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Preâmbulo do tradutor
Quando se me meteu na cabeça traduzir este livro, vários amigos chamaram a atenção
para o facto de se tratar de uma obra datada, quiçá desactualizada. Alguns deixaram
delicadamente implícito que a tradução desta obra seria um mau serviço prestado à
memória do autor. Permito-me discordar.
É certo que o livro está desactualizado no que respeita à minudência dos dados numéricos – Michel Husson, baseando-se nas estimativas da ONU, fala em 6 mil milhões
de almas no ano 2000; somos agora quase 8 mil milhões (estimativa em meados de
2022). Uma diferença de +33 % não é coisa pouca! Contudo, ao longo de toda a época
contemporânea, o volume das populações tem variado a tal velocidade, que do ponto
de vista puramente aritmético um estudo dificilmente terá prazo de validade superior
a um ano, quanto mais 22 anos!
A demografia e o estudo do meio ambiente são ciências, não são práticas divinatórias. Por isso o principal interesse de um livro que fala de população e meio ambiente
não reside no pormenor numérico, que será sempre transitório ou circunstancial, mas
sim nos princípios e métodos de análise propostos. A pergunta a fazer quanto à actualidade do livro é a seguinte: os métodos de análise e decisão propostos por Husson em 2000
estão desactualizados?, foram negados pela realidade observável? Em ambos os casos, a
resposta é negativa.
É notável a forma didáctica como Michel Husson oferece um conjunto de conceitos
científicos ao alcance do leitor médio, permitindo-lhe pensar pela sua própria cabeça.
Esta capacidade é particularmente necessária num tempo em que todos os dias os
vendilhões neomalthusianos e neoliberais saltam dos ecrãs para dentro das nossas casas, debitando falsidades e augúrios a um ritmo frenético, sem nos dar tempo para verificar números e consultar peritos.
Os arautos das doutrinas neomalthusianas usam geralmente um tom catastrófico
de tal forma assustador, que o ouvinte corre o risco de paralisar de pânico. O livro de
Husson é um precioso antídoto contra esse tipo de paralisia cerebral.
Por todas estas razões, propus-me traduzir à risca, fazendo apenas uma alteração e
dois acrescentos:
1. Alterei o título original (Six milliards sur la planète. Sommes-nous trop?), a fim de impedir que a desactualização do número pregado na capa desencoraje a leitura. Confio
que Michel Husson não ficaria abespinhado por lhe mudarem o título da obra, nestas
circunstâncias.
2. Acrescento em nota à margem a actualização de algumas cifras, sobretudo quando elas tornem mais clara a actualidade dos métodos usados por Husson.
3. Acrescento um anexo sobre o chamado envelhecimento da população. Logo no
primeiro parágrafo do seu Preâmbulo, Michel Husson fala dos propalados «demasiados aposentados em relação aos trabalhadores activos» (uma falsidade neoliberal rotundamente negada pela realidade dos factos), mas no último capítulo, onde examina
a evolução das pirâmides etárias, não aborda a relação entre o envelhecimento da população, o desemprego e a sustentabilidade da segurança social, pela simples razão de
não ser esse o foco deste livro. No entanto, em anos recentes, a insistência obsessiva
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dos «peritos» neoliberais em trazer este tema à baila parece-me justificar a publicação
de um anexo dedicado à refutação da «catástrofe do envelhecimento». Trata-se de for necer uma leitura simples dos dados numéricos, sem alterar nem acrescentar nada à
metodologia proposta por Husson.
Lisboa, agosto de 2022,
Rui Viana Pereira
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Preâmbulo do autor
Para além dos maus presságios
Demasiadas pessoas no Terceiro Mundo, demasiados estrangeiros na nossa terra, demasiadas mulheres e jovens no mercado de trabalho e demasiados aposentados em
relação aos trabalhadores activos: os discursos sobre a população são muito normativos e extraordinariamente incoerentes. Muitos debates sociais são poluídos por uma
espécie de inconsciente social que suscita, sem ousar dar o salto, soluções inominá veis.
Vem à memória a fórmula da Front National [Frente Nacional], segundo a qual dois
milhões de desempregados são dois milhões de imigrantes a mais. E quando nos di zem que o Planeta está superpovoado, o paralelo estabelece-se imediatamente: onde
devemos expulsar a população excedentária? Vamos organizar charters * para Marte?
Para pôr a questão correctamente, temos de nos livrar de uma vez por todas desta tonteira irracional e deixar de considerar a população como a causa de todos os males, ou
como uma variável passível de ajustamento. É esse o projecto deste livro.
Para começar, é preciso compreender pelo menos um pouco como evolui a população mundial. Acabamos de transpor o limiar dos 6000 milhões de seres humanos, quase ao mesmo tempo que o ano 2000, e estes dois limiares simbólicos suscitaram o ressurgimento de um neomalthusianismo bastante sinistro. No entanto, o crescimento da
população mundial já começou a abrandar, e mais ainda do que o previsto. Em virtude
da inércia demográfica, não é nada evidente como seria possível travar ainda mais sem
cair na barbárie, e o cenário mais provável por agora é que a população mundial au mente ainda 50 %, até estabilizar em meados do próximo século.
Mas então, estaremos presos num mecanismo implacável? Este acréscimo de população não irá levar-nos além dos limites do planeta e desencadear uma catástrofe
imensa? Na verdade, a discussão da noção de limite mostra a dificuldade de estabele cer um verdadeiro «paradigma ecológico» centrado precisamente no risco de autodestruição planetária. Não somos uma população de girinos cujo crescimento é limitado
pela dimensão do lago: a espécie humana é muito mais engenhosa, mas também potencialmente muito mais destrutiva. Entre a inevitabilidade da destruição final e a confiança sem limites nos recursos desse engenho, a via justa do meio termo não é, neste
caso particular, a menos radical.
Na prática, as condições populacionais colocam em jogo dois elementos essenciais:
a alimentação e a energia. Na versão clássica, a lei de Malthus passa pela disponibili dade dos alimentos. Trata-se de saber se, hoje em dia, essa condição começa a apresentar-se sob nova forma, extensível à degradação irreversível dos solos e do meio am biente. O segundo vector dos condicionalismos ambientais decorre do elo existente
entre a dimensão da população mundial e as emissões poluentes, nomeadamente de
CO2. Em ambos os aspectos as margens de acção são importantes: é perfeitamente
possível construir cenários que tornem compatíveis o progresso do nível de vida no Sul
com uma limitação dos malefícios em matéria de efeito de estufa ou de esgotamento
*Voos fretados. [N. do T.]
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dos solos. O caminho é estreito e este projecto é exigente, tanto mais quanto o funcio namento espontâneo da economia capitalista nos afasta dessa trajectória.
O debate sobre as políticas óptimas e os instrumentos de regulação é por isso cen tral: terá a economia política alguma coisa a dizer sobre esta questão? É forçoso cons tatar que a economia dominante, mesmo nas suas versões mais verdes, não tem a ca pacidade de dar o passo necessário para fundar outro modo de cálculo económico.
Contudo, é tempo de iniciar uma transformação radical da racionalidade económica
que permita gerir directamente a «Grande Transição», em direcção a uma «economia
económica»1 e uma população estável e … a envelhecer.
De facto é esse o grande paradoxo: esta população mundial, que aumentou desmesuradamente, já entrou na fase de envelhecimento. É este sem dúvida um dos desafios
principais do século que entra, tanto mais quanto a população mundial poderá começar a diminuir dentro de algumas décadas e mais cedo ainda em certas regiões. Esta
constatação vem reforçar a ideia de que a salvaguarda dos grandes equilíbrios planetários implica formas globais de cooperação, dificilmente compatíveis com o espírito
de concorrência inerente ao capitalismo. Por isso este ensaio é também, de certa forma, o esboço de uma reflexão sobre um socialismo sustentável.

