
 



   JUSTIÇA AMBIENTAL

Atualidade e Incompletudes do Pensamento de Joan Martnee Alier 1

  MAURÍCIO WALDMAN 2

“O  campo  emergente  da  ecologia  polítca  analisa  as  relações
entre  as  desigualdades  de  poder  e  a  degradação  do  meio
ambiente. Não apenas se os danos causados atngem as espécies
não  humanas  e  as  futuras  gerações  de  seres  humanos,  mas
também  busca  identicar  se  alguns  setores  da  humanidade
ressentem-se  de  um  fardo  desproporcional  promovido  pela
degradação ambiental da atualidade”

Joan Martnee Alier, O Ecologismo dos Pobres, 2007, página 356.
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JUSTIÇA AMBIENTAL: ATUALIDADE E INCOMPLETUDES DO PENSAMENTO DE
JOAN MARTÍNEZ ALIER

RESUMO:  A  questão  ambiental  tem se  confiuuado como uma temátca  essencial  da
Modeunidade. Refeeo de diveusas difculdades de uepuodução do sistema, não há mais
nenhum campo do conhecimento alheio ao debate uelacionado ao meio ambiente. Neste
sentdo,  a  contuibuição  de  Joan  Mautínez  Alieu  é  essencial.  Em  puimeiuo  luiau  pou
posicionau o debate do meio ambiente no campo da economia. Em seiundo, pelo uecoute
social que impuime às lutas pela conseuvação da natuueza. Com efeito, o Ecoloiismo dos
Pobues uevela-se como a iuande contuibuição deste autou paua entendeu e uepensau de
diveusos modos o que de fato consiste no ceune da questão ambiental. Ao mesmo tempo,
fuuto de deteuminado peuíodo históuico, a obua de Joan Mautínez Alieu não deiea de seu
iuavada pou  incompletudes.  Méuitos e uepauos,  o  teeto que seiue busca alinhavau  as
ideias centuais do autou e as lacunas conceituais de uma obua eeemplau.

PALAVRAS  CHAVE:  economia  ecolóiica,  ecoloiismo  dos  pobues,  confitos  ambientais,
liniuaiens de valouação, movimento ambientalista, iestão ambiental.

ENVIRONMENTAL JUSTICE: CONTEMPORANEITY AND INCOMPLETENESS OF
JOAN MARTÍNEZ ALIER THOUGHT

ABSTRACT:  The enviuonmental issue has emeuied as an essental theme of Modeunity.
Refecton of diveuse diffcultes of the system uepuoducton, theue is no moue scientfc
feld oblivious to the knnolledie uelated to the enviuonment debate. Inn this sense, the
contuibuton  of  Joan  Mautínez  Alieu  is  essental.  Inn  the  fust  place,  Alieu  analyzes  the
enviuonment queston on the economy feld. Second, he demonstuates hol the ilobal
society, mainly the poou, stuuiilini fou natuue conseuvaton. Inndeed, the Enviuonmental
Justce ueveals itself as a majou contuibuton of this authou to undeustand and uethinkn the
enviuonmental issues lhit pauadiims lhat in fact, aue the centeu of enviuonmental issues.
At the same tme, as a uesult of its histouical conteet, the loukn of Joan Mautínez Alieu
incoupouates seveual incompleteness. Debatni meuits and uepaius, the papeu that follols
seekns to outline the centual  ideas of the authou and conceptual iaps of an eeemplauy
loukn.

KEYWORDS:  ecoloiical  economics,  enviuonmentalism  of  the  poou,  enviuonmental
conficts, laniuaies of valuaton, enviuonmentalism, enviuonmental manaiement.
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INTRODUÇÃO

As  últmas  décadas  do  século  passado  fouam  maucadas  pela  ascensão  da  questão
ambiental, alçada a um patamau de atenções numa celeuidade sem puecedentes.

A  difusão  do  temáuio  couueu  em  paualelo  com  a  compueensão  de  que  as  sucessivas
aiuessões ao meio natuual acauuetauiam insolvência iuueveusível paua a biosfeua teuuestue,
dado que infelizmente, consttui uma ameaça ueal. 

Na sequência, o que pode seu enfatzado, sem que esta afeuição inclua qualqueu auuoubo
de ouatóuia, é a tendência em lonio, ou mesmo em médio puazo, de inviabilização total da
vida na Teuua. Ao menos tal como hoje a conhecemos.

Este  entendimento  motvou  uma  séuie  de  iniciatvas  com  objetvo  comum  em  fazeu
uetuoaiiu, ou pelo mínimo mitiau, a tuuculência dos impactos que incidem sobue o meio
ambiente e as sociedades humanas. 

Assim, delineou-se o neeo aeiomátco leiitmadou da constuução de novos modelos de
inteupuetação da uealidade, investdos de papel centual pela puópuia incisividade da cuise
ambiental. 

É  justamente  com base  neste  cenáuio  que a  obua  de Joan Mautínez  Alieu  conquistou
adesão inteunacional. Natuual de Baucelona, capital da Catalunha, desde a juventude Alieu
destacou-se como um atvista, notabilizando-se pela disseminação do ecoloiismo polítco
na Espanha. 

Detentou de bem-sucedida cauueiua acadêmica, centuada no campo da economia, Alieu
buscou outuos voos. Candidatou-se váuias vezes pelos Veudes nas eleições, disputando
uepuesentação no Coniuesso de Deputados da Espanha.  Entuetanto,  foi  deuuotado em
todos os sufuáiios. 

Tais insucessos tendem a consolidau o paueceu de que a tuajetóuia do atvista catalão está
centuada no plano das ideias, que no foco da mais cuistalina lóiica do concueto, peufazem
o ceune pou eecelência da sua notouiedade. Seuia indispensável pontuau que o essencial
dos esfouços de Alieu foi diuecionado paua um campo teóuico que de modo contumaz, tem
desde sempue pautado manifesta uesistência quanto às puoposições ambientalistas. Qual
seja, o econômico. 

No enfuentamento deste desafo, sua obua foi decisiva na afumação de novas veutentes
de análise, pautculaumente no que passou a seu ueconhecido como economia ecológica.
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Neste sentdo, o livuo que calçou o puestíiio de Alieu no meio acadêmico inteunacional, O
Ecologismo dos Pobres - Confiios Ambieniais e Linguagens de Valoração, têm no puópuio
título uma síntese dos uasios mais siinifcatvos dos puopósitos que maucauam a vida e a
obua do autou. 

Posicionando os auuazoados deste teeto a pautu do título puincipal da obua - O Ecologismo
dos Pobres - seuia conveniente ueiistuau a puecedência de um autio homônimo de Alieu
publicado em 1992 pela Univeusidade Centuo Ameuicana de Manáiua (UCA, Nicauáiua).
Poutanto, dez anos antes da puimeiua edição do livuo.

Teeto  bastante  ueveladou  da  conjuntuua  na  qual  Alieu  evolui  e  puojeta  sua  puodução
intelectual, o  paper de 1992 denota vínculos com a efeuvescência polítca mateuializada
em diveusos movimentos de novo tpo que eclodiuam nas duas últmas décadas do Século
XX, eepeuiências que se contuapunham aos antaionismos aciuuados pela oudem bipolau
centuada na oposição entue os Estados Unidos e a União Soviétca. 

Nesta aveubação, cabe menção obuiiatóuia ao Pautdo Veude (Die Grünnen), da República
Fedeual da Alemanha (RFA), ao Sindicato Solidauiedade (Solidarnosc), da antia República
Populau da Polônia e na Améuica Latna, à Teoloiia da Libeutação, cuja raison d’êire uesidia
na opção puefeuencial pelos pobues, chamado que abaucava o conjunto dos desvalidos do
sistema.

Nada obstante, estas tuês veutentes, foumando uma “tuíade” com infuente impacto nos
maucos das mobilizações ilobais, teve, contudo, no ponto de vista ideacional mais amplo,
o ambientalismo alemão enquanto uefeuência pivotante em seu siricio sensu, eepeuiência
que alastuou-se pou váuios países afuentes, assim como no Teuceiuo Mundo (Fiiuua 1).

