
PERSPECTIVAS DA LUTA AMBIENTAL

Conferência proferida no Eco São Paulo
Encontro Estadual de Entidades Ambientalistas

Outubro de 1996 - Ribeirão Preto (SP).

SR.  MANOEL  TAVARES  (MESA):  Passo  a  palavra  agora  para  o  companheiro  Maurício  Waldman, 
geógrafo e mestrando em Antropologia pela USP para apresentar suas reflexões.

MAURÍCIO WALDMAN: Eu gostaria de primeiramente agradecer esse convite que me foi dirigido para 
estar aqui presente neste evento. Isto porque participar de um evento é sempre uma oportunidade que 
nós  temos  para  levantar  algumas  questões,  algumas  polêmicas,  especialmente  sobre  o  papel  do 
movimento ecológico em um momento muito crítico da história do nosso planeta.

Neste momento no qual se colocam grandes desafios, desafios estes que se apresentam no dia-a-dia, 
no cotidiano, para que o movimento ambientalista possa garantir o seu papel histórico no movimento 
social,  ele deve prontificar-se a defender incessantemente um meio ambiente saudável,  socialmente 
equilibrado e ecologicamente justo.

Antes porém eu gostaria de fazer uma pequena apresentação a meu respeito. Meu avô nasceu e viveu 
boa parte da sua vida aqui em Ribeirão Preto. A família da minha mãe é das redondezas. Minha avó é de 
Franca. Minha mãe nasceu em Pedregulho. Todos da mesma região, portanto. No entanto, nasci na 
capital e aqui em Ribeirão Preto ninguém me conhece.

Eu já desenvolvi várias atuações em termos da luta pelo meio ambiente no seu sentido mais amplo. 
Participei  da  luta  pela  despoluição  da  Represa  Billings.  Coordenei  uma  entidade  de  apoio  e  de 
assessoria aos Povos da Floresta, a Chico Mendes e ao Conselho Nacional de Seringueiros. Contribui 
também  na  luta  antinuclear,  para  o  movimento  de  atingidos  por  barragens  e  em  muitas  outras 
mobilizações. Continuo é claro a ser um militante ambientalista pelo fato de continuar a entender que 
sem mudarmos o nosso estilo de vida nada vai efetivamente mudar neste mundo.

Também ocupei  cargos  administrativos.  Fui  Diretor  do  Parque  Chico  Mendes  na  capital  paulista  e 
Coordenador do Meio Ambiente na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (SP), ambos na 
gestão do Partido dos Trabalhadores. Além disso, tenho vários livros publicados. Então eu tenho uma 
experiência razoavelmente abrangente que cobre uma área de militância, uma área de administração e 
uma outra de produção teórica.

Mas eu creio que em função exclusiva do tema que me foi apresentado e ouvindo nossos parceiros que 
estão aqui  na mesa,  eu gostaria  de fazer  alguns  parênteses,  desenvolvendo  uma abordagem mais 
teórica do tema Perspectiva da Luta Ambiental. Isto se faz necessário, pois se nós quisermos discutir a 
questão ambiental temos obrigatoriamente que abordar a questão da crise do pensamento crítico no 
mundo de hoje.

Deste  modo,  eu  começaria  a  minha  explanação  justamente  abordando  aspectos  conjunturais  e 
estruturais  do  mundo  atual.  Eu  penso  que  vivemos  uma  crise  profunda,  não  só  do  pensamento 
ecológico, do pensamento ambiental, mas do pensamento progressista como um todo. Esta crise inclui o 
pensamento democrático progressista e naturalmente, os ideais socialistas.
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Apesar desta crise ser muito clara, muito evidente, é interessante notar que poucos intelectuais tiveram 
talvez a ousadia de falar a respeito desse problema. Eu quero crer que o único intelectual brasileiro de 
porte  que  teve  a  coragem  de  falar:  Gente,  nós  levamos  uma  paulada  na  cabeça,  foi  o  Maurício 
Tragtemberg.

Talvez  muitas  pessoas  aqui  não  conheçam  a  produção  do  professor  Maurício  Tragtemberg,  um 
historiador e um sociólogo de grande valor, e, além disso, um teórico anarquista. Maurício Tragtemberg, 
intelectual com várias obras e artigos publicados, foi o único que se deu ao trabalho de escrever um texto 
inteligente, falando sobre um fato bastante complexo que muita gente da esquerda procura fingir que não 
aconteceu. Esta questão foi o fim do Leste Europeu.

