida. Há países
onde esta apropriação coletiva é maior, seja através dos instrumentos
sociais, seja através dos mecanismos de democracia, e o Brasil está
muito atrasado em relação a isto.
Penso o tempo livre como aquele que é provocado não pelo
desemprego, mas pelo não- trabalho, que é outra coisa. Vou dar um
exemplo que vem diretamente das minhas preocupações mais recentes: fiz uma conferência cuja platéia era de mulheres que estavam pesquisando o universo do desemprego em São Paulo. Eu falava
sobre a reengenharia do tempo, tema que estou trabalhando neste
momento, e perguntei a elas se os homens desempregados em São
Paulo utilizavam o seu tempo nas questões do mundo privado, ocupando-se com os filhos, com a casa. Fiquei estarrecida, porque eram
pessoas altamente qualificadas e especializadas em pesquisa sobre o
desemprego que me disseram, simplesmente,"esta pergunta não
constou da pesquisa".
Isto significa, evidentemente, que esta questão é ocultada, apesar
de ser uma questão política central: o que faz um desempregado? Vai
beber na esquina? Vai procurar trabalho? Ou usa o seu tempo em
alguma coisa que, até então, só a mulher dele usava? A mulher pode
estar trabalhando, ter uma jornada de 24 horas de trabalho, mas o
homem não usa seu tempo de forma diferente, porque aquilo não faz
parte do seu universo. Isto é apenas um exemplo de uma forma de
reengenharia de tempo que poderia e deveria ser pensada.
Outro aspecto é quanto alguém precisa, de fato, ganhar para
ter uma vida honesta, para ter uma vida decente? Creio que um
dos dramas que estamos vivendo hoje nas grandes cidades, e isto
não é novidade nenhuma, todo mundo sabe, é que há um distância imensa entre o que é definido para a juventude como sucesso e
aquilo que a sociedade oferece para que se venha a tê-lo. A juventude percebe que não tem como alcançá-lo e, muitas vezes, recorre a uma série de outras saídas- como a criminalidade- para ter
este tipo de sucesso. Trata-se, portanto, de uma discussão mais ampla
do que simplesmente dizer que as pessoas querem trabalhar porque estão desempregadas. As pessoas querem trabalhar, mas estão
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trabalhando muito mais do que necessitam; elas estarão cada vez
mais desempregadas, mesmo que tenham emprego. Alguém que
ganha tanto e quer ganhar mais tanto vai ter de colocar mais trabalho nas costas para isto. E este mais tanto significa, freqüentemente,
poder comprar um determinado tênis, fazer isto ou aquilo senão o
filho não existe socialmente.
E.: O que precisaria ser feito, então, no caso do Brasil, para se
promover esta reengenharia do tempo?

R.D.O.: Creio que há vários aspectos que precisam ser analisados. Um deles é o mecanismo de distribuição da riqueza produzida
por uma sociedade e, obviamente, o Brasil é um dos países com pior
distribuição. Temos, porém, uma imensa riqueza produzida e dificilmente se poderia dizer que o Brasil é pobre. O país tem realmente
muitos pobres, mas não é uma nação pobre, pois a riqueza produzida não é pequena.
Um outro aspecto a ser analisado é de qual seria, no plano individual ou familiar, a riqueza necessária para uma vida de bem-estar
adequado, e há uma grande discussão sobre o tema das necessidades. Há um enorme consumismo por parte de alguns países, como
os Estados Unidos, mas também há padrões de consumo, em nações
européias ricas, muito inferiores aos das classes médias brasileiras.
Morei 15 anos na Suíça, um dos países mais ricos do mundo, na
condição de professora universitária, portando de classe média e,
jamais, nenhuma das minhas colegas mandou um filho fazer uma
viagem transcontinental, nenhum adolescente jamais havia atravessado o oceano, coisa que a classe média brasileira faz freqüentemente.
Ninguém consumia, também, produtos importados e, no entanto,
aqui a classe média consome.
Vou dar um outro exemplo. Se a escola pública e os hospitais
públicos não fossem o descalabro que são, a população já fari a uma
imensa economia nos gastos com educação e saúde. Estudei em escola pública e não me conformo com o que aconteceu com ela, pela
simples razão de que sei , por mim mesma, do que a escola pública é
capaz de fazer por tanta gente. Esta é uma forma de distribuição de
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riqueza social, como o hospital e tantas outras instituições. É disto
que a população brasileira está sendo privada, cada vez mais, e estas
coisas todas têm que ser debatidas.

Os Princípios de Uma Nova Economia
E.: Quero insistir nesta questão do emprego. Entendo e concordo, do ponto de vista teórico, que é necessário repensar a relação
entre nível de renda e qualidade de vida, entre bem-estar e felicidade, entre consumo e cada um destes elementos. Mas penso, também, que para a maioria das pessoas que não estão incluídas, ou
estão incluídas marginalmente neste mercado de consumo, a noção
do que é bem-estar e felicidade passa, muito provavelmente, pelo
acesso a este mercado. Nem por isto devem continuar excluídas.
Não seria necessário primeiro garantir trabalho às pessoas, para depois se pensar em mudanças de comportamento?

R.D.O.: Você está me perguntando qual é a solução para o Brasil e, evidentemente, não vou ter a pretensão de poder responder.
Posso, entretanto, dizer algumas coisas que me ocorrem e que considero que deveriam ser feitas neste país. Acho, por exemplo, que
a possibilidade de se trabalhar menos para poderem trabalhar todos é uma forma muito importante de garantir renda, mas que isto
depende de se repensar, decisivamente, as noções de tempo dominantes, introduzir a idéia de flexibilidade sem perda de qualidade, introduzir uma concepção de que é preciso focar no desenvolvimento das pessoas.
Penso, também, que as sociedades que se autodesenvolvem são
geradoras de demandas de trabalho, pois, se assim não fosse, não
haveria um mercado como o que existe nas favelas, a economia que
circula lá dentro- e não vamos dizer que a economia das favelas é só
o tráfico, porque isto não é verdade. Existe, realmente, uma economia que às vezes é marginal, mas que se desenvolve porque é necessária: atende a necessidades que vão surgindo, dentro de uma improvisação muito grande, dentro de uma marginalização, de uma
ocultação, pois isto não se vê, não se sabe, não se fala, mas existe.
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Creio que é preciso haver, em primeiro lugar, um espírito crítico
para afirmar que queremos que o máximo de pessoas tenham acesso
a uma renda mínima, como também queremos que o máximo de
pessoas tenham qualificação para obter esta renda. Este é um ponto
fundamental. Penso que há uma desqualificação impressionante na
sociedade que faz com que não se tenha como correr atrás de demandas de qualidade nos serviços que se pedem. Estamos vivendo,
portanto, a alta qualificação de uns poucos e a alta desqualificação
da maioria, e qual seria a correção desta perspectiva? Uma
requalificação é, portanto, essencial.
O terceiro item é o reconhecimento de espaços econômicos
hoje invisíveis, os da solidariedade, pois os espaços da economia
solidária, embora ridicularizados, são muito importantes de serem pensados. Enfim, uma associação, uma combinatória de alguns destes elementos permitiria, no meu entender, uma diminuição substancial do que vem sendo chamado de desemprego. É
esta a grande solução? Não, não é. Os países do Ocidente têm a
solução? Não, pois mesmo nos chamados países desenvolvidos
crescem os níveis de desemprego de uma maneira impressionante. Tenho os dados da economia francesa e são estarrecedores.
Há, portanto, um problema de fundo aqui, que não é mais um
problema de como os mecanismos habituais da economia resol vem os problemas da economia. Não se trata disto, mas de uma
mudança de ótica acerca dos objetivos das sociedades aos quais
uma nova economia tem que servir. Não estamos mais nos discursos da economia política, e sim num outro tipo de discurso, e é
esta nova economia que precisa ser pensada, estudada, definida,
mas ninguém vai pensar e definir um objeto que não foi ainda
reconhecido como tal.
Volto, então, ao que já disse antes: estamos numa etapa ainda
muito preliminar, que é a de fazer aceitar como agenda política,
como objeto científico, questões que são hoje absolutamente essenciais e, no meu entender, representam a verdadeira chave de
solução dos problemas que estamos vivendo. Por enquanto tais temas estão à margem dos grandes debates e não são absolutamente
o main stream do pensamento.
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Respondendo finalmente à sua questão, se é preciso que as
pessoas tenham renda? Éclaro! O foco, no entanto, é como propiciála a mais gente, de maneira direta ou indireta. Repito que algumas
estruturas sólidas e bem constituídas do Estado podem fornecer esta
renda e ninguém precisaria botar um filho na escola privada, como a
classe média de antigamente não precisava. O que aconteceu para
isto não ser mais verdade? São questões que cabem ser colocadas e
analisadas de maneira mais incisiva, com uma mudança de ótica.
Quero deixar claro, entretanto, que não estou negando a importância da renda.
E.: Do seu ponto de vista, existe uma opos1çao ou uma .
complementaridade entre a ética do ser e a ética do ter ?