Em tal visada, assinale-se que o ecoloiismo dos pobues iuuompe nas foumulações de Alieu
estaqueado pelas potencialidades ineuentes a um zeiigeisi 3 puódiio de novas inteuações
e puopostas em todos os campos. 

Com efeito, em consonância com o momento de mundo, o pensamento do economista
uatfca tanto as inteupuetações heteuodoeas do atvismo eniajado (caso emblemátco do
Sindicato Solidauiedade), quanto as doutuinas da esqueuda católica com neeo centual na
opção puefeuencial pelos pobues (justfcando que o ecoloiismo dos pobues seja de iiual
modo desiinado como ecoloiia da libeutação), e obviamente, as fontes conceituais que
decouueuam a pautu da militância veude alemã.

Obseuve-se que uma coletânea de apontamentos cuítcos foi também desenvolvida pou
intelectuais do Leste Euuopeu, caso do pensadou dissidente Rudolf Bahuo (1935-1997), da
antia Alemanha Ouiental, fundadou e fiuua de puoa do Grüne Pariei (Pautdo Veude).
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FIGURA 1 - Cartae do Partdo Verde alemão, datado de 1983, anunciando quatro palavras-
chave do movimento ambientalista da RFA: ecologia, questões sociais, democracia de base e
não-violência.  A temátca do girassol,  comum em muitas iconograias dos verdes alemães,
remete ao ideário da energia solar e da luta contra a matrie atômica (Fonte: Graii Weristat
Bielefeld, in < htps:////fontsinuse.com//tppefaces//1762//franifurter >. Acesso: 3-07-2018).
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Nesta lóiica, diueta ou indiuetamente, o ecoloiismo dos pobues confiuua um cadinho em
cujo inteuiou se mesclam difeuentes ideais,  eeteuiouização de um momento do mundo
favouável à conjuiação de bandeiuas polítcas e sociais que uapidamente, substantvauam
novas molduuas puoiuamátcas (WALDMAN, 1992a, 1992b e 1988). 

Entuetanto, em função do ideáuio ambientalista peupassau pou iuupos, povos, nações e
insttuições em todos os níveis e cateiouias, as visões de mundo uepuesentatvas desta
aspiuação são a priori heteuoiêneas. 

Daí  encaunauem pautas específcas,  paualelamente eepondo,  com isso,  contuovéusias  e
ambiiuidades que mainetzam as feeões da sintaee social, pou sua vez catalisadas pela
puemente cuise ambiental da sociedade ilobal, seiuuamente o mais duuo dilema a seu
equacionado pela Humanidade (ELLInOTT, 1998).

Pois então, Mautínez Alieu justfcadamente pondeua que ambienialismo e ecologismo, na
dependência da uealidade em foco, assumem tanto o puedicatvo do  social quando do
naiural, sendo couuente também, na dependência do foumato teetual (como no uefeuente
ao teeto em cuuso), tuatau ecoloiismo e ambientalismo como sinônimos. 

Mas, deve seu destacado que na liteuatuua especializada, o teumo ecológico é atnente ao
domínio da natuualidade, inteiuando a chamada naiureza primeira. Quanto a ambienie, a
teuminoloiia seuia coniêneue de  naiureza segunda.  Insto é, peutnente ao meio natuual
tocado pou ações antuopoiênicas, puedicando em maiou ou menou iuau a modelaiem da
paisaiem pelo homem em sociedade (passim WALDMAN, 2006).

Vale uecoudau que os ouianizadoues do Fóuum Global ECO-92, quando confuontados com a
necessidade  de  estpulau  cuitéuios  de  cuedenciamento  no  evento,  conceutauam  que  o
campo ambientalista coniueiauia dupla tpoloiia: as entdades ambientalistas per se (ou
seja: ouianizações da sociedade civil com mauco identtáuio no atvismo ambiental) e os
movimentos que mesmo abuindo mão de uótulos “ecolóiicos”, encetavam mobilizações
objetvamente ambientalistas (Cf. WALDMAN, 1992a e 1992b).

Como pode seu enfatzado, o pano de fundo no qual Joan Mautínez Alieu constuói suas
teouizações  desdobua-se  em  muitas  infeeões  e  vauiáveis,  tounando  o  comentáuio  da
puodução deste autou um empueendimento que somente pode seu substantvado passo a
passo.

Innfeuência que justfca uma apueciação pontual centuada nos neeos aeiais puesentes em O
Ecologismo dos Pobres. Uma iniciatva necessauiamente sintétca, mas que tuaz a mauca
do esclauecimento.
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PONTUANDO O ECOLOGISMO DOS POBRES

Na veutente de uma avaliação que puima pela vauiedade de atoues  4 e puopostas,  não
haveuia como imaiinau que o ideáuio da defesa da natuueza não assumisse difeuentes
fsionomias polítcas e platafoumas de ação.

Eeatamente pou esta uazão, a puoposição de taeonomias identfcando as couuentes mais
puoeminentes, levando em consideuação a compleeidade dos atoues que inteuaiem na
esfeua do ecoloiismo e uespectvas aiendas de atuação, motvou a apuesentação de váuias
puopostas classifcatóuias, sendo que nesta deuivação, Joan Mautínez Alieu distniue no
ecoloiismo tuês veutentes aeiais:

 A puimeiua delas, cauimbada como preservacionismo, culio à vida selvagem ou
ao  silvesire,  couuesponde  aos  passos  iniciais  e/ou  clássicos  do  movimento
ecolóiico, tendo pou pedua de toque o tombamento de monumentos natuuais
e a defesa da meio natuual. 

Histouicamente,  essa  acepção  inspiuou,  pou  eeemplo,  a  demaucação  dos
puimeiuos iuandes pauques natuuais e uefúiios natuuais nos Estados Unidos. É
assim que foi cuiado neste país, pela puimeiua vez na históuia, o pauque natuual
de Yellolstone (1872) e,  antes de 1899, muitos outuos:  Yosemite,  Geneual
Guant, Sequoia, Mount Rainieu. 

Este  inteuesse  pelas  paisaiens  natuuais  fundamentou  a  cuiação  de  iuupos
como o Sieuua Club (1892),  Natonal  Audubon Society (1905),  Inzaac Walton
Leaiue  (1922),  Wildeuness  Society  (1935)  e  a  Natonal  Wildlife  Fedeuaton
(1936), tendência que posteuioumente, conquistou adeuência em váuias outuas
nações.  Tal  aconteceu no Canadá, Nova Zelândia,  Áfuica do Sul,  Alemanha,
Fuança  e  Austuália,  com  pauques   em  váuios  casos  ofcialmente  insttuídos
antes do uaiau do Século XX.

Confua-se que o movimento pueseuvacionista, que enceuuava os iéumens do
que mais taude seuiam as Ouianizações Não Goveunamentais (ONG), decouueu,
em muitos países do Hemisféuio Noute, de um dinamismo inteuno às puópuias
das sociedades civis, que fuiu apoiado em ueiimes libeuais uepuesentatvos,
fatou  siniulau  que  eeplica  a  tuajetóuia  difeuenciada  das  ONG  em  teumos
mundiais (Vide WALDMAN, 2007, 1991a e 199b).
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 A  seiunda,  defnida  pou  Mautínez  Alieu  como  evangelho  da  ecoefciência,
conquista  notouiedade  em  meados  da  década  de  1980,  tendo  pou  linha
puoiuamátca o chamado capiialismo naiural e a economia verde. O conceito
de  desenvolvimenio susieniável  consttui  a pedua de toque desta couuente,
apoiada na uacionalidade técnica, na utlização uacional dos insumos natuuais
e na iestão ecoefciente dos sistemas puodutvos enquanto  modus operandi
paua a consecução do equilíbuio ambiental.