1 Jean-Marie Harribey, L’économie économe, L’Harmattan, 1997.
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1.
Seis mil milhões em todo o mundo. E amanhã?
12 de outubro de 1999 é a data oficial em que a população mundial alcançou a marca
dos 6 mil milhões de habitantes. Foram precisos 40 anos para que a população mundial duplicasse os 3 mil milhões que totalizava em 1960. Tamanha aceleração é impressionante, para não dizer angustiante. Diz respeito principalmente aos países a que cha maremos, para simplificar, do Sul. O norte desenvolvido (América do Norte, Japão,
Europa, Austrália e Nova Zelândia) apenas aglomera 20 % da população mundial; a
contribuição dos países do Sul para o crescimento demográfico é evidentemente decisiva. Nos anos mais recentes o ritmo de crescimento é de 1,3 % ao ano no conjunto,
1,6 % no Sul e apenas 0,3 % no Norte. Os países menos avançados, para retomar a definição do Banco Mundial, são também aqueles onde, com 2,4 % ao ano, a população
aumenta mais rapidamente.
A repartição da população mundial evidencia em primeiro lugar a sua grande con centração por países. 38 % da população do globo vive em dois países: a China (1267
milhões de habitantes) e a Índia, que em 1999 ultrapassou a marca dos mil milhões de
habitantes. Seguem-se os EUA (272 milhões), a Indonésia (212), o Brasil (168), a Rússia
(147), o Paquistão (146), o Japão (127), o Bangladeche (126) e a Nigéria (114). [*]
A Ásia, com 3450 milhões de seres humanos, abriga mais de metade da população
mundial. O resto do Terceiro Mundo reparte-se em três zonas relativamente menos populosas: a África Negra (600 milhões de habitantes), a América Latina (500 milhões) e o
Norte de África e Médio Oriente (350 milhões). A título de comparação: em 1999 a Eu ropa Ocidental abrigava 421 milhões de habitantes.[**]
O dinamismo da população do Terceiro Mundo em comparação com o envelhecimento do Norte conduz a uma «deriva dos continentes»; por outras palavras, a um recuo permanente do peso relativo da população dos países do Norte. As projecções a
muito longo prazo (no horizonte de 2150) estão evidentemente carregadas de incertezas, mas têm o interesse de mostrar a lógica das tendências identificáveis hoje em dia.
Os países do Norte representam actualmente 18 % da população mundial. Esta proporção cairia para 9,3 %. O fenómeno mais impressionante diz respeito a África, cuja população seria multiplicada por 4 e passaria de 13 % a 26 % da população mundial.
Uma estabilização para cada evolução
A desaceleração é inegável. É um dos paradoxos da demografia que temos de decifrar.
Se a duplicação observada entre 1960 e 1999 continuasse, a população mundial seria
multiplicada por cerca de 6 ao longo do próximo século. Chegar-se-ia assim aos 34 mil
milhões de habitantes em 2100! Estes números dão vertigens, mas são absolutamente
enganadores. A inflexão já começou e a duplicação dos últimos 40 anos encobre uma
[*] Actualização em 2022, segundo as estimativas da ONU: China ( 1426

milhões de habitantes),
Índia (1417), EUA (338), Indonésia (276), Paquistão (236), Nigéria (219), Brasil
(215), Bangladeche (171), México (128), Japão (124).
[**] Em 2022: Ásia =4723, África Subsariana =1167, América Latina e Caraíbas =660, Norte de África e

Médio Oriente =554. (Fonte: ONU)
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travagem muito nítida do crescimento mundial. Com efeito: 2 % por ano entre 1970 e
1980; 1,7 % entre 1980 e 1990; 1,6 % entre 1990 e 2000. As projecções da ONU apontam para um crescimento de 1,06 % entre 2000 e 2025, seguido de 0,48 % entre 2025 e
2050.
O Gráfico 1, que ilustra essa trajectória a partir da últimas projecções da ONU, exibe
as inflexões previstas. A previsão central, chamada hipótese média, é acompanhada
por uma hipótese alta (ou hipótese por excesso) e uma hipótese baixa (ou hipótese
por defeito). Estas curvas de evolução mostram claramente a desaceleração do crescimento demográfico, de modo que chegaríamos a 8,9 mil milhões de habitantes na Terra em 2050: em vez de aumentar 77 milhões por ano como actualmente, a população
mundial apenas progrediria 62 milhões anuais por volta de 2020, e depois «apenas»
27 milhões a partir de 2045.[*]
Gráfico 1: Cenários para a população mundial

Em milhares de milhões. Fonte: ONU

A hipótese alta calcula 10,7 mil milhões de habitantes em 2050. A hipótese baixa es tabiliza ao nível dos 7,3 mil milhões de habitantes. Entre a alta e a baixa da faixa de valores previstos para 2050 existe portanto uma diferença de 3,4 mil milhões, que por si nal equivalem à população mundial de 1965. É interessante comparar estas projecções
de 1998 com as que foram realizadas dois anos antes, donde se conclui que houve
uma considerável revisão em baixa. As previsões para 2050 são inferiores às que foram
feitas dois anos antes, numa proporção que vai de 5 a 10 %, consoante as variantes.
Esta mudança de prognóstico não é propriamente uma boa notícia, pois resulta em
parte do aumento da mortalidade na África Negra e no subcontinente indiano, onde
a epidemia de sida se destaca. Mas, numa proporção de dois terços, a revisão em
[*] Em 2022 a estimativa das Nações Unidas para a população mundial era de 8 mil milhões de habi-