Para mim está bastante claro que é uma bobagem muito grande falarmos que a crise não aconteceu, 
que  não  nos  atingiu,  que  não  é  conosco,  etc.  Estas  reações  recordam  o  paradigma  freudiano  da 
evitação. Aquilo que te incomoda muito, das duas uma, ou você fala que ele não existe ou faz de conta 
que está tudo bem.

No primeiro caso é quando, por exemplo, a sua mulher está te traindo, mas não, pensa você, isso não 
está acontecendo. No segundo caso, embora reagindo de modo diverso, você sabe, deixa acontecer e 
deste modo continua conivente. No final das contas, as duas situações seriam formas diversas de se 
afirmar: Está tudo bem, não é mesmo? Algum problema?

Eu acredito que a questão da esquerda, da crise do ideal progressista desenvolve-se mais ou menos 
desta  mesma forma.  Esta  é  uma crise  que  acontece,  mesmo quando  você  faz  de  conta  que  não 
aconteceu, não existiu, que não lhe diz respeito. Trata-se de um fato histórico objetivo.

Eu não vou defender aqui o socialismo burocrático do leste europeu, isso é evidente. Mas é evidente 
também que ninguém pode ignorar ter deixado de existir no mapa do mundo uma área que, bem ou mal, 
era um espaço de contestação ao sistema capitalista dominante.

Esta superfície do mundo desaparece em meio a uma grande vitória da burguesia. O Estado Soviético 
foi destruído sem que tivesse sido necessário disparar um tiro sequer. Nunca o mundo assistiu a queda 
de  um  império  como  o  configurado  pela  antiga  União  Soviética.  Este  fato  é  simplesmente  sem 
precedentes.

A URSS foi destruída pela via ideológica e também porque se baseava num sistema que não conseguiu 
responder adequadamente aos desafios colocados pelo capitalismo ocidental. O sistema concorrente ao 
socialismo, isto é, o capitalismo, fazia hambúrguer, carros particulares, jeans, refrigerantes, long-play, 
fazia filmes e o Leste Europeu não fazia nada disso.

Para quem não teve a oportunidade de visitar para os países socialistas e assistisse filmes ocidentais 
mostrando aquelas ruas cinzentas, aquelas ruas de paralelepípedos, as pessoas de capotão, com jeito 
de espião, talvez vocês pudessem pensar: não, isso é propaganda anti-socialista.

Não era propaganda coisa nenhuma. Era assim mesmo. Era um mundo cinzento, chato, frio, horrível, 
não tinha nada. Não tinha hambúrguer, não tinha giz, nem jeans e nem chiclete. Também não tinha 
revista pornográfica. O moralismo puritano proletário impedia isso. Porém bastou cair o muro e a primeira 
coisa que os habitantes do Leste fizeram foi comprar em massa revistas pornô em Berlim Ocidental. 
Esgotaram todas  as  edições  de  revistas  pornográficas  de  Berlim  ocidental,  assim  como  de  vídeos 
também.

Imaginem vocês, se revista já era o supra-sumo, então imagina filminho pornô! (risos da platéia). 

São as delícias do ocidente  capitalista.  Então o  que eu estou chamando a atenção é que o Leste 
Europeu era uma sociedade infeliz,  gerenciada por um sistema econômico incompetente, governada 
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pelo moralismo e por burocratas decrépitos. Sendo o que era, tinha que cair mesmo. Acho que ninguém 
pode ter dúvidas com relação a isso.

Agora,  ao mesmo tempo em que nós colocamos isso,  temos que lembrar  que há um grande vazio 
ideológico. Quer dizer ótimo, o mundo socialista real dançou, dançou porque era incompetente, cinzento, 
etc. Mas tem o quê no lugar? Esta é uma questão que se afirma com muita força quando o assunto em 
pauta é a questão ambiental. A crítica que desenvolvemos com base na discussão ambientalista não 
pode ser reportada e nem deve ser dirigida mecanicamente na direção deste socialismo burocrático e 
cinzento.