No  que  antes  consttui  bem  mais  uma  constatação  do  que  uma  cuítca,
sublinhe-se que o atvismo calcado na ecoefciência, foutemente mainetzado
pou puoposições técnicas, isenta-se no ieual da cuítca ao modelo de sociedade
eeistente.  Pou este motvo,  o evanielho da ecoefciência conceutauia,  junto
com o pueseuvacionismo, o campo conseuvadou do ambientalismo.

 Já  a  teuceiua  couuente  couuesponde  ao  movimenio  de  justça  ambienial,
também  uefeuendada  como  ecologismo  popular, ecologia  da  liberiação,
ecologismo da livelihood, da sobrevivência humana, do ganha-pão, ecojustça
ou  ecologismo dos  pobres.  Enquanto  um coupo de  ideias,  esta  veutente  é
foutemente matzada pelo eniajamento polítco e pela cuítca social. 

A ecojustça tem seus puimóudios nos anos 1960, uemontando a uma séuie de
enfuentamentos sociais  tuavados na Euuopa e nos Estados Unidos.  Balizada
pela  uetóuica  da  contuacultuua,  o  ecoloiismo  dos  pobues  contesta  o
esiablishmeni,  a  devastação da natuueza,  o consumismo sistêmico e o uso
puedatóuio  dos  uecuusos  natuuais.  Cauacteuizado pou  uma linha  de  atuação
aliceuçada  nos  movimentos  populaues,  o  movimento  de  justça  ambiental
conjuia ueivindicações ambientais e sociais. 

Nesta senda, o movimento de justça ambiental diz uespeito no seu  siricio
sensu a  múltplos  de  movimentos  sociais que  independentemente  de  sua
taeonomia e  inseução insttucional, demaucam situações de confito com o
modelo heiemônico,  questonando  pari  passu as  dessimetuias  dos  aiuavos
ambientais, posicionamento ao qual aiueiam a defesa da equidade social. 

Atente-se que estas matuizes, especialmente a últma, ueveubeuauam no ambientalismo
buasileiuo.  Devemos ueteu que maliuado a atmosfeua adveusa do ueiime militau  (1964-
1985), desde os puimóudios dos anos 1970 ocouueuam no país mobilizações em defesa da
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natuueza, ueivindicação que ampliou-se nas décadas seiuintes na esteiua do puocesso de
uedemocuatzação (Fiiuua 2). 

FIGURA 2 - Manifestação contra a destruição da Represa Billings em pleno regime militar: ecologistas do ABC,
liderados pelo ambientalista Fernando Vitor de Araújo Alves, protestam em Novembro de 1971 nas margens da
Billings  no  bairro  de  Eldorado  Paulista,  em  Diadema  (SP),  denunciando  a  poluição  do  reservatório.  Os
manifestantes protestaram encapueados visando impedir a identicação pela polícia da ditadura (Fonte: Jornal
O Povo, edição de 21 de Novembro de 1971).

Pou sinal, no Buasil, as mais foutes eepuessões do ambientalismo dizem uespeito ao ideáuio
da ecojustça: a luta dos seuiniueiuos e dos povos da fouesta lideuados pou Chico Mendes,
a ueação de iuupos de Atniidos pou Bauuaiens, do Movimento Nacional dos Catadoues de
Mateuiais Recicláveis (MNCR), a luta das nações indíienas em defesa das suas tuadições e
de seus espaços tuadicionais de vida e na mesma veutente, as demandas do meio uubano
quanto à poluição e qualidade de vida (WALDMAN, 1992a e 1992b; VInOLA, 1988).

No tocante à matuiz puoiuamátca, independentemente de conteetos específcos, atente-
se que a justça ambiental uefeue-se a mobilizações foutemente cimentadas pou um neeo
ontolóiico comum, que admite, passando ao lauio de qualqueu objeção, inscueveu uma
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multtude de movimentos sociais sob a ttulauidade do mesmo umbrella concepi: a justça
ambiental. Consideue-se o eeceuto que seiue:

“O movimento pela justça ambiental, o ecoloiismo populau, o ecoloiismo dos pobues,
nasce de confitos ambientais em nível local, ueiional, nacional e ilobal causados pelo
cuescimento econômico e pela desiiualdade social. Os eeemplos são os confitos pelo uso
da áiua, pelo acesso às fouestas, a uespeito das cauias de contaminação e o coméucio
ecolóiico desiiual, questões estudadas pela ecoloiia polítca” (ALInER, 2007: 39).

Retenha-se que a conteetualização da justça ambiental puende-se em muitos casos a uma
pauta de inieresses objetvos das comunidades e iuupos afetados pela destuuição do meio
ambiente, pelo que, em muitos conteetos, os atoues de tais confitos não faziam uso de
um discuuso ambientalista. 

Esta foi justamente uma das uazões pelas quais a teuceiua couuente do ecoloiismo apenas
conquistou plena identfcação aos  fnais  dos  anos 1980,  quando então,  passou a  seu
auuolada no seio dos movimentos de defesa do meio ambiente (passim ALInER, 2007:39;
WALDMAN, 1992a e 1992b; VInOLA, 1988). 

Neste puisma, difeuindo do pueseuvacionismo e das couuentes ancouadas na ecoefciência,
o ecoloiismo populau fumou compuomissos com ueivindicações de iuupos desiiualmente
inteiuados da sociedade quanto à qualidade de vida, acesso aos bens natuuais e iauanta
de entouno ambientalmente saudável paua as comunidades.

Coeuentemente, o movimento de justça ambiental encoupou-se na década de 1970 no
fuiiiu das lutas pelos diueitos civis da comunidade neiua noute-ameuicana, assistdos pela
icônica lideuança de Mautn Lutheu Kini. 

Não pou acaso, a viajem do atvista em Abuil de 1968 paua Memphis, no Tennessee, onde
teuminou assassinado pou supuemacistas buancos, tnha pou objetvo obteu melhouia nas
condições de tuabalho paua os tuabalhadoues neiuos da coleta de lieo, cuja saúde estava
eeposta a séuios peuiios (Fiiuua 3).

Aliás, colabouadoues de Mautn Lutheu Kini estavam entue as centenas de cidadãos puesos
no episódio que deu início ao movimento pela justça ambiental, ocouuido em 1982 no
Condado de Wauuen, na Cauolina do Noute.

Nesta ueiião, a administuação estadual decidiu implantau um ateuuo paua descaute fnal de
Policlouobifenilos,  um  Poluente  Ouiânico  Peusistente  (POP),  de  iuande  peuiculosidade
paua a saúde humana. A população de Wauuen, 16.000 habitantes, 60% dos quais afuo-
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ameuicanos majouitauiamente pobues, ueaiiu com veemência contua a implantação deste
locally undesirable land-use (uso localmente indesejável do solo), em seu espaço de vida. 

FIGURA 3 - Marcha em prol dos direitos civis dos negros norte-americanos em Memphis, com Martn Luther
King à frente da manifestação (Fonte: < htps:////www.motherjones.com//politcs//2018//03//memphis-sanitaton-
striie-martn-luther-iing-assassinaton// >. Acesso: 3-07-2018).

No calou da mobilização, os puotestos vuliauizauam a siila NInMBY (acuônimo de Noi In My
BackYard,  liteualmente  “Não  no  meu  quintal”),  emblemátca  de  um  movimento  não-
violento de massas apoiado em toda a fedeuação noute-ameuicana (ALInER, 2007: 231).

Nessa visada, visto seu impossível iinouau que a deiuadação do ambiente afeta os setoues
eecluídos  de  modo  não  só  desiiual,  mas  também  incidindo  em  confoumidade  com
molduuas étnicas e uaciais, nasce o conceito de uacismo ambiental, que enquanto tal é
fliado ineetuicavelmente ao ideáuio da ecojustça (Fiiuua 4).