tantes; a estimativa para 2050 foi entretanto rectificada para 10 mil milhões. A desaceleração do cres cimento demográfico é um pouco menos optimista do que indicavam as previsões ao dispor de Michel
Husson em 2000, mas no essencial mantém-se.
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baixa corresponde a uma desaceleração da taxa de fecundidade mais rápida que o
previsto.
Todos estes elementos levam a considerar que a variante média é a mais plausível e
que representa um tecto. De facto, a variante alta permanece quase exponencial e
adoptá-la corresponderia a raciocinar sem ter em conta as inflexões já observáveis.
Quanto à variante baixa, ela postula uma travagem muito rápida, senão brutal, do
crescimento da população: podemos chamar-lhe «malthusiana», na medida em que
integra implicitamente elementos de regulação primitivos ou bárbaros (fome, epidemias, guerras).
Por tudo isto integrámos no gráfico, a título exemplificativo, uma variante chamada
«objectivo», porque ela representa a trajectória que é possível obter sem aplicar políti cas demasiado coercivas; em suma, é um objectivo razoável. O alvo é portanto a esta bilização da população mundial pouco depois de meados do século que agora se inicia. Não estaremos todos cá para verificar o que, de resto, não é uma predição.
Imaginemos que este cenário acaba por confirmar-se: para além deste sucesso – a
bem dizer, pouco provável, se examinarmos retrospectivamente as previsões feitas há
menos de 60 anos –, isso significaria que a população mundial teria efectivamente seguido a famosa curva logística [ou curva sigmóide], estabilizando à volta dos 9 mil milhões de habitantes.[*]
Nesse caso teríamos feito o seguinte percurso: uma base de descolagem até meados do século XX, que nos fez passar de 1,5 para 3 mil milhões; seguida de uma acele ração continuada que leva a uma nova duplicação (de 3 para 6 mil milhões) entre 1960
e 2000. Este ritmo teria progressivamente desacelerado, uma vez que seria necessário
mais de meio século para aumentar em 50 % a população, de 6 para 9 mil milhões. É
portanto a hipótese normativa de referência, em relação à qual tentaremos apreciar
quer a viabilidade das políticas, quer a sustentabilidade da carga total.
Medir e prever: uma arte difícil
Como se consegue contabilizar a população mundial? Num país como a França, com
forte tradição estatal, dispomos de recenseamentos demográficos exaustivos a cada
sete ou oito anos e de estimativas intermédias fundamentadas nomeadamente nas estatísticas do estado civil. Mas em países onde o aparelho estatístico está menos desenvolvido, procede-se a avaliações grosseiras que podem afastar-se consideravelmente
da realidade. O caso da Nigéria fornece-nos um exemplo espectacular: o recenseamento de 1991 contabilizou 88 milhões de habitantes em vez dos 123 milhões estimados. Não podemos excluir que muitos países ditos menos avançados recaiam no mes mo caso. Podemos também citar o exemplo do México, onde as estatísticas da
população são quase tão fiáveis como os resultados eleitorais, por uma razão bastante
fácil de compreender: os recursos do Estado (o México tem uma estrutura federal) e de
cada região dependem em parte da sua população. Existe portanto uma tendência natural para sobrestimar a população. Daí que o recenseamento de 1990, que melhor
[*] Em 2022 a estimativa da ONU era de 10 mil milhões, que seriam alcançados em 2046, data a partir

da qual haveria uma estabilização da população mundial. Ver estimativas actualizadas em Population
Division, ONU.
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controlou estes desvios político-administrativos, levou a uma revisão drástica das avaliações da população, tornando impossível a comparação com o recenseamento precedente de 1980. Tal comparação daria por exemplo um recuo pouco plausível na Cidade
do México (Distrito Federal) ou em municípios com aglomerações como Nezahualcóyotl. Esta esplêndida embrulhada é evidentemente ocultada pela administração. Para esta, a população do México ascendia a 81 249 645 habitantes a 12 de março de 1990,
ponto final. Por isso é divertido comparar este número com as estimativas para esse
ano, segundo as datas em que foram feitas: em 1978 previa-se uma população de 100
milhões de habitantes para 1990, depois 86 milhões em 1985, e até 84,5 em 1992,
quando os resultados definitivos do recenseamento ainda não eram conhecidos. Estes
reparos sobre o México são tanto mais interessantes, quanto o país era citado há uma
vintena de anos como sendo uma excepção clássica à teoria da transição demográfica.
«A previsão é uma arte difícil, sobretudo quando aponta para o futuro». Esta piada
de economista aplica-se também à demografia quando esta procura prever a população a prazo longo. Apesar disso é um exercício legítimo, porque visa balizar os futuros
possíveis e porque os fenómenos demográficos são relativamente inertes. Os comportamentos da fecundidade e da duração média de vida inflectem muito lentamente, excluindo a ocorrência de fenómenos excepcionais como as epidemias, as guerras, as fo mes ou as catástrofes naturais.
Na prática, as demografias partem de uma estrutura por idades da população. Depois aplicam a cada uma destas parcelas etárias uma certa probabilidade de ter crianças e uma certa probabilidade de morrer. A prazo de um ano, as demografias pouco se
arriscam a fugir das frequências observadas: teremos em 2000 aproximadamente o
mesmo índice de mortes e de nascimentos por idade que em 1999. Por conseguinte é
fácil prever com precisão a população dos próximos meses, e é assim que foi escolhido
o dia 12 de outubro de 1999 como o dia virtual dos 6 mil milhões de seres humanos.
Trata-se de uma aproximação, bem entendido, na medida em que a população não pode ser instantaneamente recenseada.
A fiabilidade das projecções a longo prazo depende de eventuais hipóteses sobre as
inflexões futuras. Em matéria de população mundial, a grande maioria dos países já
entrou numa fase de baixa fecundidade. Em contrapartida, o risco de erro é muito maior quando se trata de antecipar uma «guinada». No entanto, mesmo que ainda não tenhamos observado uma inflexão nítida na evolução da taxa de fecundidade em vastas
áreas da África Negra, é admissível imaginar que ela venha a ocorrer em vários países
da região. É aliás a subestimação do abrandamento da fecundidade que explica no essencial as sucessivas revisões das projecções.
No caso dos países industriais, a previsão é também um exercício delicado que prevê uma inversão da tendência actual, que permitiria aproximarmo-nos das 2,1 crianças
por mulher, o que corresponde à estrita renovação das gerações.
Para ter melhor noção desta margem de incerteza, comparemos as previsões feitas
ontem para os dias de hoje. Voltámos 15 anos atrás, para fazer este exercício, com ba se no relatório do Banco Mundial de 1984. A sua estimativa para a população mundial
em 2000 era de 6230 milhões. Por conseguinte o erro de previsão é ligeiramente inferior a 3 %, o que pode ser considerado uma marca razoável. No entanto, não é comple10