R.D.O.: Não vejo oposição entre elas. Acho que o ter é sempre
uma ética do ser, de um determinado ser. Você só procura ter o
que você quer ser, não é verdade? Então o que está em discussão é
a ética do ser, e o ter decorre desta: sou eu que vou escolher se
prefiro ter tempo livre ou um Mercedes, não é verdade? Estou fazendo piada, é claro, pois o que vou decidir, realmente, é se prefiro ter tempo livre ou um Fusca mas, de toda maneira, acho que o
que se tem é sempre o que se é, ou o que se gostaria de ser, na
carência ou na aspiração.
Estamos vivendo, ao mesmo tempo, algo interessante: contrariamente ao que se diz, a juventude não é tão consumista, falando em
termos mundiais. Uma pesquisa recente na França indicou que o
jovem aponta como principal qualidade do posto de trabalho o tempo livre que proporciona e não o salário. Isto mostra porque, nos
países do Norte, houve uma diminuição voluntária do tempo de trabalho, aceitando-se inclusive alguma perda de salário, para satisfazer
os chamados desejos da vida privada, que vão desde namorar até a
formação, um curso, um esporte, até uma causa que se abraça e à
qual se quer dedicar tempo voluntariamente.
Existe, portanto, um questionamento ainda embrionário na sociedade. É, ainda, uma parcela minoritária que questiona, mas acredito fundamentalmente no principio das minorias ativas: se você sus-
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tenta de maneira coerente uma determinada maneira de ser, uma
determinada posição de pensamento, está obrigando o conjunto da
sociedade a se referir a você. Esta é a história do movimento feminista, é a história do movimento gay, que são os movimentos que foram
incontornáveis porque mantiveram uma posição coerente contra o
deboche, contra a ironia, contra todos os preconceitos, colocando
publicamente o "nós somos assim e pensamos assim", e isto fez com
que a sociedade tivesse que se referir a eles.
Acredito que nós ambientalistas - em todos os sentidos que a
palavra possa ter, nos diferentes ângulos de tudo isto que estamos
discutindo aqui -já temos, hoje, um certo impacto na sociedade.
Penso que não é por acaso que segmentos e pessoas dizem querer
uma qualidade de vida diferente da que é oferecida nos centros urbanos, da que é oferecida pelo trabalho em um tempo integral, com
dedicação exclusiva. Mas ainda são sintomas muito leves.
Permitam-me usar uma imagem para expressar melhor o que
estou dizendo. Vocês já viram o mercúrio se espalhando? Se houvesse uma mão para recolher as gotas, ele se juntaria novamente.
Acho que está faltando uma mão para reunir e dar um sentido a
tudo isto. Esta mão podem ser os movimentos sociais mais conscientes, os casos exemplares, os indivíduos exemplares que têm uma
força muito grande, porque estas coisas estão presentes, mas ainda
de forma incipiente.

O Mundo Descartável
E.: Gostaria de explorar um pouco mais esta questão do tempo.
A modernidade, e a chamada pós-modernidade mais ainda, tem
enfatizado uma perspectiva muito imediata da vida das pessoas, do
seu tempo, da sua disponibilidade, do seu prazer, da satisfação imediata. Minha pergunta é se não estaria faltando uma perspectiva de
médio prazo, para não falar de longo, para se poder inclusive assimilar melhor a proposta do desenvolvimento sustentável. Você concorda que precisaríamos resgatar um pouco da perspectiva de longo
prazo em todos os âmbitos da vida social, que devemos sair da lógica
do imediato e do tempo presente que coloca para nós a cada mo-
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menta um horizonte demasiadamente curto, tornando por demais
abstrato o sacrifício em nome de gerações futuras?

R.D.O.: A marca da modernidade, do mundo contemporâneo, é
a descartabilidade e isto é visível a olho nu. Esta descartabilidade é
absolutamente essencial ao consumismo e ao produtivismo. Sem ela
você não tem mais produção possível. Tem uma frase de Shakespeare
que eu gosto muito, que é "isto é loucura, é, mas tem um método
nesta loucura", porque nada disto acontece por acaso, nem a
descartabilidade, nem o sucesso das empresas de marketing: elas
são peças de uma mesma lógica, e acho que é esta lógica que é
preciso descrever, entender e criticar.
Além disso, esta descartabilidade na vida cotidiana, creio, já está
provocando insatisfação, porque já passou o clímax do momento em
que, ideologicamente, se convenceu a tudo e a todos que a razão de ser
da vida era consumir cada vez mais e se desfazer cada vez mais rapidamente das coisas e, inclusive, das pessoas- a mim impressiona, fundamentalmente, a descartabilidade das relações afetivas. Penso que começa a se esboçar um certo cansaço em relação a isto, até porque é uma
corrida sem fim e as pessoas, quando vão chegando aos 40 anos, vão
perdendo o fôlego e ficando num estado de cansaço muito grande.
Tomando como exemplo a vida concreta dos indivíduos, podemos trabalhar a idéia do tempo. Hoje, um casal em torno de 40 anos,
com filhos, absorve a quase totalidade de sua existência ganhando a
vida, ou melhor, a vida é que está ganhando esses indivíduos. Antigamente, ganhar a vida significava trabalhar para manter o sustento, mas
atualmente não é mais isto: se trabalha não para manter o próprio
sustento, mas para garantir a possibilidade de continuar trabalhando,
o que é uma segunda etapa da vida e consome a maior parte, evidentemente, da existência das pessoas.
Acho interessante que as mulheres estejam levantando estaquestão, porque nela entra toda a questão da vida privada que foi altamente prejudicada, tendo como compensação, sem dúvida nenhuma, a independência psicológica e a liberdade das mulheres- coisa
justíssima e pela qual tanto brigamos- mas acarretando uma sensação de perda substancial da qualidade de vida para todos.

CoNsuMo, ÉiiCA E CidAdANiA

83

Está ficando claro para todos que o dia tem 24 horas, que tudo
pode mudar, mas que isto não muda: o dia continua tendo 24 horas,
as pessoas continuam vivendo cerca de 80 anos, no melhor dos casos e, portanto, está claro que o tempo é um bem fundamental, que
não pode ser descartável. Esta é a questão. Estamos gastando muito
tempo, jogando fora, e isto não pode continuar, isto não tem consistência, não pode se manter porque não é sustentável de jeito nenhum. Acho que já se pode detectar um mal-estar nas famílias, entre
as mulheres, embora isto não esteja ainda devidamente tematizado.
O descontentamento com o uso do tempo está nos levando,
necessariamente, a perguntar aonde está indo nosso tempo, em que
ele está sendo gasto, quanto é que está custando. Para mim este é
um caminho extremamente interessante para a discussão da felicidade, e uma via real para um debate sobre o tempo e sobre sua
reengenharia. E este é, na minha visão, um debate de caráter ecológico, pois leva ao questionamento sobre a felicidade, sobre a vida,
sobre o sentido da vida, porque é isto que está no fundo de tudo o
que estamos dizendo: o debate sobre o sentido da vida. No plano
dos indivíduos é o sentido da vida e, no plano coletivo, é o sentido
da História, é o sentido da aventura humana.