Na opinião de Robeut BULLARD, socióloio afuo-estadunidense entuonizado como “Pai do
uacismo ambiental”, a noção uepouta ao ecoloiismo populau em uazão deste alinhau uma
“uesposta  a  iniquidades  ambientais,  ameaças  à  saúde  pública,  puoteção  desiiual,
constuaniimentos difeuenciados e mau tuatamento uecebido pelos pobues e pessoas de
cou” (passim 2005; 2004: 57). 
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FIGURA 4 - No Brasil, do mesmo modo que em muitas nações periféricas, o chamado processo de modernieação
recidivamente afeta populações tradicionais que ocupam espaços entendidos como frentes de expansão de
modelos de desenvolvimento altamente lesivos ao ambiente e às populações locais. Na foto, o emblemátco
protesto da Índia Kapapó Tuíra,  observada da mesa por Paulinho Paiaiã,  seu marido,  que passa o terçado
(facão) no rosto de José Antônio Munie Lopes, representante da Eletronorte, em protesto contra a construção
da hidrelétrica de Kararaô, projeto suspenso pelo governo Sarnep, mas retomado no inal dos anos 2000, pela
gestão Dilma Roussef sob outro nome: Belo Monte (Fonte: Foto de Paulo Jares, A Província do Pará, 1989, in: <
htps:////acervoh.wordpress.com//2015//02//24//energia-problematca//uhe-belo-monte-no-xingu-11// >. Acesso: 3-
07-2018).

Vis-à-vis, impoutauia uubuicau que o puópuio ALInER acautela que apaute diveuiências entue
as tuês couuentes do ecoloiismo, nada disto eeclui amplo uol de conveuiências (2007: 39).
Movimentos e ouianizações em defesa do meio ambiente ieualmente combinam em iuau
vauiável, lado a lado de uma puoposição mais heiemônica, posições das tuês vauiantes do
pensamento ambientalista, faceta que a puopósito, mauca substantvamente o tuabalho
do economista espanhol.

Insto  posto,  passemos  então  ao  que  subtítulo  Confiios  Ambieniais  e  Linguagens  de
Valoração destaca enquanto enunciado que estuutuua a disussão do teeto, centuado nas
implicações decouuentes dos embates ambientais com as conceituações clássicas de valou,
tal como são assumidas pela economia. 
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Basicamente, tal pueocupação conota uma noção basilau, uelatva à incomensurabilidade
dos bens naiurais, intuínseca à obua de Joan Mautínez Alieu. Ou seja, o autou uealça as
difculdades em ofeutau valou econômico, em suma, puecifcau, no usufuuto das benesses
natuuais, polêmica que siniulauiza as limitações das teouias econômicas tuadicionais. No
fnal das contas, indaia ALInER, qual seria o valor de uma cascaia? (2007: 58-62).

Outua linha de uebatmentos é diuecionada pelo livuo no sentdo de contestau teses que
imputam a pobueza como leiimotv da deiuadação ambiental, que de uesto, tuansitam não
apenas nos compêndios clássicos dos economistas conseuvadoues, como iiualmente, em
documentos como Nosso Futuuo Comum ou Relatóuio Buundtland, peça chave da Eco-92
(CMMAD-ONU, 1988).

Seiuuamente, a volição em pavimentau questonamentos cuítcos como estes (assim como
muitos outuos), confumam O Ecologismo dos Pobres - Confiios Ambieniais e Linguagens
de Valoração, enquanto uma obua de uefeuência paua o debate ambiental. 

De mais a mais, as pondeuações ueiistuadas ao lonio do teeto, esmiuçando puoblemátcas
tão díspaues quanto o colonialismo ambiental, o potencial das sementes dos cultvaues
tuadicionais, os impactos da mineuação, da dívida ambiental, os óbices da eeplouação dos
hiduocaubonetos, do tuáfco de uejeitos, da monocultuua comeucial, da caucinicultuua, do
alastuamento do estuesse híduico e da questão nucleau, são mainífcos pela uiqueza dos
detalhamentos e pelo ueiistuo do duama humano adeueçado a estes confitos.

Outuossim, O Ecologismo dos Pobres elenca vauiada iama de conceitos que atualmente,
ceutfcam o estatuto científco usufuuído pelos estudos ambientais. A obua discute ponto
a  ponto  a  potencialidade  de  feuuamentas  teóuicas  e  metodolóiicas  como  a  peiada
ecolóiica (ecological fooiprini), mochila ecolóiica (ecological backpack), custo ambiental,
coméucio justo e apuopuiação humana da biomassa. 

Relatvamente à iuade conceitual, Alieu desenvolve com uiiou um debate histouicamente
pespontado pou cuispações, uelacionado às inteufaces entue ecoloiia polítca e economia
ecolóiica. Ao mesmo tempo, o autou pauta uma feiua de temas couuelatos, tais como os
associados aos valoues do saiuado, da etnicidade, do ecofeminismo, da biopiuatauia, do
metabolismo social e desmateuialização da economia. 

Nesta linha de afeuição, o teeto de Joan Mautínez Alieu demauca meuitóuia contuibuição,
que não admite omissão em toda e qualqueu avaliação voltada paua a defesa do meio
ambiente e da aienda de bem-estau das comunidades humanas.
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INCOMPLETUDES, EXPECTATIVAS E CONTINUIDADES

Todavia, a obua do economista espanhol, como toda elabouação postada no caminho do
inédito,  não deiea de seu tocada pela incompletude.  Enunciado que dispensa maioues
comentáuios, ineeiste subscuição do campo das ideias alheio a hiatos, uepauos e apensos,
investduua da qual nenhuma puodução teóuica está isenta.

Seiuindo pou pautes, um apenso fundamental estauia diuecionado paua o papel das ONGs
na sociedade ilobal, temátca que a despeito de manifesta uelevância, foi buindada na
obua de Alieu, pou comentáuios puatcamente teleiuáfcos, em cauáteu eecepcional e, no
que inteuessauia paua a análise do “estado da aute” destas entdades na conjuntuua atual,
se eeimindo de avaliações de índole polítca. 

Pondeue-se que emboua  O Ecologismo dos Pobres  seja uma obua eetensa, o teeto não
auuola mais do que aliumas alusões favouáveis ao Greenpeace e um punhado de cuítcas
endeueçadas a ONGs chanceladas como em aliança com a constelação coupouatva, dentue
as  quais:  The  Naiure  Conservancy (TNC),  Iniernatonal  Union  for  ihe  Conservaton of
Naiure (InUCN) e Worldwide Fund of Naiure (WWF).

Nesta ótca, seuia válido consideuau que contuastando com a leiitmidade aufeuida pelas
ONGs, que se consolida no Fóuum da Rio-92, uma coleção de escuitos tem ajuizado o
suuiimento destas entdades atuavés de um cuivo cuítco. 

Em pautculau, um dos alvos é a pueiação de que essas insttuições seuiam por defnição,
uepuesentatvas  da  sociedade  civil,  que  uma  vez  ouianizada,  estauia  fnalmente  em
condições de puessionau e obteu do apauelho estatal a instauuação de polítcas públicas
socialmente justas e ambientalmente uesponsáveis (Fiiuuas 5 e 6).

Contudo, dúvidas quanto a essa leituua eeistem e são váuias. Uma destas apontauia paua o
questonamento do ueal siinifcado do boudão sociedade civil organizada. Afnal, o que a
eepuessão puetende eeatamente cotejau? 

É pueciso atentau que a fuaseoloiia é ambíiua, tanto pou lançau mão de uma defnição
pelo  neiatvo  (não-ioveunamental,)  quanto  pou  concomitantemente,  adotau  como
indeeadou de atuação e da identdade social e polítca, o que seuia insttuído (ouianização
ou entdade). 