tamente negligenciável: nos 15 últimos anos, a taxa de crescimento da população
mundial foi de 1,5 %, enquanto as previsões estabeleciam 1,7 %. As casas decimais
contam. A diferença equivale à população do Brasil.
Mas o mais interessante é a repartição dos erros. As previsões da ONU provam re trospectivamente uma sobrestimação particularmente nítida no caso dos países do Sul
que não se situam no grupo dos mais pobres. Mais uma vez, podemos citar o exemplo
da Nigéria. Aí está o caso de um país petrolífero um pouco mais rico que a média dos
seus vizinhos e cuja população foi desmesuradamente sobrestimada: a previsão era de
159 milhões de habitantes, enquanto de facto a população nigeriana actual é de 109
milhões. Erros superiores a 10 % foram cometidos para países como o Bangladeche, o
Irão ou a Argélia. Mas também houve erros no sentido oposto: a ONU exagerou o
abrandamento demográfico de desenvolvidos como os EUA – 10 milhões de habitantes
a mais – ou a Alemanha, que abriga 5 milhões de habitantes a mais em relação ao total
das duas Alemanhas 15 anos antes.
A transição demográfica no Norte e no Sul
Nas sociedades tradicionais a população aumenta pouco ou muito lentamente; o mesmo sucede nas sociedades mais avançadas. A transição demográfica designa uma pas sagem de um regime para outro, com aumento considerável – mas transitório – da população. O esquema teórico fica assim bem estabelecido e pode ser representado de
forma esquemática por uma sucessão de quatro fases, que se diferenciam segundo a
posição relativa das taxas de natalidade e mortalidade. A primeira fase é a da socieda de primitiva, onde as taxas de natalidade e mortalidade se situam a níveis próximos e
elevados, de modo que a população estagna ou cresce muito lentamente. A segunda
fase chega quando os progressos de toda a ordem levam a um abrandamento da mor talidade: na medida em que a natalidade continua embalada, é uma fase de crescimento demográfico acelerado por excelência: taxa de natalidade estável e taxa de
mortalidade em queda conduzem a uma subida progressiva da taxa de crescimento.
Ao fim de um certo tempo, os progressos económicos e sociais traduzem-se num recuo
da fecundidade e da natalidade e levam a um recuo progressivo da taxa de crescimen to: a meio da terceira fase, a taxa de crescimento começa a decrescer em relação ao
seu máximo. Por fim, numa quarta fase, as taxas de natalidade e de mortalidade vol tam a encontrar-se, mas desta vez a níveis muito baixos, de modo que se abre um
novo período de estagnação ou de crescimento moderado da população.
Este tipo de representação é interessante porque permite descrever a evolução de
cada país. O fenómeno começou por surgir na Europa, onde a mortalidade começou a
baixar em meados do século XVIII: até essa época, a taxa de crescimento da população
oscilava à volta dos 0,25 % ao ano. Acelera progressivamente até chegar à taxa de 1 %,
ou mesmo 1,5 %, sem precedentes em toda a história da humanidade. Entre 1750 e a
Primeira Guerra Mundial, a Europa quase duplicou a sua quota na população mundial;
esse extraordinário dinamismo demográfico também lhe permitiu dominar o mundo.
Depois, embora com calendários diversos e fortes flutuações ligadas às duas guerras
mundiais, o conjunto dos países do Norte regressa progressivamente a um crescimen -
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to na ordem dos 0,5 %. A título ilustrativo, a taxa de crescimento francesa é hoje de
0,4 %, contra 0,9 % no início dos anos sessenta.
Foi no início do século XX, sobretudo no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, que a
transição se estendeu pouco a pouco ao resto do mundo. O desequilíbrio demográfico
dos países do Terceiro Mundo estende-se, em cada país, por diversos decénios consecutivos nos séculos XIX e XX. A aceleração é recente mas muito rápida. A taxa de crescimento demográfico dos países do Sul, que era inferior a 1 % durante a primeira metade do
século XX, ultrapassou os 2 % durante os anos cinquenta.
Este esquema da transição coloca contudo várias questões: a passagem de uma fase
a outra é automática? Quanto tempo leva? A que nível vai estabilizar a população mun dial? Admitindo que a transição acabará por levar inelutavelmente a uma população
fracamente crescente, o tempo que isso levar a acontecer determinará a que nível a
população irá estabilizar.
Para melhor compreender como colocar estas questões, é preciso abandonar a representação implícita, sobre a qual assenta um tipo de raciocínio, que é o da banheira. Por
um lado haveria a torneira dos nascimentos e por outro o ralo dos falecimentos. Se os
dois débitos forem iguais, o nível da água permanece constante. Se a torneira não conseguir compensar o escoamento, a banheira acaba por se esvaziar; se suceder o contrário,
a banheira enche-se até encontrar o seu «limite», transbordar e provocar diversas catástrofes. Esta representação é evidentemente imperfeita, porque não se pode tapar completamente o ralo, ou seja, suprimir as mortes.
Mas a verdadeira diferença é outra: a população mundial não se alimenta de uma
fonte exterior e para representar a sua capacidade de auto-reprodução, seria preciso
imaginar uma banheira que produzisse a sua própria água. Em suma, esta representação deveria ser posta de lado. Este abandono representaria um grande progresso.
A demografia é uma ciência difícil, porque a população é composta de gerações sucessivas. Esta banalidade fica esquecida de cada vez que se pensa na taxa de natalida de como uma grandeza unidimensional, estritamente equivalente ao número de crianças por mulher. Isto é inexacto: a taxa de crescimento da população é uma variável que
comporta pelo menos mais duas dimensões. O número de nascimentos é, para abreviar, o produto de dois parâmetros: o número de crianças por mulher (a fecundidade) e
… o número de mulheres. Ora, estas duas variáveis não têm qualquer razão para evoluir paralelamente e os meios de acção sobre cada uma delas a longo prazo são muito
diferentes. A manutenção de um crescimento rápido da população mundial resulta em
grande parte do facto de a baixa de natalidade ser mais do que compensada pela
grande parcela (e que assim permanecerá longamente) de mulheres em idade de procriar. Se olharmos para a população dos 15 aos 40 anos, constatamos que ela aumenta
nos países do Sul, e assim permanecerá durante pelo menos mais 20 anos.
As mães de amanhã já nasceram e são muito numerosas, mesmo que façam menos
crianças. Mais tarde o seu número vai aumentar em tais proporções, que esse movimento se vai manter dominante quanto à natalidade. Para mudar de rumo, seria preciso restringir o direito à procriação em proporções insuportáveis e recorrer a meios inquietantes.
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Assim, duas populações que têm as mesmas taxas de fecundidade e de mortalidade
por idade podem ter duas taxas de crescimento diferentes. Basta imaginarmos dois casos limite: uma população composta principalmente por jovens e outra quase exclusivamente por idosos. Esta observação é particularmente importante para o debate que
nos traz aqui: mesmo que os países do Sul alinhem as suas taxas de fecundidade com
as do Norte, a sua população continuará a aumentar mais rapidamente, até que a es trutura por idades se alinhe com a do Norte. É um dos paradoxos da baixa de fecundidade.
Duas ou três coisas que sabemos sobre fecundidade
A baixa da taxa de fecundidade, ou, por outras palavras, do número de crianças por mulher, é uma realidade. Para a apreender, os demógrafos calculam uma taxa «conjuntural» que define o número médio de crianças que uma mulher teórica daria ao mundo se
seguisse ao longo de toda a sua vida o comportamento observado num dado momento.
Esta definição assinala a complexidade da análise demográfica, que tem de raciocinar
sobre evoluções longitudinais que consistem em seguir uma geração, utilizando instrumentos transversais que registam a informação disponível em um dado momento. Seja
como for, o indicador assim medido baixou sensivelmente: era de 5 no final dos anos 60
e agora é apenas de 2,7 crianças em média. Evidentemente, teremos de examinar esta
média mais em pormenor.
Gráfico 2: Fecundidade comparada de 1975 a 1997

Número de crianças por mulher. Fonte: ONU.