E.: Gostaria que você explorasse mais o impacto positivo de um
ethos coletivo que contemplasse a visão de longo prazo, sem a qual
a noção de sustentabilidade não se mantém .
R.D.O.: O debate que me interessa é sobre o sentido da vida
dos indivíduos, pois este é o primeiro momento, é a etapa em que
estamos agora. Quando discutimos a descartabilidade, estamos tocando na veia da saúde do consumismo, estamos colocando uma
bomba na sua caixa de máquinas, e isto pode afundar o barco. Aliás,
é importante que afunde, é importante que consigamos deixar claro
que esta descartabilidade, que é essencial ao modelo produtivista,
vem sendo absolutamente nociva para o cotidiano das pessoas, para
não falar dos efeitos secundários, que são imensos.
Penso que este é um primeiro caminho importante para se
restabelecerem as permanências, e é no debate sobre as perma-
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nências, naquilo que é de mais longo prazo, que estão os investimentos afetivos reais, que estão os investimentos num projeto
coletivo. Com isto, se recoloca também a idéia de projeto, que
desapareceu completamente, desapareceu da vida das pessoas
como desapareceu dos países, das nações. Não se têm mais projetas de nações, não se tem mais projeto de nada. A própria idéia
de projeto como algo que se planta, matura, alimenta, faz crescer
e colhe, que é um ciclo natural, foi absolutamente atropelada por
um ciclo artificial -você não planta, você preda, você tira, você
joga fora, você destrói, que são posturas mentais, filosóficas, antiecológicas. Há, sim, uma filosofia que é predatória, que desmoraliza isto no sentido de tirar dela a sua moral repondo uma outra
moral, uma outra ética, que é exatamente a de se plantar uma
sociedade, plantar uma vida e deixar amadurecer.

A Injusta Fama das Mulheres

E.: Quando você falou na questão de gênero na sociedade
contemporânea, pensei na publicidade que, como várias das estratégias do produtivismo e do consumismo, é muito voltada para
o público jovem e para o feminino. As mulheres são um dos principais alvos, se não o principal ao lado dos jovens, da publicidade
e, portanto, do incentivo ao consumo. Que conseqüências esta
pressão para o consumo tem na formação da identidade individual e coletiva das mulheres?

R.D.O.: Fico uma fera quando dizem que as mulheres são mais
consumistas que os homens, e vou dizer porquê. De fato, acho que
são elas que consomem, mas porque são elas que compram tudo; a
comida, os móveis da casa, são elas que hoje compram até os automóveis que, antigamente, eram comprados pelos homens. Há um
fenômeno incrível, que o mercado percebeu muito bem : na geração
em que as mulheres não ganhavam dinheiro, eram elas que gastavam o dinheiro, o que fez com que os homens assumissem um ar
assim muito importante de que não consomem nada, de que as
mulheres é que gastam muito.
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Houve sempre uma ironia neste sentido de que as mulheres eram
muito gastadeiras, mas isto porque os homens nunca foram a lugar
nenhum comprar nada, porque quem sempre geriu os gastos familiares foram as mulheres. Os homens traziam o dinheiro para casa e as
mulheres gastavam, mas não necessariamente comprando coisas para
si, e sim para todo mundo. O marketing então, muito justamente,
apostou na mulher. Muito menos, entretanto, por causa das duas ou
três blusas que compra para si própria, mas porque ela compra mais
três para o marido, que não compra, mas usa, e mais as das crianças
que também usam. Mas como quem compra é a mulher, quem fica
com fama de consumista é ela.
Muito mais importante do que as duas ou três blusas que a criatura compra é uma certa idéia perniciosa de família feliz que, esta
sim, é passada ou se tenta passar através das mulheres, cujo conteúdo é a projeção de sucesso pelo consumo: a casa bonita, o filho bem
vestido, o filho que tem um carro, que tem isto, que tem aquilo e
que tem aquilo outro.
Sendo a publicidade hoje pautada fundamentalmente na vida
que é prometida pela imagem do produto- quando se compra um
carro se leva, supostamente, a mansão e a mulher bonita que estavam junto- ela oferece também um certo status . Como as mulheres
ainda se sentem, ou são socialmente induzidas a sentirem-se responsáveis pela apresentação do status da família, evidentemente ela se
torna alvo privilegiado das estratégias de incentivo ao consumo. Acho,
portanto, falso dizer que são as mulheres que consomem mais.
E.: Você acha que o fato das mulheres estarem ganhando o seu
próprio dinheiro e vendo quanto custa ganhá-lo, quanto custa se
submeter a todas as estruturas com suas lógicas de trabalho e de
relação hierárquicas autoritárias, permite a elas compreenderem um
pouco melhor as dificuldades do que é ser homem numa sociedade
como esta e o que significa para os homens ter a responsabilidade
pelo sustento da família, ser o provedor?

R.D.O.: Acho que a situação das mulheres que trabalham e que
ganham a vida não pode ser comparada à dos homens, pela boa
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razão de que, além de ganharem a vida, sendo mulheres continuam
produzindo a vida material dentro de casa gratuitamente. Neste sentido, a situação das mulheres não é igual à dos homens. Some-se a
isso o fato de que, para as novas gerações, a palavra provedor é muito mais facilmente associada a um serviço da era virtual do que a um
homem que sustenta uma família sozinho. O provedor saiu do ar
totalmente, o provedor da família hoje não existe mais. O que se
tem, de acordo com as estatísticas brasileiras, é a grande maioria das
famílias, a esmagadora maioria, sustentada por dois salários, sendo
que uma em cada quatro famílias é sustentada por uma mulher sozinha. Isto faz com que a situação do homem e da mulher nunca seja
a mesma nem possa ser co·mparada levianamente.
Acho que a relação das mulheres com o dinheiro passa por um
outro eixo: o dinheiro foi para as mulheres a grande liberdade, exatamente porque elas viviam extremamente submissas e limitadas por um
dinheiro que não era delas. Virgínia Woolf, a grande escritora americana
idolatrada pelo movimento feminista, é quem melhor conta isto, num
livro admirável, que já continha tudo o que depois se pensou ao longo
do século XX sobre feminismo quando ela o publicou, nos anos 20. O
livro é Um teta sobre si, em que ela dizia que as mulheres precisam de
um teta para si e uma renda, um dinheiro delas. Esta relaç.ão com o
dinheiro foi uma relação fundadora da liberdade. Acontece que esta
relaç.ão com a liberdade introduziu-as também neste universo do trabalho assalariado que os homens já conheciam, mas elas não.
O que considero mais interessante em relação à sua pergunta é
que a experiência das mulheres no mundo do trabalho assalariado
permitiu-lhes desocultar a vida privada, desnaturalizar a vida privada: aquilo que até então era assim porque era assim, deixou de ser
assim fundamentalmente por conta da variável tempo. Antigamente,
os casais brigavam por causa de dinheiro, existiam infinitas discussões porque os homens achavam que as mulheres gastavam demais
o que eles davam duro para ganhar, enfim, o grande tema das desavenças familiares era o dinheiro.
Hoje, o grande tema da desavença familiar é o tempo, porque
ambos têm dinheiro próprio e podem decidir onde e como gastar. O
que nem um nem outro tem é tempo. O tempo passa, então, a ser a
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moeda de troca. E, no momento em que o tempo passa a ser um valor
importante, todas as outras questões que discutimos até agora - da
descartabilidade, do sentido da vida, do projeto de sociedade, da aventura humana- passam a ser medidas por este padrão do bem esgotável,
do bem não renovável exigindo, portanto, uma vida sustentável. Esta
vida sustentável, no entanto, passa pelas redefinições das relações familiares e pela redefinição do consumo dentro da família.
Na Encruzilhada de Um Novo Ethos

E.: Você concorda com a tese de que a crescente preocupação
social com o bem-estar e com a qualidade de vida da presente e das
futuras gerações pode ser vista como indicativa da existência de um
novo ethos na sociedade contemporânea?