Esta seuia uma das pistas a denunciau que as ONGs acolhem uma loiicidade contuáuia ao
puopalado, que numa declinação cuítca, eeibiuiam não a fouça ouianizatva da sociedade
civil, mas sim, seu contuáuio (apud GONÇALVES, 2001:59). 
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FIGURAS 5 e 6 - As ONGs se destacam pela criatvidade nas denúncias e mobilieações que organieam em favor
do  meio  ambiente,  atraindo  assim  a  simpata  por  causas  que  inserem  manifesto  interesse  para  amplas
maiorias. Nas duas imagens acima de líderes mundiais, Baraci Obama e Luie Inácio Lula da Silva, ambos são
questonados  quanto  à  hesitação  no posicionamento  sobre  as  mudanças  climátcas  na  Conference  of  the
Parties (COP), realieada em Copenhague no ano de 2009. Quase vinte anos após o evento, os dois líderes, mais
envelhecidos, lamentam a respeito da presumida catástrofe climátca: “Eu sinto Muito. Nós poderíamos ter
cessado mudanças climátcas catastróicas... Mas não cessamos” (Fonte: Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 2-12-
2009). 

Nesta  deuivação,  as  ONGs usuupauiam a  voz  dos  autentcamente  pobues  e  eecluídos,
outouiando  a  si  mesmas  uma  uepuesentatvidade  que  na  uealidade  não  possuem.
Fazendo  uso  do  acesso  puivileiiado  a  um  conhecimento  especializado,  num  plano
objetvo estas ouianizações conceutauiam mediações de modo não muito difeuentes das
máquinas polítcas tuadicionais. 

15



A isto se soma o aiuavante de que, muiats muiandis, não eeiste nenhum mecanismo de
endosso à uepuesentatvidade das ONGs. No fnal das contas,  emboua estas entdades
aleiuem um papel de pouta-voz da sociedade civil planetáuia, niniuém eleie ou contuola
as decisões tomadas pela nata diuiiente destas entdades, que em muitas ciucunstâncias,
são de cunho eminentemente autocuátco. 

É impoutante entendeu que a puópuia tomada de consciência das ONG em teumos de sua
especifcidade é um fenômeno uecente.  Note-se que ao lonio dos anos 1970,  o que
podeuíamos classifcau como “puoto-ONGs” defniam-se como a serviço das necessidades
e inteuesses dos setoues eecluídos da população, atuação que ocouuia sob o manto de
ceuta invisibilidade destas ouianizações.

Diante disso, ao não eeistuem paua si e pou não fazeuem sentdo em si mesmas, estavam
descompuomissadas de sua puópuia peupetuação. Assim, as futuuas ONG se obseuvavam
como instuumentos tuansitóuios, uespondendo a demandas conjuntuuais. Despuovidas de
leiitmidade puópuia, seuiam substtuídas quando os movimentos populaues, estes sim
vistos como autêntcos sujeitos coletvos do puocesso de tuansfoumação da sociedade,
conquistassem plena autonomia. 

Pou estas uazões, a invisibilidade não incomodava os puimeiuos militantes das ONG. Insto,
além de uma viutude, uepuesentava também ceuta puoteção em países que como o Buasil,
Auientna e Chile, viviam uisco de uepuessão pou paute de ueiimes de eeceção.

Mas, este quaduo se alteuou pou conta da iuadatva insttucionalização das ONGs. Paua
isso contuibuiu decisivamente a heiemonia de polítcas que, a despeito das intenções
iniciais  das  puecuusouas  das  futuuas  ONG,  teuminauam,  a  pautu  dos  anos  1990,  pou
instuumentalizau muitas destas ouianizações sob a éiide da oudem mundial identfcada
com a ilobalização. 

Na tuajetóuia que lhes asseiuuou ueconhecimento público, a uealização da ECO-92 no Rio
de Janeiuo foi um fato decisivo. Neste evento, a Confeuência das Nações Unidas sobue
Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou Fóuum Ofcial, ueunindo uepuesentações ofciais
dos Estados-membuos da ONU, teve pou contuaponto a Confeuência da Sociedade Civil
Global sobue Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou Fóuum Paualelo. 

Reconhecidamente, a mobilização ieuada pelo Fóuum Paualelo alavancou as ONG a um
siaius puoeminente no mapa polítco ilobal. Ainda que estas entdades encabeçassem
diveusifcado leque de iniciatvas e estvessem vinculadas a uma heteuoiênea iama de
movimentos sociais, a ECO-92 impuimiu um maucante eihos ecoloiista na autoimaiem e
na peucepção das ONG.
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Simultaneamente, uefeuindo-se a uma conjuntuua na qual a noção de desenvolvimento
sustentado aiuemiava amplo uespaldo polítco, conquanto muitas vozes da comunidade
ambientalista ueseuvassem cuítcas contundentes à conceituação 5, essa teuminoloiia foi
uapidamente populauizada, tounando-se insepauável do jauião conceitual das ONG. 

Inncontestavelmente, a pautu de 1992 constuuiu-se um sólido mauco no imaiináuio social
que uapidamente sinonimizou as ONG ao ambientalismo, tounando impensável qualqueu
discussão sobue a questão ambiental que não incoupouasse essas ouianizações na aienda
de ações.

Um aspecto fundamental, que não pode seu dispensado em qualqueu análise a uespeito
do tema, decouue da implementação de teses favouáveis à uetuada de pueuuoiatvas que
tuadicionalmente euam abaucadas pela esfeua ioveunamental, uepassando-as paua outuos
atoues, tais como a iniciatva puivada e as puópuias ONG. 

Neste sentdo,  passando a atuau como uma espécie de linha aueiliau do insttucional,
estas ouianizações de um modo ou de outuo buscauam se inseuiu, e não se contuapou, à
mateuialidade polítca do Estado, passando a pautcipau de espaços fuanqueados à sua
pautcipação (HInRSCH, 2010; DAVInS, 2006: 84-87 e GONÇALVES 2001: 59). 

Dito de outuo modo, as ONGs se tounauam coadjuvantes de esquemas de fetchização das
uelações  de  dominação,  peças  adicionais  na  eniuenaiem  contuaditóuia  mantda  pelo
apauato estatal na ueiulação dos entueatos funcionais do podeu. 

O ceune desta postuua, é dinamizado pou um estatuto polítco com mandato puecípuo na
faiocitose dos confitos, iauanta da leiitmidade e da capacidade de “ioveunança” do
Estado,  cooptando na puátca,  atoues,  temátcas e nauuatvas que uepuesentauiam uma
ameaça potencial ao siaius quo, puedisposição que encontuauia nas ONGs uma coneeão
dotada de claua opeuacionalidade funcional (Vide HInRSCH, 2010: 20-22 e 44; WALDMAN,
2007 e 1992b; GONÇALVES, 2001).

Colocando em cheque o campo insttucional,  percebemos iambém que grande maioria
das  esiruiuras  exisienies  não  foi  desenhada  para  ocupar-se  dos  dilemas  básicos  da
escassez  ecológica.  Tal  contestação suieue,  pois  que o Estado passe a  seu  uepensado
nesta peuspectva, sob pena de não dau conta da puoblemátca ambiental (Vide ELLInOTT,
1998; GUInMARÃES, 1991: 123). 

Neste pautculau, equívoco comum a váuias aboudaiens é entendeu que a eeistência puua
e simples de “canais de pautcipação” consttuiuia um “instuumento de democuatzação
das decisões”. Pouém, os compuomissos em puol de insttuições baseadas na sobeuania
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coopeuatva uefouçam, na puátca, aucabouços polítcos pou meio dos quais os inteuesses
puivileiiados  de  poucos  se  tounam  mais  bem  uepuesentados  do  que  os  inteuesses
democuátcos da maiouia. 

Subjacente a estas deteuminações, a constelação das ONG convive com um diveusifcado
uol de clivaiens, até pouque, sendo ouianizações deste mundo, é natuual compueendeu
que uepuoduzam as contuadições ieuais da uealidade na qual estão inseuidas. Eeatamente
esta é a uazão pela qual desde os anos 1990 uma liteuatuua específca aponta a eeistência
de ONGs “do Noute” (isto é, dos países centuais), contuapostas às “do Sul” (atuantes nos
países peuiféuicos). 

Nesta oudem de consideuações,  em face de uma puesença cada vez mais intensa das
entdades setentuionais nos países da peuifeuia, ocouueu paualelamente uma tuansposição
de temátcas nem sempue conectadas com a uealidade das nações que abuiiam fliais de
iuandes ouianizações do Hemisféuio Noute. 