Recordemos primeiramente que a questão ambiental desenvolveu-se com base numa crítica ao mundo 
ocidental na forma como ele foi instituído. Assim sendo, como é que fica isso? Ninguém fala sobre o 
assunto. Muitas vezes fico ouvindo discussões sobre meio ambiente com base em questões quiméricas, 
prosaicas,  como  no  caso  dos  EIA-RIMAS (Estudos  de  Impacto  Ambiental  -  Relatórios  de  Impacto 
Ambiental). Os RIMAS terminaram se transformando numa indústria de relatórios não é mesmo?

Em outras palavras, o que quero dizer é que nós vivemos uma situação na qual crescentemente não 
mais discutimos os fins, mas discutimos os meios. Deste modo, o problema deixa de ser a floresta que 
está sendo devastada ou a hidrelétrica que está sendo construída. O problema passou a ser se o RIMA 
foi elaborado ou não. O problema deixou de ser a mancha urbana dessa ou daquela megalópole, se está 
crescendo muito ou pouco. Mas não. Fica-se discutindo se o CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente),  o  CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) ou o  CONAMA (Conselho 
Nacional do Meio Ambiente) está de fato funcionando ou não.

Com isso,  pretendo assinalar é que eu considero estar havendo uma certa confusão em termos de 
discussão, pois uma boa parte da energia dos militantes acaba sendo deslocada para discutir os meios e 
não os fins aos quais esses meios deveriam estar servindo. Está ocorrendo na realidade uma total uma 
inversão de valores.

Esta inversão termina conseqüentemente por contaminar o próprio movimento ambientalista. Eu diria 
que  hoje  em dia  no  movimento  ecológico,  podemos  encontrar  os  verdes  e  as  verdinhas.  Existe  o 
movimento ecológico que procura realmente criar um novo tipo de relação no campo político, no campo 
institucional e ao mesmo podemos observar Ongs (Organizações Não-Governamentais) que funcionam 
com base em projetos, que funcionam na base das verdinhas, dos dólares.

Então,  quando falamos da questão ecológica dissociada da questão política,  eu considero isso uma 
afronta à inteligência. Se alguém quiser discutir ecologia e dizer que isso não tem nada a ver com o 
social, com o político e com o econômico, este alguém está errado. Isso é um ultraje, uma afronta, um 
insulto.  É impossível  discutir  ecologia  independentemente  daquilo  que  ela  é,  ou seja,  uma questão 
política, uma questão social e evidentemente, uma questão econômica.

Até a própria origem da palavra, está aí para comprovar, não é mesmo? Falamos de economia e de 
ecologia  como fossem termos antagônicos.  Ora,  economia significa  a  ordem da casa e  ecologia,  o 
estudo da casa. Por conseguinte, é impossível separarmos os dois conceitos.

Então eu acredito que o primeiro ponto a ser destacado é este: como é que podemos pensar a questão 
ambiental a partir de um final de século no qual aparentemente o modelo ocidental clássico obteve uma 
vitória,  uma  vitória  digamos  assim,  acachapante,  muito  forte  do  ponto  de  vista  ideológico,  político, 
econômico e  militar.  A derrota  do Leste  Europeu implicou na hegemonia  de um sistema no qual  o 
individualismo, por exemplo, foi consideravelmente reforçado.

Neste sentido, existem vários dados interessantes, a respeito dos quais eu gostaria de comentar. No ano 
passado, fui convidado para palestrar na Weltklimakonferenz, a Conferência Mundial do Clima da ONU, 
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em Berlim, por uma Ong alemã cujo foco de trabalho está centrado na América Latina.  Assim, tive 
oportunidade de inteirar-me a respeito da realidade alemã.

Vejam só vocês que interessante: de cada cem alemães que necessitam de auxílio assistencial oferecido 
pelo Estado - e notem que estou falando do sistema assistencial alemão e não do precário sistema 
brasileiro - de cada cem alemães em situação de penúria que necessitam de auxílio  assistencial do 
Estado, apenas vinte e três recorrem a ele. Unicamente vinte e três, e isto apesar do serviço social 
governamental garantir seguro-desemprego, saúde, alimentação e eventualmente teto para morar.