O Gráfico 2 mostra que este movimento é geral: cada um dos pontos do gráfico representa um país e o facto de se encontrar abaixo da bissectriz significa que a fecundi dade da grande maioria dos países é inferior em 1997 à que havia em 1975. Mas se
observarmos a maneira como se situam os países, vemos que existe um duplo princí 13

pio de repartição. O primeiro é virtuoso: são os países que partem de uma fecundida de elevada (4 a 6 crianças) que vêem essa fecundidade recuar mais nitidamente e cair
abaixo do limiar das 3 crianças.
O segundo é mais inquietante, na medida em que se vê que nos países com fertilidade
mais elevada (6 a 8 crianças), a fecundidade resiste a baixar. Há uma indicação essencial
que reencontraremos ao longo deste trabalho: a maior parte dos «problemas» (de população, de recursos, etc.) está concentrada numa categoria particular de países desfavorecidos, na sua maior parte situados no continente africano.
Podemos portanto fazer o rol dos países que ficaram de fora deste movimento. Para
os identificar agrupámos os países segundo os critérios seguintes: baixa descida da taxa de fecundidade entre 1975 e 1997, manutenção da taxa a um nível elevado e popu lação superior a 5 milhões de habitantes. O conjunto resultante agrupa 12 países com
uma população total de 222 milhões de habitantes.
A taxa de fecundidade é de 6,5 crianças por mulher e portanto praticamente não se
alterou em relação aos 6,7 de 1975. A lista destes países, classificados segundo a di mensão da sua população, é a seguinte: Etiópia, República do Congo, Uganda, Moçambique, Iémene, Angola, Cambodja, Mali, Malawi, Chade, Burúndi e Laos.
Gráfico 3: Fecundidade e PIB per capita
Número de crianças por mulher e dólares por ano. Fonte: ONU

Segundo elemento: a fecundidade baixa quando o nível de vida aumenta. O Gráfico 3
oferece uma lição optimista: mostra que basta elevar um pouco os níveis de vida mais
miseráveis, para observar uma redução massiva das taxas de fecundidade. Acima dos
5000 dólares de PIB per capita, a fecundidade quase nunca ultrapassa as 3 crianças por
mulher, com excepção dos pequenos países do Médio Oriente.
Mas esta ligação não é mecânica. Podemos citar países ou estados (como o de Queerala, na Índia) que apresentam marcados recuos da fecundidade de maneira relativamente
independente da progressão do nível de vida. O acesso à contracepção é um dos principais
factores que explicam estes resultados. Se considerarmos o grupo dos países onde a difu14

são da contracepção é fraca (menos de 20 % têm acesso a ela), encontramos uma taxa de
fertilidade compreendida entre as 5 e as 7 crianças por mulher. Noutros países onde, pelo
contrário, os meios contraceptivos são mais correntes (de 60 a 80 % das mulheres), então a
taxa de fertilidade cai abaixo das 3 crianças por mulher. É o caso da ilha Maurícia, da Tailândia, da Colômbia ou do Sri Lanka.
A inércia demográfica
A última lição é esta: a baixa de fecundidade não implica uma travagem imediata do
crescimento demográfico, como fica ilustrado no Gráfico 4. É preciso lê-lo da direita
para a esquerda, para observar o que se passa quando a fecundidade baixa. Na pri meira parte da curva, quase horizontal, o crescimento da população não «responde» à
baixa de fertilidade. É preciso esta chegar às 3 a 4 crianças por mulher para que a tra vagem se faça notar nitidamente.
Gráfico 4: Crescimento da população e fertilidade
Taxa de crescimento anual médio, número de crianças por mulher. Fonte: ONU.

Nunca será de mais insistir neste desfasamento (Gráfico 5). A baixa de fecundidade
produz efeitos passado meio século. Passa de 5 crianças por mulher em 1950, para as
2,6 actuais (de 6 a 3 nos países do Sul). O grosso do trabalho, se assim podemos dizer,
já foi feito quando a fecundidade média caiu para metade. Mas a inércia demográfica
levou a que a população mais que duplicasse durante esse mesmo meio século, apesar
da redução da fertilidade. De 50 milhões de habitantes suplementares a cada ano em
1950, passou-se a cerca de 80 milhões nos dias de hoje: não só a população aumentou,
como o fez de forma acelerada.
Só então o crescimento anual vai desacelerar progressivamente, até 2020-2025, repercutindo assim o recuo da fecundidade. Em 2025, a taxa de fecundidade seria de 2,2
crianças por mulher, muito próximo da taxa de substituição; a seguir a taxa de fecundidade deverá baixar imperceptivelmente. É portanto durante o próximo quarto de sécu-
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Gráfico 5: O desfasamento entre fecundidade e crescimento da população
Fonte: ONU

lo que o crescimento demográfico vai recuar muito nitidamente e provavelmente anu lar-se em meados do século.
A conclusão geral deste esquema é a seguinte: os dados já foram lançados, o jogo
está feito. O debate sobre o controlo da população, em larga medida, já ficou para trás
de nós, pelo menos globalmente. De facto, o verdadeiro abrandamento do crescimento populacional é uma questão em grande parte regional e diz sobretudo respeito a
África.
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2.
Regulações bárbaras e ineficazes
A correlação entre fecundidade e desenvolvimento é inegável. Resta saber em que sentido ela funciona. Será necessário que o processo de desenvolvimento seja encadeado
para obter uma baixa de fecundidade, ou a travagem do crescimento demográfico antecede qualquer progresso económico e social?
O regresso dos filhos de Malthus
A primeira resposta consiste em dizer que o crescimento demográfico excessivo levanta entraves ao desenvolvimento. O ponto de partida é evidentemente a famosa lei que
Malthus formulou no Ensaio Sobre o Princípio da População.2 Tudo assenta no diferencial
de crescimento entre a população e os meios de subsistência. Por um lado, diz
Malthus, «podemos dar como certo que, quando a população não encontra obstáculos, vai duplicando a cada 25 anos e cresce de período em período segundo uma progressão geométrica», ao passo que «os meios de subsistência, nas circunstâncias mais
favoráveis da indústria, jamais podem aumentar mais rapidamente que segundo uma
progressão aritmética».
Apesar do seu sucesso, a «lei» tem falta de coerência interna e expõe imediatamen te o paradoxo intrínseco da noção de limite. Suponhamos que o constrangimento funciona realmente: nesse caso, o crescimento da população deve alinhar-se com a pro gressão aritmética dos recursos, de forma que o crescimento exponencial da
população dura um certo tempo e cessa quando atinge o limite. Se o limite está fora
de alcance, então a lei não serve para nada. Se o limite pode ser deslocado, isso quer
dizer que a produção agrícola pode aumentar «mais rapidamente que segundo uma
progressão aritmética». Em suma, a lei de Malthus deveria ser enunciada assim: ao fim
de um certo tempo, o crescimento da população alinha-se com os recursos agrícolas. É
precisamente esta leitura que sustenta as teses neomalthusianas contemporâneas.
No entanto é fácil demonstrar que este prognóstico é globalmente contrário aos
factos. Basta verificar que a ração alimentar do Terceiro Mundo nunca parou de progredir – pelo menos em média –, para vermos que a tese de Malthus nunca devia ter
saído da gaveta. Mas então como se explica o seu sucesso e o reforço da sua influência
nos dias de hoje? Por detrás do discurso sobre a população, é preciso procurar um discurso de classe. O que Malthus mais receia é sobretudo o aumento do número de pobres. Escreve ele, por exemplo: «A populaça, geralmente formada pela parte excedentária de uma população aguilhoada pelo sofrimento mas totalmente ignorante da
verdadeira causa dos seus males, é – de entre todos os monstros – o mais temível inimigo da liberdade. Ela fornece um instrumento à tirania e, se for caso disso, fá-la nas cer». Este temor ainda hoje encontra eco.
Nos EUA faz tempo que se desenvolveu uma corrente neomalthusiana centrada em
teses que podemos legitimamente classificar de reaccionárias. Um dos arquitectos