R.D.O.: O pensamento ecológico, sintetizado na convicção que
temos do "nosso futuro comum" é, juntamente com o feminismo, o
fato mais importante do século XX. O feminismo talvez tenha tido
impactos mais visíveis, estatisticamente mais mensuráveis, mas o
movimento ecológico é uma exigência incontornável do século XXI.
Esta preocupação com o futuro da humanidade e do planeta
traduz, necessariamente, um novo ethos e acho que, também, uma
encruzilhada, como eu disse antes. Este novo ethos já se apresentou,
mas sua disseminação virá, antes de mais nada, pelo descontentamento. A verdade é que a sociedade de consumo não deu às pessoas a felicidade que prometeu, e este é um dado importante. Esta
civilização, da forma como se apresentou, está fracassando.
Fica, portanto, a questão de como é que se vai disseminar este
ethos. Écurioso porque sempre se diz "o ethos de preservar para as
futuras gerações", mas eu penso que não passa por aí: acho que é
preservar também para hoje, porque isto terá mais força do que
uma promessa. Acho que é a associação com a necessidade de se
garantir uma vida sustentável, um cotidiano sustentável no presente, que inspira as pessoas a aderirem a uma filosofia política de
sustentabilidade para as próximas gerações. A experiência individual é fundamental para a construção deste ethos .
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Na minha opinião, este não é um ethos que se constrói de
fora para dentro, é um ethos que se constrói a partir da própria
experiência e da necessidade de tornar o seu cotidiano sustentável. Repito que estamos vivendo um momento de encruzilhada,
em que algumas pessoas, algumas parcelas da população,
minoritárias mas extremamente convictas, coerentes e eloqüentes, estão conseguindo abrir um debate não só necessário, como
vital para a sobrevivência de todos.
O que, às vezes, me incomoda um pouco em certos discursos
ecológicos é a sua escatologia. Eu investiria no aqui e agora, na vida
que há para viver e à qual cada geração se apega, porque é esta
que se tem para viver e que deve ser satisfatória. Mas que, nos
termos predatórios, produtivistas, consumistas e descartáveis de
hoje, não é satisfatória nem mesmo para as presentes gerações .

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Napoleão Miranda, no
Rio de }aneirq no dia 14 de abril de 2003.
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Eduardo Giannetti
" É preciso que .o homem acorde, enfim, do seu
sonho milenário p ara des cobrir sua total solidão, sua
radical estranheza. Agora sabe que, como um cigano,
está à màrgem do universo onde deve viver. Universo
surdo à sua música, indiferente tanto às suas esperanças
como aos seus sofrimentos e crimes".
Le Hasard et la Necess ité. Jacques Monod, 1970 .

Eduardo Giannetti é filósofo e professor de História do Pensamento Económico das Faculdades lbmec de São Paulo. Formado em
Economia e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e
PhD em Economia pela Universidade de Cambridge, Inglaterra e foi
respectivamente: research fellow do St )ohn's College de Cambridge;
professor da Faculdade de Economia da USP; professor visitante das
universidades de Cambridge e Oxford. Éautor de diversos artigos em
periódicos especializados e livros, entre os quais: Beliefs in Action
(1991), Vícios Privados, Benefícios Públicos? (1993), Auto-engano
(199 7) e Felicidade (2002) . Obteve por duas vezes o Prêmio )abuti da
Câmara Brasileira do Livro.
Entrevistador ( E.): A que conjunto de valores está associado o
padrão de consumo dominante e em que medida tais valores são
determinados por este padrão?
Eduardo Gianetti (E.G.):

Émuito curiosa esta psicologia do consu-

mo que move os indivíduos, em nossos dias, de forma irrestrita, a
buscar aumentar o seu padrão de renda para poder consumir, possuir e acumular cada vez mais. Não creio que exista uma resposta
simples para isto, mas uma das possibilidades para se refletir sobre o
assunto é a idéia de que os indivíduos, em sociedade, passam a ter
uma preocupação muito grande em se comparar aos demais.
Uma hipótese que o economista americano Robert Frank formula, e que eu acho interessante, é a da corrida armamentista do consu-
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mo - a de se está num sistema de competição social onde o que
conta é muito mais a posição relativa que se ocupa, a situação que se
percebe ter em relação aos demais, do que propriamente aquilo que
diretamente se usufrui ao consumir.
Trata-se, então, de uma armadilha: assim como na corrida
armamentista um país investe cada vez mais em armas e se sente
cada vez mais inseguro - o que é um paradoxo, na corrida
armamentista do consumo a sociedade dedica-se cada vez mais a
produzir bens e serviços, mas os indivíduos sentem, de forma crescente, que falta alguma coisa para se saciarem e alcançarem aquilo
que desejariam consumir. Se esta hipótese estiver certa, deveríamos
tentar entender o motivo de estarmos enredados nesta corrida.

As Duas Éticas
E.: Na sua opinião, o exagero do consumo - o chamado
consumismo- é um desvio ético do padrão capitalista de consumo
ou teria uma ética própria subjacente?
E.G.: Para responder a esta pergunta, temos que começar tentando delimitar o significado da palavra ética que vamos usar aqui.
Creio que existem duas preocupações centrais no âmbito da ética:
uma, que chamo de ética pessoal, é a melhor vida que o indivíduo
concebe para si, o que ele pretende realmente realizar de projetas e
valores ao longo da sua existência; é uma tradição muito ligada à
figura de Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida.
Existe um outro domínio, porém, também pertinente à ética, que
é o da ética cívica. A preocupação, neste caso, é com as regras de
convivência em uma sociedade complexa- quais são as normas, as
leis e as instituições que vão permitir que um agrupamento viva de
forma minimamente harmoniosa e próspera. Podemos começar a
pensar a questão olhando separadamente como o consumismo se
liga à ética pessoal e como se relaciona com a ética cívica.
No campo da ética pessoal, sem dúvida, o consumismo é um
modo de vida e reflete algum tipo de escolha e de valor. O indivíduo
transforma a posse e o consumo de bens externos no grande propó-
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sito, no grande ideal de sua existência. Isto domina a vida de largos
segmentos da população mundial hoje, e esta é uma constatação
derivada da observação direta dos sacrifícios que os indivíduos estão
dispostos a fazer para obter bens de consumo, mesmo quando já
possuem níveis de consumo que seriam considerados razoavelmente satisfatórios. Há, portanto, uma busca e uma demanda incessante
pelo acúmulo de bens, sem a menor dúvida.
Então existe, sim, uma ligação entre consumismo e ética, e podemos discutir se trata-se de uma ética que realmente reflete aquilo
que o ser humano poderia idealmente aspirar ou se é uma ética
distorcida por outros fatores. Mas, de fato, ela reflete algum tipo de
escolha em ambiente de liberdade, em uma primeira aproximação.
O segundo ponto é saber se esta ética do consumo no plano
pessoal, disseminada por um contingente muito grande de indivíduos, é compatível com a preservação do meio ambiente e a
sustentabilidade, até mesmo biológica, da espécie humana no planeta. Esta é uma questão que está ficando cada vez mais preocupante,
ainda que haja controvérsia sobre os limites deste consumo entre os
próprios cientistas. Eu identifico uma questão de ética cívica nesta
relação: será que a convivência humana pode viabilizar-se em um
ambiente onde os indivíduos perseguem desenfreadamente o consumo, sem se preocupar com as implicações destrutivas do meio
ambiente que resultam desta prática?

Os Valores Dominantes
E.: É possível dizer que, no momento atual, os valores dominantes
na sociedade são os de uma ética do ter e não de uma ética do ser?