O que está acontecendo? Por que os alemães carentes não recorrem ao Estado? É porque ninguém 
quer se assumir como pobre. Note-se que isto não ocorre exclusivamente na República Federal Alemã. 
O mesmo pode ser assinalado para diversas outras sociedades européias. Além disso, recentemente, 
entre outros estudos, sociólogos canadenses destacaram fenômeno semelhante ocorrendo naquele país.

Qual é o significado deste aparentemente estranho procedimento? Isto significa que a vitória nos setores 
clássicos dominantes ocidentais no plano ideológico foi uma vitória tão forte, que até o necessitado, que 
até o pobre tem vergonha de se assumir como pobre. Vivendo numa sociedade concorrencial temos 
aqueles que vencem e aqueles que perdem. Ora se você se considera como necessitado ou pobre, logo  
você é um perdedor.

Neste padrão comportamental, o perdedor é sempre pensado como se fosse sempre o outro. Agora eu 
não, eu não sou um perdedor. Todo mundo quer é ser vencedor, seja isto verdade ou não. Claramente 
ocorreu uma introjeção da ideologia neoliberal,  que terminou se infiltrando no âmago da psique das 
pessoas, que acaba inclusive impedindo que elas participem e sejam reinvidicativas também.

Um segundo elemento, ao lado dessa questão, que eu creio ser importante para pensarmos a questão 
ambiental hoje, seria o que podemos denominar de globalização radicalizada. Eu não gosto do termo 
globalização isoladamente, até porque se nos referirmos unicamente à globalização, esquecemos que 
esse  processo  nos  remete  à  "n"  expressões:  McMundo1,  mundialização,  transnacionalização  da 
economia, etc. Enfim, uma série termos que em comum, definem um mundo cada vez mais unificado por 
um mesmo sistema, baseado na economia de mercado.

O problema é que as pessoas falam sobre a globalização como se ela fosse uma grande novidade. Ora, 
um texto clássico de Marx e Engels,  já  antigo,  o  Manifesto do Partido Comunista,  já  mencionava o 
fenômeno. Neste texto podemos ler que a burguesia internacionalizou as trocas, que ela quebrou as 
muralhas da China, destruiu a autarquia e o isolamento, que cada vez mais as fronteiras desaparecem e 
patati, patatá.

Portanto, quanto à globalização, nada do que acontece hoje em dia é algo tão extraordinário assim, a 
não ser pelo fato de que essa globalização é na realidade uma modernização radicalizada2. Mas, ela tem 
um longo passado, constituindo um processo que já vem ocorrendo há pelo menos quinhentos anos, 
desde as chamadas "grandes descobertas".

Ao longo destes quinhentos anos, temos a "descoberta" do espaço asiático, a "descoberta" do espaço 
africano, a "descoberta" do espaço americano e assim por diante. Temos ainda o processo de contração 
do espaço-tempo, que se afirma cada vez mais a partir  da criação das rotas de navegação à vela, 
sucedida pela navegação a vapor, pelo trem de ferro, pelos aviões a jato, etc. Isto quer dizer que as 
distâncias foram diminuindo cada vez mais, que os países foram se aproximando, assim como os povos 
de todo o mundo.

1 McMundo é uma referência à expressão aldeia global, cunhada no trabalho de Marshal Mc Luhan e Quentin 
Fiore, Guerra e Paz na Aldeia Global, 1971, Editora Record, Rio de Janeiro, RJ.
2 Esta terminologia é trabalhada por Anthony Giddens em  As Conseqüências da Modernidade, 1991, São 
Paulo, Editora UNESP, São Paulo, SP.
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Mas  isso  não  é  um  processo  recente.  Como  sabemos,  trata-se  de  um  processo  histórico  que  já 
acumulou pelo mínimo quinhentos anos. O que se pode falar é que, em função de uma série de fatos 
novos,  que  são  próteses  imaginárias,  próteses  eletrônicas  que  foram  incorporadas  ao  sistema  de 
produção de mercadorias, que esse processo é muito mais radicalizado, mas que não é, em absoluto, 
novo.