2 Thomas R. Malthus, Essai sur le principe de population, Flammarion, 1992; [Ensaio Sobre o Princípio da

População, ed. Relógio d’Água, Portugal, 2014; ed. Europa-América, Portugal].
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mestres desta corrente é Paul Ehrlich, autor de uma série de livros 3 que, desde a publicação de Population Bomb, não se cansa de predizer catástrofes, fomes e esgotamento
de recursos que nunca se confirmam.
O carácter eminentemente reaccionário desta corrente é exemplificado num artigo
de Garrett Hardin intitulado «The Tragedy of the Commons» 4. Trata-se de uma fábula
absurda em que este biólogo, completamente ignorante da história do capitalismo em
Inglaterra, procura demonstrar com veia malthusiana que só um sistema de propriedade privada pode impedir a degradação do meio ambiente e impor os constrangimentos necessários em matéria de fertilidade individual. Este artigo contém todos os
traços distintivos do que Eric Ross 5 chama o «pensamento malthusiano de guerra
fria»: anti-socialista, antidemocrático e eugenésico. Defende que a propriedade comum da terra conduziria a desastres, dada uma população que aumente demasiado
depressa. A propriedade privada deveria portanto ser posta salvo de toda a espécie de
projectos de reforma agrária.
Esta posição caminha de braço dado com a recusa do direito a procriar. Se cada fa mília, explica Hardin, «apenas pudesse contar com os seus próprios recursos; se a prole dos pais imprevidentes morresse de fome; se, por outras palavras, o facto de procri ar de maneira exagerada acarretasse a sua própria sanção, então não haveria
necessidade de um controlo público sobre a procriação». Inversamente, «se combinarmos o conceito de direito à procriação com a crença em que o simples acto de nascer
confere o direito legal ao usufruto do bem comum, condenamos o mundo a um fim
trágico», escreve Hardin numa obra publicada em 1985.
Este princípio extravagante assenta em bases claramente eugénicas: Hardin lastima
que os indivíduos com QI elevado tenham tendência a ter menos filhos e insurge-se
contra os filantropos que, procurando combater uma doença, ameaçam a humanidade
do ponto de vista genético. Evidentemente, na perspectiva de Hardin a imigração também não é bem vinda, porque, diz ele, prolonga o reino da pobreza nos países pobres.
Os malthusianos contemporâneos mais não fazem senão retomar os argumentos de
Malthus contra as leis sobre pobres, para denunciar a ajuda ao Terceiro Mundo e mais
ainda as transferências de tecnologia para o Sul. De facto, tudo quanto melhore as
perspectivas – sejam os progressos técnicos, a expansão comercial, a ajuda externa ou
a redução da concorrência – teria por efeito aumentar a dimensão das famílias.
Esta tese, que choca contra a realidade observada, é difundida nomeadamente por
Virginia Abernethy. Num artigo sugestivamente intitulado «Optimismo e Superpopulação»6, ela ousa defender que «os programas de desenvolvimento que implicam grandes
transferências de tecnologia e de fundos para o Terceiro Mundo tiveram efeitos particularmente perniciosos na dimensão das famílias. Este tipo de ajuda não é adequado, porque envia uma mensagem dizendo que a riqueza é susceptível de aumentar sem esforço
e sem limite». A razão pela qual a África mantém taxas de fertilidade muito elevadas se3 Paul Ehrlich, The Population Bomb, Ballantine, New York, 1968; depois, com Anne Ehrlich, The Populati-

on Explosion, Simon and Schuster, New York, 1990.

4 Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons», Science, nº 162, 1968.
5 Eric Ross, The Malthus Factor, Zed Books, Londres e New York, 1998.
6 Virginia Abernethy, «Optimism and Overpopulation», The Atlantic Monthly, julho/1994.
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ria simples de entender: é porque este continente recebeu três vezes mais ajudas por cabeça que todos os outros. Os poços abertos no Sahel graças à ajuda internacional teriam
assim permitido aumentar o volume dos rebanhos e favorecido casamentos precoces,
porque o dote, medido em cabeças de gado, tornava-se mais fácil de reunir. Da mesma
maneira, a introdução da batata na Irlanda teria encorajado a natalidade.
As ilusões mais perigosas, que é preciso denunciar, são as que prometem melhores
dias: «As ilusões que se chamam democracia, redistribuição e desenvolvimento económico aumentam a esperança e ao mesmo tempo as taxas de fertilidade e desencadeiam uma espiral decadente no ambiente e na economia», acena ainda Abernethy. Ela
agita o espantalho chinês, onde o comunismo triunfante defendia a ideia de que uma
grande nação necessitaria de uma grande população, e que a reforma agrária teria
provocado um boom demográfico em Cuba. É claro que tudo isto é falso: as reformas
agrárias não impediram a fertilidade de recuar, seja na China ou em Cuba. Esta tese
mórbida, segundo a qual só a miséria pode travar o crescimento da população, não
encontra base material, antes leva a que nos interroguemos sobre as políticas preconizadas pelos neomalthusianos.
As soluções coercivas e radicais
Logicamente, a proposta resultante das posições que acabamos de sumariar é a de
instaurar políticas populacionais coercivas. Isto pode ir longe, como sucede com o programa sugerido há um quarto de século pelo demógrafo Kingsley Davis 7: controlo absoluto da imigração, limitação a duas crianças por casal, com possível derrogação da
terceira. Para lá desse limite, aborto e, em caso de reincidência, esterilização.
Hardin invoca uma «ética do bote salva-vidas» fundada na seguinte análise sinistra:
«Um bote salva-vidas tem uma lotação limitada. Há mais de dois mil milhões de miseráveis no mundo – dez vezes mais do que nos EUA. Está completamente fora de questão salvá-los a todos». Esta parábola evoca irresistivelmente o naufrágio do Titanic, onde a maioria dos sobreviventes eram passageiros da primeira classe. Esta abordagem é
tanto mais legítima, quanto as suas tomadas de posição andam evidentemente a par
da defesa da minoria americana face aos subdesenvolvidos, que se reproduzem muito
mais rapidamente. Em suma, como escreveu Hardin em 1971: as «minorias privilegiadas devem ser fiéis depositárias de uma civilização ameaçada por boas intenções mal
informadas».
Como se isto não bastasse, Eric Ross cita outra tirada de Hardin de 1969 onde este
critica a imoralidade das pessoas de coração mole! A citação até causa arrepios na espinha: «Como ajudar um país a sair da superpopulação? A pior das soluções seria o envio de ajuda alimentar … mais valia enviar-lhe bombas atómicas».
É certo que estes deslizes são relativamente raros, mas permitem compreender onde conduzem as teses malthusianas radicalizadas. E num sentido Hardin tem razão: se
se trata de travar brutalmente a população, então é preciso recorrer a estas soluções
extremas. No entanto, não é possível fazer baixar a população mais depressa que o
abrandamento observado recorrendo a métodos semibárbaros. A China fornece-nos
um exemplo típico.
7 Kingsley Davis, The Population of India and Pakistan, Princeton University Press, 1951.
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As crianças chinesas … não são únicas
A política do filho único, instituída na China em 1979, é sem dúvida uma das mais drásticas em matéria de natalidade: cada casal apenas tem direito a uma criança, sendo o
segundo ou terceiro nascimento sujeito a condições específicas.
O exame da população depois da revolução de 1949 sugere no entanto uma periodização diferente. O crescimento da população aumenta muito nitidamente, passando
de 1,5 % nos anos sessenta para cerca de 3 % em 1966, por alturas da Revolução Cultural. Em 20 anos (1950-1970) a população aumentou quase uma metade, passando de
560 para 820 milhões de pessoas. A inflexão ocorreu ao longo dos anos setenta. As siste-se então a um abrandamento muito marcado, que eleva a taxa de crescimento
populacional a 1,3 % ao ano, por volta de 1978-1979. O período crucial é portanto o
que vai de 1971 a 1979: em menos de 10 anos a fecundidade caiu de 5,5 crianças por
mulher para 2,5.
Isto resulta de uma política voluntarista que instituiu quotas de nascimento, fixadas
por um escalonamento central e repartidas pelas autoridades ao nível dos escalões de
base. O casamento é autorizado apenas depois dos 23 anos de idade no campo (e 25
na cidade) e o número de crianças por casal é limitado a 2 na cidade e 3 no campo. Os
nascimentos têm de ter um intervalo de 3 anos no campo e de 4 a 5 na cidade e é im posto o aborto em caso de gravidez fora do plano. 8 Os resultados destes preceitos, que
podem ser classificados de neomalthusianos, são relativamente evidentes. Basta comparar a China com a Índia. Partindo de um nível comparável, em 1979 a fecundidade
na Índia ainda estava acima das 4,5 crianças por mulher, contra 2,5 na China.
A política do filho único só foi instaurada em 1979, ou seja após aquela baixa espec tacular da natalidade. É uma política de um rigor insuportável, que suscita movimentos compensatórios cujo efeito paradoxal é o de travar a queda de fecundidade, que
permanece ao mesmo nível durante uma década. A política do filho único fracassou, já
que metade dos nascimentos declarados ao longo dos anos oitenta são nascimentos
de segunda leva ou mais. O desejo de ter mais filhos permaneceu dominante e este fa lhanço assinala os limites das políticas governamentais demasiado autoritárias.
Essas políticas favoreceram um desequilíbrio entre sexos à nascença. Calculou-se
em 500 000 o número de meninas «em falta» relativamente a uma distribuição estatisticamente equilibrada de nascimentos por sexo: deveriam ter nascido 105 meninos por
cada 100 meninas, mas a proporção foi de 122 para o segundo filho e 131 para o terceiro. Além disso a mortalidade infantil é significativamente mais elevada nas meninas.
Em suma, a política bárbara suscitou formas bárbaras de resistência que agravam as
discriminações: infanticídio, abandonos, aborto selectivo após ecografia, maus tratos,
etc. A adopção permitiu diminuir para metade este terrível défice: o número de crian ças adoptadas praticamente duplicou durante os anos oitenta e o número de meninos
adoptados é três vezes inferior aos das meninas.
O objectivo desta política era estabilizar a população em 1200 milhões em 2000; ho je, ela ultrapassa os 1300 milhões e continua a crescer cerca de 1,3 % ao ano.* A estabi8 Yves Blayo, «Persistance des problèmes démographiques en Chine», Population et société, n° 331, ja-