E.G.: As pessoas parecem estar divididas. Foi feita uma pesquisa
nos Estados Unidos, por um sociólogo da Universidade de Princeton,
que chegou a um resultado interessante: quase 90% dos americanos
acham que vivem numa sociedade excessivamente materialista, apegada ao dinheiro, e 74% acreditam que isto é um grave problema
social. No entanto, estes mesmos americanos vivem como vivem e
se, de fato, estivessem à altura desta percepção - de que a sociedade
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está, muito além do que seria desejável, presa a um padrão consumista
-eles mudariam o seu comportamento, o que não acontece.
Provavelmente, para cada um de nós é muito mais fácil perceber
o consumismo do outro do que o nosso próprio: o turismo que eu
faço é cultural e o que o outro faz é meramente predatório; o carro
novo que eu compro é um instrumento de trabalho, o que meu vizinho compra é um objeto de ostentação. Este tipo de dissociação
ocorre com muita freqüência. Se você fizer uma pesquisa sobre a
habilidade ao volante, vai ver que em qualquer país do mundo nove
entre cada dez motoristas acham que dirigem melhor que a média, o
que não pode ser verdade para todos ao mesmo tempo.
Da mesma forma que se sair perguntando para as pessoas se
elas desejam viver numa sociedade consumista, mesmo nos Estados Unidos que é provavelmente a sociedade mais consumista de
que se tem notícia, a maior parte vai afirmar que não. Existe aí um
conflito entre o sistema motivacional e o sistema valorativo: o que
efetivamente move o indivíduo na sua vida prática não é aquilo
que ele idealmente imagina como sendo a melhor vida a seu alcance; e a motivação real é muito mais poderosa, muitas vezes, do que
o valor ético e a reflexão.
E.: O cientista político americano Donald lnglehardt fez uma
pesquisa em 70 países, mostrando a emergência do que ele chama
de novos valores da sociedade pós-materialista. As evidências desta
pesquisa mostram que, ao mesmo tempo em que existe uma tendência dominante determinada por um sistema motivacional dirigido ao consumo, há, também, o surgimento de novos valores e uma
contestação a este tipo de sociedade por parte dos indivíduos que
são seus portadores. Mais do que um paradoxo, isto não expressa o
fato de que se terá sempre uma contracultura e um questionamento
que poderão se tornar a tendência dominante no futuro?
E.G.: Conheço este trabalho e li vários artigos do lnglehardt mas,
como historiador de idéias, sou muito cético em relação ao que ele
diz porque o que se vê, ao longo da História, são fluxos e refluxos
alternados de consumismo e anticonsumismo; não é a primeira vez
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que isto acontece. Desde a Revolução Industrial, percebem-se vários
momentos em que surge uma onda de protesto, quando parece que
caminhamos para um pós-materialismo e um pós-consumismo mas
que, na verdade, acabam refluindo sem grandes implicações na vida
prática, em termos objetivos.
Recentemente, foi publicado um ótimo livro contando a história
do consumo no século XX, nos Estados Unidos, chamado An A/1Consuming Century, de Gary Cross. Nele, você percebe claramente
este movimento alternado de euforia consumista seguido de uma
crítica ao consumismo, que não resulta em grandes desdobramentos
ou mudanças permanentes de padrão.
Na minha opinião, se este padrão mudar, a mudanç.a será muito
mais pelo caminho doloroso do limite objetivo colocado pela natureza
do que por um amadurecimento cultural, ou por algum tipo de regeneração ética. É um ponto de vista cético, reconheço, mas é o que penso.

O Sistema Motivacional
E.: Gostaria de explorar mais esta contradição entre o sistema
valorativo e o sistema motivacional. Você definiu a ética pessoal como
resultante da reflexão do indivíduo sobre aquilo que pretende ser, o
que me parece uma suposição algo iluminista de que o indivíduo
tem sempre a capacidade de fazer uma reflexão consciente sobre o
que deseja da vida e, portanto, de lançar mão do consumo de uma
forma instrumental. É isto mesmo?

E.G.: Vamos por partes: primeiro, ao falar da ética pessoal não estou
dizendo nada sobre o grau de deliberação e de consciência que preside
a eleição de certos valores; estou falando dos valores revelados pelas
ações. Toda vida humana revela algum padrão de escolha que pode ser
mais ou menos consciente, mais ou menos deliberado, mais ou menos
fruto de um exame socrático da melhor vida ao nosso alcance.
Acho que, de fato, não vivemos num ambiente que estimule ou
incentive o indivíduo a refletir criticamente sobre os valores que regem a sua vida. Nosso sistema educacional é muito dirigido para o
ensino dos meios, das técnicas e dos instrumentos para o indivíduo
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escolher por si; ele não está voltado para uma reflexão crítica acerca
dos fins. Entretanto, curiosamente, se questionarmos um indivíduo
socraticamente, obrigando-o a dizer quais são as suas preferências e
valores em condições ideais, ele vai enunciar fins que não
correspondem ao que ele próprio é, nem ao que é a sociedade em
que ele vive, o que mostra haver uma dissociação.

E.: Avançando na reflexão sobre o poder do sistema
motivacional, não se pode dizer que existe apenas um, pois ao
mesmo tempo em que se tem um sistema motivacional de mercado, existe outro, voltado para a construção do que se poderia chamar de cidadão consciente. Durante estes últimos 20 anos, tivemos
reuniões mundiais de governos, de ONGs e de instituições cívicas
para dizer como devemos agir para ser politicamente corretos que deve haver mais igualdade entre homens e mulheres, que devemos respeitar os direitos humanos, que temos que lutar contra a
fome e a pobreza e, também, que devemos nos preocupar com as
questões ecológicas. Portanto, embora haja uma dinâmica de mercado que poderia ser considerada amoral, há também agências
nacionais e internacionais muito fortes dizendo como devemos nos
comportar, não só como indivíduo, numa sociedade determinada,
mas como um cidadão em nível global. Isto não vai determinar
mudanças de comportamento?

E.G.: Acho difícil imaginar que aconteça desta maneira, por persuasão e por convencimento, porque isso tudo passa muito longe
das motivações que realmente estão arraigadas na psicologia profunda dos indivíduos. É mais ou menos como acreditar que o sermão de
um padre vai regenerar a vida do seu rebanho, ou vai mudar as suas
práticas; na verdade, as pessoas vão pecar novamente, vão se confessar e, na missa seguinte, estarão arrependidas.

A Pedagogia da Dor
E.: Nas questões ecológicas, entretanto, há o que chamamos de
eventos dramáticos, de grande impacto, isto não conta?
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E.G.: Isto é o que eu chamo de aprendizado pelo trauma, e o
trauma pode ter um efeito pedagógico tremendo.
E.: Seria, então, um aprendizado pela dor?
E.G.: Lamentavelmente, seria. Eu avisei que sou cético. Tenho a impressão que este assunto só vai realmente em placar quando a humanidade perceber, pelo trauma, que está chegando muito perto de um limite fatal. E não estou falando aqui do que eu
desejaria que fosse: eu gostaria que as pessoas fossem mais suscetíveis à persuasão racional que antecipa uma eventualidade e permite que se aja de modo a preveni-la. Sou completamente a favor
deste caminho, que é muito menos custoso. O meu estudo como
historiador de idéias, porém, me leva a crer que este caminho da
persuasão moral é realmente muito limitado.

E.: O trauma e a dor, portanto, seriam o freio mais eficaz para
os atuais padrões de consumo. No entanto, sob uma outra ótica,
o consumo está associado ao prazer e à felicidade. Na sua opinião, esta é uma associação natural ou foi criada especificamente
pela sociedade capitalista?

E.G.: Eu até gostaria de acreditar que esta associação foi criada
no mundo moderno, por um sistema econômico determinado. Mas
lendo alguns filósofos . e poetas latinos, como Horácio, Luciano,
Ovídio e Petrônio, vejo que isto está tão arraigado no passado e na
psicologia profunda do ser humano, que de novo começo a ficar
cético. Lucrécio, por exemplo, que foi quase plagiado por Rousseau,
descreve com muita acuidade esta psicologia da competição social
baseada em consumo e ostentação. Petrônio, em Satiricom, tem
um verso que até cito num de meus livros, acerca de um ricaço da
Roma antiga que dizia: "Só me interessam os bens que despertam
no populacho a inveja de mim por possuí-los."

E.: Devemos, então, considerar que é um erro atribuir ao
marketing e à propaganda a associação do consumo à felicidade
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porque, na verdade, são técnicas que apenas se aproveitam de
um sentimento que sempre existiu no ser humano?

E.G.: A propaganda e o marketing estimulam e acirram, mas
isto já está arraigado em nós e vem, provavelmente, do nosso ambiente ancestral. É só ler qualquer poeta satírico, ou mesmo
Sócrates e Platão, para ver que esta propensão a nos diferenciarmos é muito remota e, sem dúvida, precede a organização social
que se convencionou chamar de capitalismo.

O Despertar da Consciência

E.: Na sua opinião, quais são os fatores que realmente contribuem para que esta consciência não seja despertada no nível
em que as pessoas que lidam com o tema do consumo e os
ambientalistas gostariam?