Hoje, a dinâmica de reprodução do capitalismo é muito mais complicada, gerando enormes impactos do 
ponto de vista ambiental.  Quando analisamos, por exemplo, uma questão como a da China, não há 
como não perceber a radicalidade deste processo. A inclusão da China na economia capitalista moderna 
tem implicado num processo de proletarização truculento e altamente predatório, ou seja, a introdução 
de  uma  agricultura  mecanizada,  a  incorporação  de  uma  enorme  massa  de  consumidores  numa 
economia  moderna,  está  necessariamente  acompanhada  do  recrudescimento  da  crise  ambiental  e 
social.

A China atualmente é um país no qual existem, de acordo com várias estatísticas e levantamentos, 
alguma  coisa  como  cento  e  cinqüenta  milhões  de  desempregados  e  excluídos.  Cento  e  cinqüenta 
milhões de excluídos, contra vinte milhões de empregos formais criados nas cidades, caso de Xangai e 
de outras concentrações industriais situadas na zona marítima da República Popular da China. Trata-se, 
pois, de um processo que está gerando violentos impactos sociais e ambientais não só naquele país, 
como infelizmente em muitos outros.

A chamada modernidade radicalizada é um processo que está gerando atritos numa escala nunca vista, 
universalizando uma crise  que apenas quem não quer  ver  deixa de observar.  Deste  modo, quando 
Francis Fukuyama, autor de Fim da História e o Último Homem3, fala que a derrota de um socialismo real 
- que, aliás, já foi tarde - inaugurou uma nova era de prosperidade, poderíamos indagar: que final da 
história é esse?

Nunca houve tantos atritos no nosso planeta. Nunca existiu tamanha profusão de conflitos no espaço 
terrestre. Nunca foi possível registrar um processo tão intenso de esfacelamento dos Estados Nacionais. 
Estas contradições estão acompanhadas de um processo de criação de novas mitologias nacionais, 
através das quais a questão da identidade de povos, grupos e nacionalidades reatualiza a questão da 
ideologia, que se apresenta neste momento de uma outra forma, bem diferente do que ocorria apenas 
alguns anos atrás.

Exemplificando, digamos a dez anos atrás, quando alguém era militante, perguntava-se a este alguém: 
amigo,  você  está  na  esquerda  ou  na  direita?  Você  é  pró-burguesia  ou  pró-  proletariado?  Você  é 
socialista ou defende o capitalismo? É a favor ou contra a revolução? Em síntese, a indagação era: De 
que  lado  você  está? Atualmente,  apesar  dessa  pergunta  não  ter  desaparecido,  explicitamente  a 
indagação é outra. Hoje, a pergunta decisiva é: Quem você é?

Exemplificando, caso você esteja na Iugoslávia, ninguém quer saber de que lado você está. Quer saber 
quem você é! Amigo, se você for muçulmano e estiver num território sérvio ou vice-versa, então um 
abraço. Não vai  interessar se você é de esquerda ou de direita.  É a sua etnia,  filiação religiosa ou 
nacional  que vai  indicar  se  você merece viver  ou não.  Este  é  o  caso  da Somália,  de Ruanda,  da 
Chechênia, assim como para a questão da Irlanda, do Oriente Médio e para uma série imensa de outras 
situações de conflito.

3 Fim da História é o título de um artigo datado de 1989, elaborado pelo cientista político norte-americano 
Francis Fukuyama. Este artigo desdobrou-se em 1992 no livro O Fim da História e o Último Homem (The End 
of  History  and  the  Last  Man),  no  qual  Fukuyama  afirma  que  a  queda  do  comunismo  e  o  triunfo  das 
democracias  liberais  marcariam o  início  de  uma "etapa  final"  histórica,  deixando  de  existir  lugar  para 
batalhas  ideológicas,  pois  a  economia  de  mercado  e  o  modo  de  vida  ocidental  teriam  logrado  êxito 
definitivo. Neste sentido, a História teria chegado ao seu "final", pois nada mais poderia alterar o quadro 
configurado no final do Século XX.
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O que eu pretendo dizer com isto, é que apenas teoricamente vivemos uma época de prosperidade, de 
fim da história. Na realidade, não é nada disso não. Na prática o que temos é uma  nova desordem 
internacional, um processo devastador em larga escala que poucos se prestam a denunciar.