neiro/1998.

*População estimada da China em 2022: 1439 milhões. [N. do T.]
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lização deverá portanto chegar daqui a uns 40 anos, com 1650 milhões de habitantes.
Mas há uma coisa que incomoda em certas denúncias do falhanço do programa de li mitação dos nascimentos. Não se percebe como seria possível avançar mais rápido
nessa via sem dar retrospectivamente razão a Mao quando ele falava de «genocídio
limpo» a propósito do aborto. A trajectória seguida pela China corresponde a uma contribuição positiva da China para estabilizar a população mundial. Mas, evidentemente,
a China é o país mais populoso do mundo, de modo que concentra todos os fantasmas
de superpopulação e à conta disso teve direito à gentil alcunha de «perigo amarelo».
Uma das lições desse falhanço é que o desejo de procriar não pode ser programado arbitrariamente. Resulta de fenómenos complexos de retroacção dos factores económicos sobre a procriação, nomeadamente a relação entre a dimensão da família e a pros peridade.
Até a sida …
Entre as «regulações» bárbaras figura evidentemente a sida. Faz lembrar as «regulações» antigas que passavam pelas epidemias. As estimativas mais recentes da Organi zação Mundial de Saúde (OMS) calculam em 33,6 milhões o número de pessoas contaminadas e este número aumenta rapidamente (5,8 milhões só no ano de 1998). 16
milhões de pessoas terão morrido por causa da sida desde que esta apareceu, há cerca
de 20 anos, das quais 2,6 milhões em 1999.
A vaga de sida ataca especialmente o Sul: 85 % das pessoas infectadas estão concentradas em 34 países, dos quais 29 se situam em África. Em nove países calcula-se
que mais de 10 % dos adultos esteja infectado: Botsuana, Quénia, Malawi, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul, Zâmbia e Zimbabué. Nestes países a esperança
média de vida não ultrapassa os 48 anos, um recuo de 10 anos sobre o que existiria
sem epidemia. Apesar disso, a fertilidade é tal, que a população dos 34 países mais duramente afectados continuaria a crescer, ainda que de forma lenta. Em 2050 poderá
atingir os 1,2 mil milhões, ou seja 10 % menos do que poderiam ter.
Esta aritmética sinistra dá que pensar: mesmo uma regulação tão bárbara como a
sida não impede a população de aumentar. Esta observação tem pelo menos uma vantagem, que é a de mostrar a impossibilidade de contrariar o crescimento da população
sem recorrer a práticas realmente desumanas.
Controlo dos nascimentos: a favor ou contra?
As posições dos países do Terceiro Mundo sobre esta questão evoluíram ao longo do
tempo. Na Conferência de Bucareste de 1974, um vivo debate opôs os partidários do
controlo de nascimentos aos consideravam o desenvolvimento como regulador da natalidade. A insistência dos EUA quanto à necessidade de regular os nascimentos foi frequentemente entendida pelos países do Terceiro Mundo como sinal de um imperialismo tingido de malthusianismo. E é verdade que as primeiras experiências de planning
foram postas em prática em países estreitamente dependentes dos EUA, como Porto
Rico, Taiwan e Coreia do Sul, antes de alastrarem para países como a Índia, as Filipinas,
a Tailândia, a Indonésia, a Tunísia, etc. Dez anos mais tarde, a Conferência do México
permitiu assistir a uma curiosa inversão das posições. Os antigos críticos mais radicais
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do controlo de nascimentos (Argélia, China, Tanzânia, Peru, etc.) tornaram-se defensores da ideia da sua necessidade, enquanto os EUA de Ronald Reagan tenderam dessa
vez para o deixa-andar e a condenação do aborto. A delegação americana declarou
que «o aumento da população é em si mesmo um fenómeno neutro».
Um relatório recente da ONU sobre a população mundial fornece os elementos necessários para fazer um balanço. O relatório relembra o recuo da fertilidade, de 4,5 para 3,5, mas introduz a ideia de que este número de crianças seria ainda superior ao número de crianças desejado. Os progressos na difusão dos métodos contraceptivos são
muito evidentes e levam a ONU a avaliar em 412 milhões os «nascimentos evitados».
Apesar da precisão um pouco ridícula de um número por definição hipotético, podemos ligar esta estimativa ao número de nascimentos atalhados durante os últimos 20
anos e avaliar assim que um nascimento em cada quatro reflecte o efeito das políticas
de controlo em sentido lato. Mas como avaliar realmente o que resulta dessas políticas
e o que decorre naturalmente da melhoria do nível de vida?
O ovo e a galinha
Uma das principais razões por que as políticas coercivas ou bárbaras não conseguem
fazer recuar a taxa de crescimento demográfico é que a fecundidade não é insensível
ao ambiente social. Intervém aí uma compensação: o aumento da mortalidade – em
particular da mortalidade infantil – leva a um comportamento de manutenção, quando
não de aumento da fecundidade. Este efeito de feedback reduz o efeito da mortalidade
no volume da população.
Em sociedades menos desenvolvidas, as crianças são um investimento. Numerosos
estudos de campo, e até alguns modelos matemáticos, levam à ideia de que a fecundidade elevada constitui uma resposta perfeitamente racional, pelo menos ao nível microeconómico, numa situação de empobrecimento. Michael Todaro 9 fornece uma formulação convincente, ainda que discorra em termos implacavelmente «racionais»,
falando do homo economicus: a «procura de progenitura» seria, à semelhança da procura de qualquer outro «bem», determinada pelo seu «preço líquido», definido como
o saldo entre o custo da educação e os benefícios esperados sob a forma de contribui ção para os rendimentos do lar e o apoio à velhice. A quebra de nupcialidade que