E.G.: Existem duas maneiras de pensar esta questão. Uma, é a
da negação: "isto é errado, não faça, causa danos, você deve evitar"; é a maneira da repressão tentando inibir as ações e bloquear
certos caminhos. A outra maneira- e considero que teria um potencial muito maior de transformação, caso se conseguisse descobrir realmente uma maneira de torná-la eficaz- seria a de se mostrar outros modos de vida alternativos e superiores, em termos de
realização humana, aos atuais. Este é um caminho muito mais frutífero em termos de transformação, mas está muito difícil encontrar outros valores que não estes do plano económico, que possam organizar toda a vida em sociedade.
Ao longo do século XX, as tentativas de criar organizações sociais ou mesmo microcomunidades baseadas em outras possibilidades de realização humana não deram bons frutos, do ponto de
vista efetivo de engajar um grande número de indivíduos em modelos alternativos. Temos que continuar buscando, pois no caso
de se descobrir outros valores que, realmente, engajem o sistema
motivacional, aí se teria uma saída. Entretanto, só o caminho da
negação- do "isto está errado", "isto não pode", "isto está proibi-
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do", "isto é indesejável"- não vai muito longe, porque não oferece uma alternativa pela qual se possa viver.

E.: Do ponto de vista da consciência ecológica, há uma mudança observável no comportamento nos últimos dez anos, se quisermos colocar a Rio-92 como uma data referencial. Na sua opinião,
esta mudança de comportamento é real ou está apenas na superfície, nos discursos?

E.G.: Creio que há coisas importantes acontecendo, mas estamos
em um nível ainda muito preliminar de mudança. Para que isto chegue, realmente, no plano do comportamento do cidadão comum
ainda vai demorar e será um processo muito mais oneroso do que
simplesmente um gesto de autoridades ou de intelectuais dizendo
que as coisas deveriam ser diferentes.

E.: Não vejo o que está ocorrendo como uma tentativa de imposição à população por parte de certos segmentos ilustrados e
intelectualmente iluminados. O movimento ecológico está vindo
de baixo para cima, de organizações ambientalistas de base, que
militam pelo Brasil afora.
E.G.: Éverdade, mas se você observar a prática do dia-a-dia e o
comportamento da maior parte destas pessoas, não conseguirá dizer realmente quem está preocupado com isto e quem não está.
Infelizmente é assim, e esta é uma observação fria e externa. Fazendo uma analogia, acho que a nossa sociedade está doente, porque ela está vivendo, do ponto de vista ambiental, além dos seus
meios. Estamos consumindo recursos ambientais claramente não
renováveis, que não podem ser destruídos sob o risco de extinção
da espécie, e isto é um fato.
O comportamento só vai mudar quando houver a percepção- e
a conseqüente dor- de que este caminho não é exeqüível. Se você
estiver doente e começar a sentir uma dorzinha, continuará levando
a vida como se nada estiveste acontecendo; só quando aquela dor
começar a incomodar muito é que você aceitará fazer um exame, às
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vezes custoso, ou uma intervenção muito mais dolorosa. Penso que
ainda falta um pouco deste sofrimento, infelizmente, para se chegar
a este ponto de mudança real no comportamento.
Maquiavel usa uma imagem que talvez se aplique aqui: existem
doenças que, no início, são difíceis de se diagnosticar e fáceis de
curar. Mas, quando avançam e se desenvolvem, são facílimas de diagnosticar e a cura passa a ser muito mais custosa, senão impossível.
Com a questão ecológica, acho vai se passar algo parecido. Nós
estamos fazendo um diagnóstico que, talvez, já nem seja tão inicial,
mas a ficha ainda não caiu para o grosso da população mundial e,
para cair realmente, vai ser preciso passar por um caminho mais sofrido do que se fazer grandes encontros e discursos acalorados e pregação moral, que é o que estamos fazendo aqui.

A Escolha Racional
E.: Hoje está em voga, para explicar comportamentos, a idéia de
que os indivíduos fazem uma escolha racional amparada, principalmente, na falta de custo que determinadas escolhas implicam- não
há custo nenhum em ser mais ou menos consumista, não se tem
qualquer custo em praticar certos tipos de transgressão. O que você
acha desta teoria?
E.G.: A teoria da escolha racional diz respeito aos meios da
ação; ela não arbitra sobre os seus fins. A ação é racional se identifica o caminho mais eficiente, do ponto de vista da relação custobenefício, para se atingir um determinado fim, que é dado, e que o
analista não tem a pretensão de mudar. Nós podemos - e é isto que
estamos fazendo aqui- discutir os fins. Penso que temos que discutir os fins, que temos que pensar se na análise das escolhas que
estamos fazendo todos os custos estão sendo devidamente
contabilizados. Tenho a impressão de que não estão, principalmente
no caso do meio ambiente.
Dando um exemplo bem direto, se uma comunidade tem acesso à água potável gratuita porque é muito bem dotada de fontes de
água mineral, ela se serve quando deseja; no jogo do sistema de
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preços, no jogo econômico, isto é como o ar que respiramos : não
aparece, é zero, não há nenhuma contabilização, não há nenhum
registro, não há nenhuma preocupação com isto. Mas, se esta comunidade polui todas as fontes de água natural a que tem acesso e
passa a ter que consumir água engarrafada, pagando um alto preço
por isto, o PIB (Produto Interno Bruto) cresce como se a sociedade
tivesse melhorado o seu padrão de vida, porque alguma coisa que
antes não era contabilizada agora é, e com sinal positivo! É como se
a sociedade tivesse ficado mais próspera quando, na verdade, ela
empobreceu e piorou.
O sistema de preços, então, não tem a preocupação de medir
realmente o bem-estar neste sentido. Trata-se de um erro grosseiro, embutido em toda a contabilização do sistema econômico em
que vivemos.
E.: Você está dizendo que a tendência de se cobrar pela água
e de se valorar os ativos ambientais pode estar ajudando a mascarar a realidade?
E.G.: Cobrar pela água obriga a pessoa a perceber que existe um
custo em consumir e desperdiçar água boa, por isto é importante.
No registro macroeconômico, porém, o fato de alguém estar comprando água é contabilizado com sinal positivo, a economia "cresce"
e, por conta disto, é um registro errôneo do que está acontecendo.
Portanto, se daqui a pouco tivermos que comprar ar engarrafado, porque não dá mais para respirar o ar livre como um bem gratuito, o PIB crescerá, a economia crescerá, vai ter gente organizando
negócios de engarrafamento de ar e de distribuição de ar, e tudo vai
se passar na contabilidade econômica como se a renda tivesse aumentado, quando na verdade ela caiu e a qualidade de vida também. Existem milhôes de exemplos deste tipo. Se você vai a pé para
o trabalho, isto não é registrado no sistema de preços, mas se você
tem que pegar uma condução e pagar por ela, se tiver que consumir
combustível, a economia cresce e é como se o padrão de vida tivesse
melhorado. Este é um defeito muito grave do sistema de preços e da
contabilização do PIB, da renda nacional.
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Por outro lado, existem muitos bens que são chamados de bens
defensivos, que implicam algo interessante: se você comprar bens
para se proteger de coisas ruins que passaram a existir; isto é um
mal e deveria entrar com sinal negativo na contabilidade do país,
porque agora é preciso trabalhar para se proteger de coisas contra
as quais não se precisava antes. Entretanto, comprar segurança, tratamento médico, lavanderia etc. é registrado como melhoria social
e aumenta o PIB do país.

O Bem-estar Subjetivo

E.: Eduardo Viola, cientista político que já foi militante
ambientalista, faz uma avaliação de que o ambientalismo fracassou
como projeto utópico, justamente porque não foi capaz de lidar com
a questão do consumo sustentável. Ao contrário do que se imaginava
há 20 anos, ao invés de diminuir, o consumo aumentou muito com a
incorporação de mercados que não estavam no circuito da economia global, como a China e alguns países asiáticos. Segundo Viola, o
que existe é uma demanda de consumo reprimida, embora se costume dizer que a China é um grande laboratório para mostrar que
existem limites ambientais ao consumo. Por outro lado, ele afirma
que o ambientalismo obteve uma grande conquista e funcionou como
uma modernização ecológica do capitalismo, porque realmente "limpou" a produção. Você concorda com esta tese?