É necessário discutir o grau de desordem semeado por essa modernidade radicalizada, um processo 
que está fragmentando ou desorganizando vastas regiões do planeta. Na África, países como o Zaire, 
Sudão e a Somália, dentre outros, vivem uma situação tão caótica que o antropólogo Peter Fry alertou 
em data recente que existe  uma forte  tendência por parte de determinados setores do ocidente no 
sentido de retomar a dominação colonial  na África tendo como argumentação um pretenso objetivo 
humanitário no sentido de livrar os africanos do caos, "reimplantando a ordem" no continente.

Teríamos  assim  um  suposto  "colonialismo  desinteressado",  como  se  isso  fosse  possível:  um 
colonialismo sem interesses materiais.  Dito  de outro modo, o ocidente  ocuparia novamente a África 
apenas para salvá-la! Isto seria um fato absolutamente inédito na História, implicando no deslocamento 
de forças militares acompanhadas de um aparato burocrático, de um sistema de controle, para no final 
das contas não ter nenhum benefício material. Uma coisa impressionante!

Neste sentido, o que podemos perceber é que este Fim da História é pelo mínimo um começo de história 
muito complicado, apresentando diversos focos regionais de conflitos e potencialmente muitos outros, 
que poderão logo, logo, ser objeto de discussão no nosso dia a dia e inclusive, nos impactando direta ou 
indiretamente.

É importante ressalvar um terceiro ponto relacionado com uma questão que também parece não estar 
sendo notada por ninguém, referente ao fato de que apesar de todo o aparato técnico, burocrático e 
conceitual  configurado  a  partir  da preocupação  pela  conservação  da natureza,  toda  essa  estrutura, 
materializada em códigos, normas, leis, legislações e estrutura institucional, tudo isto está distante do 
cidadão comum.

O CONAMA, CONSEMA e os COMDEMA constituem, por exemplo, siglas que a boa parte da população 
nem sabe o que é. O significado delas é estratosférico para o cidadão comum. Eu sou capaz de apostar 
que 95% da população não sabe, nem sequer é capaz de supor o que é ou quais seriam as atribuições 
de um COMDEMA, até porque para ela estes conjuntos de letras não fazem qualquer sentido e, portanto, 
as siglas passam a ter um significado meramente alegórico.

Vou exemplificar com um caso familiar. Eu tenho um amigo chamado Condesmar, que está aí na platéia. 
Um dia ele ligou para a minha casa e minha mãe atendeu. Olha só a confusão na cabeça do povo. Minha 
mãe é indiscutivelmente membro do povo. Quando eu quero saber uma coisa do povo, pergunto para a 
minha mãe. Mamãe é o partido popular sem dúvida.

Então  minha  mãe  informou:  "Filho,  a  Condesmar ligou  para  você".  Fiquei  momentaneamente  sem 
entender, até eu corrigir: "Mãe", eu disse, "não é a Condesmar, mas sim o Condesmar!". Porém minha 
mãe insistiu: "Mas Condesmar filho", retrucou ela, "não é um tal de Conselho de Defesa do Mar que está 
te procurando?" (risos da platéia).

Deste modo, eu fico imaginando o que passa pela cabeça das pessoas quando se comenta a respeito de 
CONDEMA, CONSEMA, FUNAMA, FUNIBES, EIA-RIMA, etc. EIA-RIMA seria o que para a população? 
EIA de cavalo quando ele leva uma chicotada, EIA? (risos da platéia). 

E EIA-RIMA, então, o que será que esta sigla poderia significar para a população?

É urgente que os militantes passem a discutir com o pé no chão. Acredito que o apropriado seria sermos 
que nem o Sagitário, o signo do zodíaco, que se mantém com quatro pernas no chão. Isto, para fincados 
no real podermos então disparar nossas flechas, ou seja, direcionar com exatidão a nossa discussão 
para a população.
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De outro  modo,  como discutir  o  destino  para  a  economia  do  país?  Como divulgar  uma plataforma 
ambientalista? Como debater formas de participação? É necessário sabermos traduzir o nosso jargão 
para uma linguagem simples e inteligível, pois caso contrário, jamais conseguiremos que a população 
realmente absorva os ideais do ambientalismo.

Por último, e na seqüência do que acabei de comentar, é fundamental compreender as limitações do 
momento histórico que vivemos para traçarmos metas e objetivos exeqüíveis. Por exemplo, insistir em 
temas como a estatização dos meios de produção é entrar no terreno da loucura, do delírio. Devemos 
pensar em termos de possibilidades concretas e viáveis. Mas quais? Alguém poderia me perguntar.