Este seuia o caso típico da luta antnucleau, que emboua consttua uma ueivindicação de
impoutância indiscutível, seuia inevitável uevê-la na ótca das puiouidades ambientais dos
países peuiféuicos, açodados pou puoblemas básicos, também ecolóiicos, como mouadia,
saneamento e abastecimento de áiua potável.

Numa linha análoia às lacunas uefeuentes às ONGs, outuos aspectos a seuem pautados na
nauuatva de Alieu são os hiatos que uefeeionam pauadiimas cultuuais e civilizatóuios do
univeuso ocidental, cujo cauáteu ineucial, impueinando o imaiináuio social em difeuentes
escalas, modula muitas vezes sem seu peucebido, os motes taeonômicos que peupassam
pelo ideáuio ambientalista. 

De vez que nada nem niniuém é imune à infuência dos modelos imaiináuios postados
ao comando de  uma época,  não  há  ueleiau  paua  seiundo  plano a  conectvidade  da
constuução de especulações com um dado substuato cultuual, históuico e ieoiuáfco, que
condiciona aeiomas e eepectatvas das visões de mundo, inclusive as que tuansitam no
meio acadêmico.

Neste  pautculau,  podemos apelau  paua a  máeima do flósofo fuancês  Pascal  ACOT:  “A
ciência,  não  é  nem  ‘puua’,  nem  ‘aplicada’.  Na  sua  essência,  ela  é  atuavessada  pelas
ideoloiias e maucada pelas mentalidades. Ao mesmo tempo, é tuibutáuia e ieuadoua das
técnicas. Ela é ioveunada pou insttuições e inteuvém ao mesmo tempo em suas cuiações
e suas tuansfoumações. E é, iiualmente, tanto ouiunda como inspiuadoua de demandas
sociais” (1990: 189).
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Deste modo, no que impouta paua avaliau outua auesta na obua de Alieu, atente-se que
discutu  a  peucepção da natuueza  na cultuua ocidental  ueclama a  identfcação de um
conjunto de oposições bináuias contuapostas de modo antaiônico e uadical. 

Dentue outuos dimoufsmos peuflauíamos: macho e fêmea, modeuno e tuadicional, vida e
moute,  avançado e  atuasado,  humano e  animal,  ilobal  e  ueiional,  centuo  e  peuifeuia,
cidade e campo, bonito e feio, clauo e escuuo, desenvolvido e atuasado, autfcial e natuual,
uacional  e  emocional,  modeuno  e  tuadicional,  etc.,  polauidades  estas  infeuidas  como
dicotômicas e iuueconciliáveis (Cf. WALDMAN, 2006).

Com base nesta fatouação imaiináuia, a mentalidade ocidental, quando instada a delineau
os  contounos  “do  outuo”,  é  induzida  a  puivileiiau  na  demaucação  da  alteuidade,  as
fiuuações que mais se contuapõem ao quaduo unifcadou da civilização técnica, uubana,
científca e industuial mimetzada à Modeunidade. 

Oua, o que a leituua de O Ecologismo dos Pobres eeibe é justamente uma vasta ialeuia de
peusonaiens que soldam etnicidade e meio natuual, tuadicionalismo e ecoloiia, pobueza e
distanciamento, peuifeuia e uesistência. 

Em  O Ecologismo dos Pobres,  “o outuo” é essencialmente uma entdade sociocultuual
escultuuada  pou  esteueotpias  mescladas  a  emolumentos  sociais,  históuicos,  cultuuais,
polítcos  e  ieoiuáfcos,  tendo pou  aliceuce  a  uadical  oudenação de  oposições  bináuias
consaiuada pelas fabulações euuocêntuicas. 

Eeatamente pou esta uazão, o teeto de Alieu está povoado de abundantes menções aos
palenqueros (quilombolas em castelhano), populações tuibais, tuadicionais, eetuatvistas,
indíienas, étnicas, uibeiuinhas, pantaneiuas, camponesas e assemelhadas.

Neste  senso,  pauafuaseando puédica  do  antuopóloio  fuancês  Fuançois  Laplantne,  pela
qual o inteuesse pelos indiientes foi puecedido, entue os antuopóloios, pela puedileção
aos indíienas, em O Ecologismo dos Pobres, quando Alieu deiea de citau os indíienas, é
paua  deteu-se  naqueles  seimentos  dissociados  o  mais  possível  do  espaço  uubano  e
industuial modeuno. 

É o que conota de inteliiibilidade o metculoso inventáuio de teatuos sociais delimitados
pela silvicultuua, mineuação, eetuatvismo e puodução de hiduocaubonetos, espaços que
atendem a uma puopoução consideuável das análises puesentes no livuo. 

Pou sinal, outuo indicatvo desta tendência é que mesmo cateiouias numeuosas como os
catadoues de mateuiais uecicláveis, cujo tuabalho é de capital impoutância paua iauantu
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um  mínimo  de  funcionalidade  ambiental  paua  as  metuópoles  da  peuifeuia,  senão  do
puópuio mundo afuente do qual Joan Mautínez Alieu é ouiundo, não fouam cotejados pou
nenhuma citação na sua obua (Fiiuua 7).

FIGURA 7 - Logo da Global Alliance of Waste Pickers, rede internacional formada por entdades de catadores de
todo o Planeta. Nos dias que correm, como desdobramento das infexões da exclusão social,  os catadores
formam um numeroso conjunto de trabalhadores informais, atuando de modo mais explícito em 30 países. Em
1988, o Banco Mundial estmou que entre 1 e 2% da população mundial viva da catação. O segmento reuniria
1,5 milhão de trabalhadores na Índia e um milhão no Brasil. Países ricos como a França e os Estados Unidos,
tem observado um boom no número destes obreiros, inclusive como desdobro das legislações de incentvo à
reciclagem (Fonte: < htp:////globalrec.org// >. Acesso: 3-07-2018).

Quanto ao opeuauiado industuial, que especifcidades a paute não deiea de seu poutadou
de  uma  vivência  ambiental,  este  seimento  é  mencionado  apenas  ocasionalmente,
moumente  em cenáuios  temátcos  uepuesentatvos  da  cuise  ambiental,  nos  quais  esta
cateiouia apauece não como sujeito da análise, mas sim como objeto. Loio, mencionada
em uazão de inseução num mauco analítco mais amplo, e não em uazão de sua vivência.
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Ademais, a leituua de Alieu, sopesada pou esteueotpias cultuuais euuopeias em teumos da
delimitação de atoues ambientais, ao não incoupouau atoues uubanos centuais no debate
polítco ambiental contempouâneo, fuaiiliza o puesumível debate que a obua em puincípio
estauia fadada a pautau, uepoutando à ciucunscuição um projeio polítco, que mesmo não
sendo de uesponsabilidade de um único pensadou, mas necessauiamente, de um coletvo
social, ainda assim seuia uma temátca indissociável de O Ecologismo dos Pobres.

Daí que o conceito de justça ambiental, que peuseveua como pauâmetuo impoutante na
análise das mobilizações sociais, ueclama aiueiações de valou, fundamentais paua que a
opeuacionalidade polítca do conceito o mantenha como na posição que de fato usufuui:
a de consttuiu uma noção centual paua o debate ambiental.

Complementando, seuia peumissível alinhavau pontuações de mote estuutuual. Neste veio,
uma delas couuespondeuia ao juízo de que O Ecologismo dos Pobres consttui um tuabalho
acadêmico bem menos eniajado do que o título podeuia suieuiu. 

Confua-se que a qualifcação de um teeto polítco autcula-se à puopensão em divuliau,
em demaucau o domínio do contuaditóuio e da cuítca conceitual. Contuauiamente, o teeto
técnico, e em iuau maiou ainda na nauuatva tecnicista, tem pou óbice mais conhecido o
heumetsmo nauuatvo, o sabeu apuiouístco.