E.G.: De certa forma, sim . As empresas hoje, felizmente, já percebem que se causarem danos ambientais estarão comprometendo sua
própria viabilidade financeira e econômica futura. Elas estão começando a internalizar uma certa preocupação com os limites impostos
pelo meio ambiente e pela natureza. Para que isto realmente se torne
uma força dominante no mundo, porém, os indivíduos vão ter que
mudar suas escolhas reveladas e não apenas as suas escolhas imaginadas. A pergunta que temos que nos fazer é o que aconteceria com o
meio ambiente no momento em que cada chinês e cada indiano tivesse um automóvel, um freezer, uma geladeira, enfim, um padrão de
consumo que seja, digamos, a metade do norte-americano.
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E.: Muitos acreditam em soluções tecnológicas que possam
viabilizar a universalização deste padrão de consumo ...
E.G.: É o que os otimistas sempre defenderam. O carro a hidragênio talvez venha e resolva o problema das emissões mas, de qualquer maneira, vai se precisar de siderurgia. Penso que será uma corrida muito apertada, na melhor das hipóteses. Eu gostava muito de
um slogan, nos anos 70, quando também fui militante ecológico,
que dizia: "Tecnonologia é a resposta, mas qual é a questão?"
E.: A questão é como continuar ampliando o nível atual de consumo, sem colocar em risco o meio ambiente global.
E.G.: E, aí, a pergunta volta a ser: "Será que este caminho está
nos levando a níveis de satisfação com a vida e de realização compatíveis com o que prometeu?" As evidências mostram que não e, evidentemente, há uma enorme frustração com isto. Um campo que
está sendo muito estudado atualmente é o do chamado bem-estar
subjetivo, no qual se questiona até que ponto, à medida que as condições objetivas de vida se modificam, tem ha'vido uma contrapartida
em termos de felicidade, satisfação com a vida, alegria de viver etc.
Os resultados que vêm sendo obtidos são surpreendentes, porque mostram que a partir de um certo nível de renda não muito
elevado- em torno de 1 O mil dólares de renda média por habitante,
que é aproximadamente a renda de países como a Irlanda, Portugal
e Coréia do Sul - não há mais qualquer correlação observável entre
aumento de renda e melhoria do bem-estar subjetivo.
Existe, hoje, uma metodologia razoavelmente sofisticada para
estimar o bem-estar subjetivo, com base em pesquisas de opinião,
que já foi muito testada e passou por vários testes de validação. Considero o que os dados estão revelando- a dissociação entre renda e
bem-estar, a partir de um certo nível - uma ótima mensagem para
aqueles que se preocupam com a ecologia. Seria terrível para a ecologia se fosse o contrário, se demonstrassem que, de fato, faz sentido
do ponto de vista da felicidade humana se continuar aumentando
indefinidamente a renda e o consumo.
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Esta é uma linha de pesquisa que os ambientalistas deveriam
procurar conhecer melhor e explorar mais, porque poderia nos levar, realmente, a caminhar para uma alternativa. Se a sociedade, ancorada no valor económico, não traz para o ser humano níveis crescentes de realização, devemos buscar outros valores que possam organizar a nossa convivência e, eventualmente, trazer níveis maiores
de satisfação para a vida.
Não está claro ainda, e convido todos nós a pensar sobre o que
poderiam ser estes valores: serão as relações pessoais?; a criação artística?; o que poderá, realmente, constituir o foco e o centro de gravidade de uma coletividade, no momento em que o valor económico perder a condição de fonte de felicidade e de bem-estar subjetivo?

A Crise da Ecologia Psíquica
E.: Nas sociedades abastadas, a tecnologia libera o tempo humano e já não é mais preciso trabalhar 1 2 horas nem mesmo 8 horas
diárias. Este tempo extra, entretanto, não pode ser utilizado- mesmo que a renda o permita - para se comprar cada vez mais. Não
deveria haver, então, um consumo adequado àquilo que o sociológo
italiano Domenico de Masi vem chamando de ócio criativo? Que
consumo seria este?

E.G.: É muito mais difícil do que as pessoas imaginam usar sabiamente este tempo livre que vai sendo conquistado. O economista John
Keynes tem uma frase que gosto muito: "Para aqueles que lutam pelo
pão diário, o ócio é um prêmio ardentemente desejado- até que eles
o conquistem." Neste caso, o tempo torna-se quase um fantasma, porque muitas vezes a pessoa não consegue preenchê-lo de uma forma
satisfatória para a sua realização.
Podemos lembrar aqui um problema que imagino estar ligado à
questão ecológica, que é o problema das drogas. A demanda por
drogas é um indicativo muito forte de frustração com o que a vida
pode oferecer, levando a pessoa a buscar meios alternativos de encontrar um prazer que a vida não proporciona. Esta questão tornouse gravíssima nas nossas sociedades que gostam de se imaginar raci-
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anais. Existe um estudo da ONU mostrando que o consumo de drogas, hoje, é o terceiro item do fluxo mundial de comércio, só perdendo para o turismo e o petróleo. É difícil imaginar uma
irracionalidade mais gritante do que esta, de sociedades pagando
uma fortuna para reprimir as drogas e, ao mesmo tempo, uma fortuna para consumi-las.
Existe, também, uma literatura recente que fala da crise da ecologia psíquica, da qual a droga seria a expressão e a tentativa desastrada de resposta. Assim como a civilização moderna, baseada na
tecnologia industrial, descobriu tardiamente que agride o meio ambiente, às vezes de forma irreparável, pode ser que esta mesma civilização esteja também agredindo a psique natural do ser humano. E,
assim como há uma crise do meio ambiente externo, da ecologia
natural, alguma coisa na psique profunda do ser humano também
estaria em crise por estar sendo violentada agressivamente pelo nosso modo de vida, e a droga funcionaria, de alguma maneira, como
uma reposta - extremamente nociva - a este fato, o que não deixa
de refletir uma busca por uma vida diferente.
E.: Como você analisa a decadência de valores considerados
importantes pelo Estoicismo e pelo Epicurismo? Por que passou a
imperar a busca de um hedonismo ilimitado?
E.G.: Tanto o Estoicismo quanto o Epicurismo, como filosofias de
vida, representavam minorias isoladas no mundo antigo. Não devemos
imaginar que tiveram uma grande penetração. Elas estavam vinculadas a
pequenos grupos que tentavam buscar caminhos alternativos para uma
existência que condenavam e consideravam errada, porque não permitia ao ser humano desenvolver o seu potencial e uma vida melhor.
Volto à minha experiência como historiador de idéias para dizer
que, em geral, são grupos pequenos dentro de uma sociedade que buscam caminhos alternativos; outra coisa, são as práticas sociais e a maneira como a sociedade está efetivamente organizada. A grande diferença
do mundo antigo em relação ao mundo moderno é que o primeiro era
um mundo baseado na escravidão, onde somente o cidadão livre tinha
direito a este ócio, a este tempo disponível para fazer da sua vida o que
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melhor entendesse. No entanto, foi este mundo que condenou Sócrates
por ter questionado os valores que regiam a convivência dos atenienses,
que perseguiam acima de tudo o poder e a riqueza.

E.: Pode-se dizer, então, que a cultura filosófica do Iluminismocom todas as promessas de crescente bem-estar para a humanidade,
de auto-regeneração e de auto-afirmação- dialoga com algum sentimento profundo que têm os seres humanos de se superar, de cres cer, de melhorar de vida? Seria isto?
E.G.: Toda a promessa tecnológica, cientifica e económica do
Iluminismo encontra eco nos anseios, às vezes ancestrais, do ser
humano de vencer a escassez, de vencer a hostilidade do mundo
natural que nos ameaça. Entretanto, o que se está percebendo hoje
é que este projeto iluminista tem dois limites que são fundamentais. O primeiro, que a partir de um determinado ponto o projeto
se esgota, deixa de continuar trazendo maior satisfação e maior
felicidade, que ele é limitado do ponto de vista existencial para o
ser humano. Depois que o indivíduo satisfaz certas necessidades
básicas, que está relativamente saciado e relativamente protegido
contra a ameaça externa, continuar aumentando o domínio sobre a
natureza não aumenta, proporcionalmente, o bem-estar e a satisfação que ele tem com a vida .
O outro limite é imposto pela própria natureza: não se pode
imaginar que este caminho vai prosseguir indefinidamente e que a
tecnologia sempre vencerá a corrida contra os limites colocados de
fora, pela escassez de recursos naturais e pelos problemas ambientais.
Há, portanto, um limite interno e um limite externo ao projeto
iluminista- um limite ético e um limite ecológico.