Indo  direto  ao  ponto,  o  que  temos na  atualidade  é  a  economia  de  mercado.  Então  amigos  vamos 
trabalhar com base nesta realidade e pensar os caminhos possíveis que podem ser trilhados a partir 
dela. Neste sentido, quais são as possibilidades que tem o mercado como ponto de partida? Temos o 
que já deu no que deu, na Inglaterra, Estados Unidos, na França, na Dinamarca, Japão e assim por 
diante. Isto quer dizer que, em matéria de social democracia, temos um capitalismo tipo alemão, tipo 
escandinavo, e de outra parte, a modalidade americana.

Precisamos pensar um modelo de economia de mercado apropriado para a nossa realidade, optar pela 
variável menos desfavorável.  Pessoalmente eu fico surpreso com o fato de que muita gente fala em 
modernidade no Brasil, que seria representada pela economia de mercado, mas de forma absolutamente 
desconectada da realidade nacional.

Digo  isso porque não  dá,  num país  que  nunca  teve  seguridade  social  plena,  nunca protegeu  seus 
trabalhadores, uma nação na qual jamais existiu isso, você querer falar numa modernidade neoliberal. 
Isso, além de uma quimera, implica em defender o que existe de política mais truculenta em termos de 
economia de mercado. É um verdadeiro absurdo.

E fico mais assim horrorizado quando eu vejo que paralelamente a esse desmantelamento do aparato de 
estado, surgem para todos os lados as chamadas Ongs de projetinhos. Sim senhor isto não é por acaso. 
Aliás, devemos ao geógrafo Milton Santos, da USP, uma frase muito inteligente: A desordem é apenas a 
ordem do possível, já que nada é desordenado. Não existe nada por acaso, nada.

Isto  quer  dizer  que  no  mesmo  momento  em  que  se  manifesta  uma  estratégia  neoliberal  para  o 
sucateamento do aparato do Estado,  coerentemente,  e não coincidentemente,  surgem as Ongs que 
buscam, de uma forma ou de outra, suprir demandas e atribuições que o Estado entende não serem 
mais da sua competência. É justamente este sucateamento do Estado que permite às Ongs que vivem 
das verdinhas cumprirem o papel do Estado, em nome da eficiência suposta que o Estado não está 
cumprindo. Quem pensar que isso é coincidência, com certeza também deve acreditar em coelhinho da 
Páscoa e no Papai Noel.

Podemos concordar com "n" críticas ao aparato administrativo governamental, não há dúvida quanto a 
isso. Porém, dirigir estas críticas em nome de uma suposta eficiência da iniciativa privada, eficiência esta 
que produziu na China, por exemplo, cento e cinqüenta milhões de excluídos, é um pouco demais. Afinal, 
que a eficiência é essa? Até quando iremos aceitar esse sucateamento do aparato do estado? Tem que 
ter um final, não é possível, pois toda esta "desregulamentação" e "reengenharia" criou um abismo social 
como nunca existiu no mundo.

Precisamos urgentemente nos posicionar frente a estas questões, que no meu entendimento são as que 
julgo serem interessantes para a nossa atuação, não só aqui,  mas em qualquer lugar,  inclusive nos 
conselhos de meio ambiente, permitindo que eles funcionem de verdade e deixem de ser um meio que 
se transforma numa cortina de fumaça para promover o desvio das verdadeiras finalidades.
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Deste modo, poderemos retomar a discussão real, que nos remete aos processos de devastação, da 
floresta, dos lagos, dos rios, sobre a crise urbana, a crise social, a globalização e não o CONDEMA, o 
EIA-RIMA, ou seja lá o que for em si mesmo.

Em linhas gerais seriam estes quatro pontos que considerei importantes para a nossa reflexão. Poderia 
avançar mais, mas não quero extrapolar meu tempo de conferência. Acho que com base nestes pontos 
dá  para  começar  uma  conversa,  que  a  gente  pode  avançar  mais  adiante,  em outros  encontros  e 
seminários.

Muito obrigado e até a próxima! 

(Aplausos)
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