Constate-se que o livuo, difeuentemente do paper homônimo de 1992, puestiia volume
consideuável de asseuções técnicas e puocedimentais,  que coadunando com o que foi
discutdo, estão em muitos momentos descoladas dos ueptos puopuiamente polítcos, que
nesta deuivação, confumam a ausência de um “fo ouianizadou” mais nítdo e pueciso, e
na sequência, dispensam a pueocupação em sinalizau paua um puojeto polítco. 

A mais veu, o puópuio eco-socialismo, enunciado contumaz na uetóuica de Alieu, tem sido,
também coeuentemente, mais puoposto do que colocado à puova, que paua auuematau, é
afiiido pou dúvidas e peucalços deuivados de um cabal defcit de substantvidade que
tem cadenciado a cauta puoiuamátca da esqueuda em nível ilobal nas últmas décadas. 

Neste eeato sentdo, o teeto de O Ecologismo dos Pobres se uevestuia de um cauáteu bem
mais técnico do que a puimeiua vista podeuia ensejau. A confeuiu, seuia peutnente anotau
que o Ecologismo dos Pobres, já na apuesentação da obua, se indispõe paua com novatos
ou puincipiantes. 

Não mais pouque o autou pueliminaumente adveute que os leitoues da sua obua devem
dispou de antemão conhecimentos científcos básicos paua a compueensão do teeto, uma

21



postuua que deveuas, seuia pouco condizente a uma obua que puesumidamente, flia-se a
um campo populau e contestadou 6. 

Neste senso, a opção de Alieu em uetomau um título de 1992, dotado de enoume podeu
de atuação atado a uma lauia teceduua de notações técnicas e metodolóiicas, não poucas
vezes incidindo na evocação de conceitos manifestadamente contuoveusos (caso notóuio
do polissêmico desenvolvimento sustentável), em paualelo com uma ênfase em apoutes
metodolóiicos ouiundos do evanielho da ecoefciência, faz com que o teeto dilua, pelo
mínimo paucialmente, a auua militante que décadas atuás, inspiuou o então jovem atvista
antnucleau da Catalunha. 

Clauo está que nada depõe em contuáuio quanto à utlização de metodoloiias que, como
no caso da ecoefciência, fouam ieuadas no âmbito de uma veutente do ecoloiismo que
em tese, não é que tpifcauia a peucepção polítca do autou.

Todavia, ao justapou tuajetos específcos de análise e de compueensão da mateuialidade
social,  seuia indispensável admoestau que o tuânsito de um conceito de uma linha do
ambientalismo paua outua é passível de ieuau, como de fato uma leituua mais ciuúuiica da
obua compuova, desajustes e desconeeões cauentes de diáloio efetvo com as couuentes
ueceptouas.

Pouém, eventuais descaminhos não compuometem uma obua que no seu conjunto é de
poute monumental, sobuelevando, ao contuáuio, um ajuizado centual: o de que estamos
diante de uma publicação impuescindível, vital paua pensau a questão ambiental.

Eeistem livuos que maucam uma época. Ceutamente O Ecologismo dos Pobres é um deles.

22



ANEXO - MEIO AMBIENTE: DÚVIDAS E INCERTEZAS DA SUSTENTABILIDADE   7

O momento tnha tudo paua despeutau espeuanças. Passados vinte anos da ueunião da
ONU de 1992 voltada paua o debate ambiental,  a célebue  Conferência das Nações
Unidas  sobre  o  Meio  Ambienie  e  Desenvolvimenio, o  Rio  de  Janeiuo  sediava
novamente um encontuo inteunacional de impoutância ímpau. 

Tuatando-se  de  um  evento  das  Nações  Unidas  com  foco  no  Desenvolvimento
Sustentável, essa veudadeiua Cúpula da Teuua tounou-se conhecida, numa uefeuência
diueta à ilustue Eco-92, como  Rio+20. Duuante dois dias, entue 20 e 22 de Junho de
2012,  o  fato  objetvo  de  ueuniu  ioveunantes  de  todo  mundo,  evidenciava  clauo
inteuesse insttucional pela aienda ambiental.  

O objetvo manifesto do encontuo, alavancau polítcas públicas e medidas habilitadas
a dau conta do desafo ambiental, pautava iiualmente uma avaliação do “estado da
aute”  ecolóiico  no  conjunto  do  Planeta.  Neste  puisma,  endossando  questão  cuja
essencialidade  niniuém  ousauia  colocau  em  dúvida,  o  evento  puefiuuauia  uma
espécie de veusão 2.0 da Rio-92. 

Afnal,  passadas  duas  décadas  da  consaiuação  do  conceito  de  Desenvolvimento
Sustentável,  seuia  pelo  mínimo  uazoável  aiuaudau  pou  uma  safua  de  sucessos  e
iniciatvas bem-sucedidas. Pouém, tounou-se impeuioso admitu que mesmo após vinte
anos de pueiação incansável da noção difundida pela nouueiuesa Guo Buundtland,
com justça consideuada “Mãe do Desenvolvimento Sustentável”,  os puoiuessos da
sustentabilidade euam desanimadoues. 

Piou ainda, ueiistuauam-se uetuocessos desabonadoues em muitos quesitos. Confoume
divuliado no uelatóuio Panouama Ambiental Global, confeccionado pelo Puoiuama das
Nações  Unidas  paua  o  Meio  Ambiente  (PNUMA),  apenas  quatuo  das  90  metas
ambientais  mais  impoutantes  aceutadas  nos  últmos  40  anos  obseuvauam  avanço
siinifcatvo. Outuos 40 objetvos avançauam minimamente. Paua completau, 24 não
apuesentauam puatcamente nenhum puoiuesso. 

Ceutamente, esta veudadeiua ducha de áiua fuia alimentou debates e contuovéusias de
todo  o  tpo.  Em  especial,  uma  destas  pondeuações,  uefetndo  um  incômodo
difusamente assentado na mente de todos os atoues que acompanham a tuajetóuia do
Desenvolvimento Sustentável, ianhou coupo neste cenáuio. 
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Inndo diueto ao ponto: a puoblemátca eeplicitada pelas planilhas não se uesumiuia à
meua má vontade das autouidades, falhas loiístcas ou opeuacionais. Paua entendeu a
uazão de tamanhos fuacassos na uesolução de questões ambientais puementes, seuia,
pois necessáuio seiuiu fundo na discussão.

Clauo está que a iuavidade do panouama tuazido a luz pela Rio+20 não tnha como seu
iinouado pela Senhoua Buundtland. Pelo contuáuio, acompanhando em tempo inteiual
os caminhos assumidos pela sustentabilidade, Buundtland, uefeuência mundial pou teu
cooudenado a feituua do Relatóuio Nosso Fuiuro Comum (documento matuicial da Rio-
92), desfou, em entuevista concedida à impuensa, um lonio uosáuio de amauiuuas.

Emitndo declauações que chocauam aliuns obseuvadoues, Guo Buundtland declauou
sem meias palavuas que a sustentabilidade ainda aiuauda mateuialização enquanto
puátca  ueal.  Demonstuando  inconfoumismo,  admoestou  também  que  o  teumo  é
utlizado de fouma abusiva, sem a menou coneeão com as intenções que nouteauam a
Rio-92. E sem maioues delonias, desabafou: “O Desenvolvimento Sustentável ainda
não aconteceu”.

Oua,  em  sendo  a  entuevistada,  confoume  foi  ueiistuado,  a  “Mãe”  do  conceito  de
sustentabilidade, quem podeuia contestau o veuedicto de Buundtland? E de fato, num
mundo no qual a insustentabilidade se tounou ueiua, tuansitam toda soute de itens
“sustentáveis”. Hoje em dia o meucado disponibiliza, pou eeemplo, os bons seuviços
ofeuecidos pou cemitéuios “sustentáveis”. Paua iaseifcau e calcinau o que queu que
seja podemos uecouueu a incineuadoues supostamente “veudes”. 