O Projeto da Modernidade

E.: Você concorda com o filósofo alemão Habermas quando ele
afirma que o projeto da modernidade ainda não está totalmente acabado, que ainda há espaço para avançar tanto na dimensão do domínio da natureza quanto na expansão da racionalidade?
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E.G.: Não concordo . Habermas, um herdeiro da filosofia
hegeliana e marxista, é um tanto otimista, para não dizer ingénuo, no mau sentido. Considero que o problema, na verdade, é
anterior ao projeto da modernidade. Como já percebiam Diderot
e Nietzsche, o avanço civilizatório vai causando um mal-estar crescente no animal humano, que não aceita de bom grado todas as
interdições, restrições e racionalidade que o modo de vida civilizado vai crescentemente impondo. Eu acho que Freud, no seu
trabalho O mal-estar na civilização, é realmente mais contundente do que esta idéia frankfurtiana de que nos falta mais razão,
mais racionalidade e que temos que caminhar para uma sociedade ainda mais racional do que aquela do passado, ou do que a
hoje existente. Eu vejo aqui a idéia de um trade-off, uma idéia do
pensamento económico de que ao conquistar certas coisas, outras se perdem .
E.: Isto se aplica, inclusive, ao plano da racionalidade, dos valores racionais?

E.G.: Quanto mais racionalizada a vida, provavelmente maior
é a frustração de certos instintos e pulsões ancestrais do animal
humano, que vão clamar por um certo tipo de alívio, do qual a
droga seja, talvez, o principal indício no mundo contemporâneo.
E não precisamos pensar apenas nas drogas ilícitas; podemos pensar nas bebidas, nas promessas da farmacopéia civilizada, nos
antidepressivos e no avanço das tecnologias de manipulação do
cérebro para suscitar experiências prazerosas.
E.: Ao mencionar os impasses civilizatórios, ou as crises do
modelo civilizatório, você vai ao encontro daquilo que é central
na ecologia profunda. Nesta vertente da ecologia- voltada para
pensar uma nova ética, novos padrões morais, novos modos de
organização da sociedade - faz-se uma crítica profunda ao
Iluminismo e ao Racionalismo, justamente por defenderem que
a produção de significados é responsabilidade quase que exclusiva das ciências . Na prática, isto representou uma espécie de
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mandato para que as ciências dissessem tudo sobre a vida - do
berço ao túmulo- dissecando todos os seus domínios e retirando deles o mistério e, por esta razão, seria necessário o re-encantamento do mundo. Há uma série de teses sobre o que seria
este re-encantamento, que implica, de certa forma, uma volta à
espiritualidade, a uma produção de significados que passa por
aquilo que os racionalistas chamariam de irracional. O que você
pensa sobre isto?

E.G.: Tenho grande simpatia por esta busca. Creio que o pro jeto iluminista falha na medida em que imaginou que a ciência e
o pensamento racional dariam respostas às ansiedades existenciais e éticas do ser humano. Há um monstruoso equívoco nisto.
Por mais que avance o pensamento cientifico e racional, ele não
vai dar conta das questões que realmente importam, em termos
existenciais, para o ser humano.
Na civilização moderna, tenho a impressão de que realmente
deixamos de lado a tentativa de explorar certas perguntas - mais
ligadas a fins últimos- porque nós, com o nosso pensamento racional e científico, fomos minando todas as alternativas religiosas.
E.: Eo que poderia ser uma espiritualidade possível em nossos dias?

E.G.: Eu me sinto muito pouco indicado para responder esta
pergunta .. .

E.: Pouco indicado? Você é um filósofo!
E.G.: Pois é, mas a minha filosofia está mais para a perplexidade do que para a solução. Suspeito que a arte, a criação artística e
a experiência da grande arte são alguma coisa que pode, eventualmente, preencher esta busca, esta ansiedade. Se você me perguntar onde é que eu, pessoalmente, encontro hoje o espaço mais
completo de espiritualidade e de contato com a totalidade do universo, eu responderei que é na música. A minha religião, de certa
maneira, é a música.
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Creio que o contato com a natureza é alguma coisa que também
tem este efeito purificador, quase que pacificador do ser humano. Eu,
infelizmente, moro numa grande metrópole e meu contato com a vida
natural é extremamente rarefeito e cerceado; agora, nas raras oportunidades em que posso conviver de uma maneira um pouco mais prolongada e serena com a natureza, encontro dentro de mim uma
espiritualidade que não alcanço no meu dia-a-dia metropolitano.
E.: Antes de começarmos a entrevista, você disse que estava
iniciando uma nova linha de pesquisa que tem uma interface muito grande com a ecologia, porque você está interessado em saber
como é que as pessoas projetam o futuro e são capazes de estabelecer compromissos de longo prazo. Como é que você pretende
conduzir esta pesquisa, e quais seriam os pontos de contato com as
nossas preocupações?
E.G.: Ela está num estágio bem inicial ainda e não me sinto em
condições, neste momento, de desenvolver como gostaria uma reflexão sobre este assunto. O que me preocupa hoje é que, com o
poder que adquirimos sobre a natureza, precisamos ampliar simultaneamente nosso horizonte de preocupação em relação às implicações do uso deste poder. Creio que há uma defasagem, um hiato,
entre a capacidade humana de aprimorar a sua tecnologia e a sua
capacidade de usá-la responsavelmente no tempo, pensando que
coisas que fazemos terão implicações para gerações futuras, ou até
implicações perpétuas, se causarmos danos irreparáveis ao equilíbrio do meio ambiente.
Uma pergunta que surge, então, é sobre o que determina a capacidade de um indivíduo, ou de um agrupamento humano, de antecipar e imaginar o futuro; no plano cognitivo e no plano prático, o
que determina a capacidade de agir agora tendo em vista o futuro?
Preocupa-me muito, na experiência brasileira, uma incapacidade quase crônica de imaginar o futuro com realismo e, talvez
ainda mais, de agir de forma previdente no presente tendo em
vista o futuro. Um país com o patrimônio ambiental do Brasil tem
uma enorme responsabilidade intergeracional, mas acho que ain-
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da não construímos, na convivência brasileira, as instituições, os
comportamentos e um modo de vida que realmente esteja à altura desta responsabilidade .
E.: Você acha que esta preocupação indica a emergência de um
novo ethos na sociedade?

E.G.: É uma tentativa de chegar lá, mas é um parto complicado e
nada garante que nós vamos viver este ethos, pois construí-lo
idealmente não é muito difícil, o difícil é praticá-lo.

Entrevista realizada por Samyra Crespo, Renata Bernardes e Napoleão
Miranda, em São Paulo, no dia 13 de maio de 2003.
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Neste primeiro volume da série Consumo Sustentável, cinco convidados -um
deputado.federal fundador do Partido Verde; um economista que, à frente do IBGE,
iniciou a aplicação de indicadores na contabilidade ambiental do País; um
empresário criador e dirigente de uma ONG que colabora na implementação das
convenções resultantes da Rio-92; um filósofo que aborda a questão da felicidade
em várias dos livros que vem publicando e, uma escritora que é uma das mais
prestigiadas lideranças feministas brasileiras - analisam, através de entrevistas
concedidas aos editores, alguns aspectos específicos associados ao consumo nas
sociedades contemporâneas.
A diferença dos dois volumes que se seguem a este- Consumo, Responsabilidade
e Mercado e Consumo, Identidade e Prazer- onde são destacados, respectivamente,
os aspectos mercadológicos e subjetivos do consumo, neste primeiro livro da série
privilegiamos a discussão das dimensões da ética e da cidadania. Nossos
entrevistados abordaram, entre outras, as seguintes questões:
./ Quais as principais características do ethos da sociedade insustentável?
./ Ecologia profunda, ecologia pragmática: duas éticas, ou duas faces da
mesma moeda?
./ Em que medida o padrão ético em vigor dificulta o processo de se criar
dinâmicas econômico-sociais sustentáveis?
./ Existe oposição ou complementaridade entre a ética do ser e a ética do ter?
./ Que relações existem entre ética e a noção contemporânea de cidadania?
Sobre Consumo, Ética e Cidadania, colaboraram com reflexões e depoimentos:
Sérgio Besserman, Fernando Gabeira, Israel Klabin, Eduardo Giannetti e Rosiska
Darcy de OI ivei ra
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