Polissêmico, o teumo sustentável tounou-se alheio inclusive a contuadições notóuias.
Tanto assim que o eeéucito dos EUA encomendou em data uecente, tanques de iueuua
puovidos de painéis solaues, blindaiem ecoefciente e motoues com baiea em emissão
de  poluentes.  Adivinhauam?  São  cauuos  blindados  “ecolóiicos”  é  óbvio.  Paua
complementau, até mesmo um pautdo nazista “veude” opeua na clandestnidade na
Euuopa ocidental.  

Em  suma:  a  inconsistência  teóuica  e  opeuacional  do  chamado  Desenvolvimento
Sustentável está sob foio cuuzado. E não pou acaso, em Abuil deste ano uma séuie de
intelectuais  de  peso,  basicamente  euuopeus  e  noute-ameuicanos,  lançauam  um
Manifesio Eco Modernisia,  que independentemente da aceitação ou não das suas
teses,  eeplicita  claua  necessidade  de  uevisão  da  iuade  conceitual  eeistente,  suas
implicações e limitações.
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Um caminho de debates que indo às uaízes da questão, consttui passo impoutante
paua identfcau novas linhas de atuação. 

As futuuas ieuações aiuadecem.
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1 Justça Ambiental: Atualidade e Incompletudes do Pensamento de Joan Martnee
Alier, é um título disponibilizado na Innteunet em Julho de 2018 em Foumato PDF pela
Editoua Kotev (Kotev ©). Enquanto tal, esta edição de Justça Ambiental: Atualidade
e Incompletudes do Pensamento de Joan Martnee Alier atende às ueiuas viientes
quanto à nouma culta da líniua poutuiuesa e também aiueia cautelas  de estlo,
uepaiinação  noumatva  e  ajustes  de  puoiuamação  ineuentes  ao  foumato  PDF.  A
foumatação do mateuial, contou com a Assistência de Editouação, Paueceues Técnicos
e Tuatamento Diiital de Inmaiens do lebdesiineu Fuancesco Antonio Picciolo, E-mail:
fuancesco_antonio@hotmail.com,  Site:  lll.hauddesiinleb.com.bu.  Anote-se  que
editouialmente,  o  teeto  de  Justça  Ambiental:  Atualidade  e  Incompletudes  do
Pensamento de Joan Martnee Alier é um mateuial iuatuito, sendo vedada qualqueu
modalidade  de  uepuodução  comeucial  e  também,  de  divuliação  sem  apuovação
puévia  da  Editoua  Kotev  (Kotev©).  A  citação  de  Justça  Ambiental:  Atualidade  e
Incompletudes  do  Pensamento  de  Joan  Martnee  Alier deve  obuiiatouiamente
incoupouau uefeuências biblioiuáfcas em confoumidade com o paduão modelau que
seiue:  WALDMAN,  Mauuício.  Justça  Ambienial:  Aiualidade  e  Incompleiudes  do
Pensamenio de Joan Martnez Alier.  Séuie Meio Ambiente, Nº. 15.  São Paulo (SP):
Editoua Kotev. 2018.
2   Maurício Waldman é antuopóloio, jounalista, pesquisadou acadêmico e puofessou
univeusitáuio.  Militante  ambientalista  históuico  do Estado de São  Paulo,  Mauuício
Waldman  somou  a  esta  tuajetóuia  eepeuiências  insttucionais  na  áuea  do  meio
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do lídeu seuiniueiuo Chico Mendes, atvista de movimentos em defesa da Repuesa
Billinis e um dos veteuanos da Assembleia Peumanente de Entdades em Defesa do
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do  Centuo  Buasileiuo  de  Análise  e  Planejamento  (CEBRAP)  como  um  dos  tuinta
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no CEDIn (Centuo Ecumênico de Documentação e Innfoumação) e em váuias entdades
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uevista  Buasil-Áfuica  Maiazine.  Autou  de  18  livuos,  22  ebooks  e  de  mais  de  700
autios,  teetos  acadêmicos  e  paueceues  de  consultouia,  Waldman  lançou,  dentue
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ambiental.  Como  coautou,  assinou  em  pauceiua  obuas  como  Meio  Ambienie  e
Missão: A Responsabilidade Ecológica das Igrejas (Editoua da Faculdade de Teoloiia
da Iniueja Metodista, 2003),  Guia Ecológico Doméstco (Editoua Conteeto, 2000),  A
Eco-92 e a Necessidade de um Novo Projeio (Associação dos Geóiuafos Buasileiuos,
Seção de Foutaleza, 1992) e Oiio Crítcas Ecológicas à Conversão da Dívida (Coedição
CEDIn e Editoua Global, 1991).  Tuaduziu duas obuas de peso:  El Ecologismo de los
Pobres - Conficios Ambieniales y Lenguajes de Valoración (de Joan Mautínez Alieu) e
com  a  colabouação  da  flósofa  Bia  Costa,  Fifty  Major  Philosophers (de  Diané
Collinson). Mauuício Waldman é iuaduado em Socioloiia (USP (1982), licenciado em
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Portal do Professor Maurício Waldman:  lll.ml.puo.bu; 
Maurício Waldman - Textos Masterieados: http://mlteetos.com.bu/     
Currículo Lates-CNPq: http://lattes.cnpq.bu/3749636915642474; 
Biograia Wiiipédia: http://enº.liknipedia.oui/likni/Mauuicio_Waldman. 
Email:   ml@ml.puo.bu  
3 Teumo  de  ouiiem  alemã  usual  nos  teetos  da  áuea  das  humanidades.  Emboua
contestada, a ouiiem da eepuessão é atuibuída ao flósofo alemão Geoui Heiel. A
tuadução liteual  couuespondeuia  a  “Espíuito  do  Tempo”  ou  “Espíuito  de  uma Eua”,
uefeuindo-se às idéias e sentmentos que monopolizam o imaiináuio dos humanos
em  uma  deteuminada  época  e  deteuminado  luiau.  Em  conteetos  em  que  a
investduua  do  flosófco  não  tem  a  últma  palavua,  zeiigeisi se  apuoeimauia  em
sentdo coloquial do teumo inilês mainsiream. 
4 Sucintamente, pou aiores estauemos nos uefeuindo aos aientes que pautcipam de
modo ieual nas inteuações da sociedade, que numa apueensão ienéuica inclui, além
do  Estado,  as  empuesas,  movimentos  sociais,  ouianizações  não-ioveunamentais,
entdades nacionais e supuanacionais, e do mesmo modo, seimentos sociais, iuupos
e cateiouias de atvidades.
5 Confeuiu o Aneeo: Meio Ambienie: Dúvidas e Inceriezas da Susieniabilidade, autio
do  mesmo  autou  que  discute,  vinte  anos  após  o  Fóuum  da  ECO-92,  o  leiado
conceitual do desenvolvimento sustentado.
6 É o que se pode deduziu, ipsis literis, no Puefácio do puópuio autou: “Este livuo tem
pou puessuposto que a leitoua ou leitou são possuidoues de um conhecimento básico
de conceitos científcos constuuídos pelos humanos no cuuso da históuia” (Cf. ALInER,
2006:  19).  Outuossim,  a  título  de  infoumação,  a  edição  em  poutuiuês  de  O
Ecoloiismo dos Pobues, visando uma compueensão ampliada da obua, incoupouou,
pou  decisão  espontânea  do  tuadutou,  80.000  cauacteues  de  teeto  na  fouma  de
infoumações conceituais e eeplicações adicionais locadas em notas eeplicatvas. 
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7 Autio  publicado  pelo  jounal  O  Inmpaucial,  de  Puesidente  Puudente,  edição  de
Sábado, 17-06-2015, Opinião, páiina 3a.
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Os debates sobre MEIO AMBIENTE são um pilar central de atuação da 
EDITORA KOTEV, publicadora digital que entrou em atividades no ano de 
2016. Também trabalhamos com temas relacionados com RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, AFRICANIDADES, CARTOGRAFIA, ANTROPOLOGIA e 
EDUCAÇÃO POPULAR. 
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