acompanha a progressão do nível de vida explicar-se-ia assim pela perda relativa de
utilidade de uma criança.
Esta apresentação pode parecer cínica, mas encaixa bastante bem nos dados de
campo, mostrando como as estratégias individuais são influenciadas pelas perspectivas de ganho económico. A «utilidade» das crianças resulta sem dúvida dos laços afec tivos e familiares, mas também do trabalho que elas podem fornecer em formas exten sivas de cultura e de educação e mesmo em trabalhos ainda mais penosos em
pequenas indústrias. Esta contribuição das crianças será tanto mais importante quanto
existam poucas perspectivas de ascensão social através da escola ou da debandada para as cidades. O elevado número de crianças aparenta ser também uma dupla precau ção, tanto contra a mortalidade infantil como, a mais longo prazo, uma forma de seguro contra o risco-envelhecimento.
9 Michael P. Todaro, Economic Development in the Third World, Longman, Londres, 1989.
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A reprodução da pobreza contribui para manter a fertilidade elevada e a progressão
demográfica exerce pressão sobre as modalidades de crescimento. Segundo o modelo
de Lewis10, que inaugurou as abordagens dualistas em economia do desenvolvimento,
a oferta quase ilimitada de mão-de-obra mal paga favorece por sua vez uma fraca inovação tecnológica, desencoraja a acumulação de capital e sufoca o dinamismo do mercado interno. É neste círculo vicioso da pobreza que se encontra presa a população
mais pobre do planeta.
Este mecanismo, designado por alguns autores como a «armadilha malthusiana»,
leva a considerar que haveria no processo de transição demográfica uma fase longa
durante a qual a população continuaria a crescer à mesma taxa, enquanto o rendimento por pessoa iria caindo. Esta descontinuidade tenderia a manter ou a levar os países
em desenvolvimento num nível de rendimentos per capita relativamente baixo. Para
aceder a um nível superior, seria necessário introduzir «choques» como o controlo de
nascimentos, para sair da «armadilha». Existe no entanto uma posição exactamente inversa, defendida nomeadamente por Ester Boserup 11. O seu argumento essencial é
que uma população crescente faz baixar o custo médio per capita dos equipamentos infraestruturais, nomeadamente os transportes, leva à alteração do modo de exploração
dos solos e afinal de contas estimula a inovação tecnológica. Deste ponto de vista, a
África seria um bom exemplo dos malefícios de uma fraca densidade populacional,
apesar de o seu crescimento demográfico ser um dos mais rápidos do mundo.
O desencadeamento do círculo virtuoso é portanto um acontecimento complexo
que combina elementos económicos, políticos, culturais. Existe o risco de ficar preso
no círculo vicioso, com a pobreza a provocar a manutenção de níveis elevados de ferti lidade. No entanto devemos desconfiar de uma visão puramente economista das coisas.
A ligação global entre rendimento, esperança de vida e baixa de fertilidade está sem
dúvida solidamente estabelecida, mas existem excepções onde intervém uma dimensão puramente social, como foi oportunamente apontado por Vallin. Há países pobres,
como Cuba, Costa Rica ou o Estado de Querala na Índia que conseguiram fazer baixar
simultaneamente a taxa de mortalidade graças a uma política sanitária rigorosa e a ta xa de fecundidade, graças a políticas de saúde pública e educação.
A comparação entre Querala e a média indiana é particularmente esclarecedora. No
início dos anos oitenta a população infantil era de 2,4 % no Querala, contra 7,9 % no
conjunto da Índia. O número de crianças por mulher é de 2,3 contra 3,4. A taxa de contracepção é a mais elevada da Índia (63 % contra 41 %), enquanto a taxa de urbanização se situa na média. Mas a diferença mais importante é sem dúvida a taxa de analfabetismo feminino, que é de 18 % contra 57 % no conjunto do país. O estatuto da
mulher e as suas possibilidades reais de escolha são o vector principal da baixa de fecundidade. Esta diferença manifesta-se indirectamente no bom equilíbrio de nascimentos por sexo em Querala (1036 meninas para 1000 meninos), enquanto o resto da
Índia apresenta um desvio, com 927 meninas. O círculo virtuoso de transição não depende apenas do aumento do nível de vida; pressupõe igualmente progressos na edu 10 Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth, Allen and Unwin, Londres, 1955.
11 Ester Boserup, Evolution agraire et pression démographique, Flammarion, 1970.
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cação e na emancipação das mulheres. Outro exemplo é o de Cuba, que, apesar de
uma situação económica desastrosa, apresenta resultados equivalentes aos dos EUA
do ponto de vista da esperança de vida e da mortalidade infantil, com uma fecundidade de 1,6 crianças por mulher, contra 2 nos EUA.
O recuo da idade de casamento, por exemplo, é um factor importante, juntamente
com a contracepção, para a redução da fecundidade. Desse ponto de vista podemos
considerar que a transição demográfica é um mecanismo endógeno de regulação da
população: é portanto possível obter por meio de métodos humanos melhores resultados do que através de regulamentações bárbaras.
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3.
O planeta tem limites?
A curva da população mundial (reveja-se o primeiro gráfico, no capítulo 1) faz lem brar o que a estatística chama função logística. De facto, a população mundial começou por crescer de maneira mais ou menos exponencial, depois o ritmo de cresci mento foi inflectindo progressivamente e a agora aumenta cada vez mais
lentamente, até que por fim deverá estabilizar. Esta comparação serve para introdu zir na discussão a noção de limite.
A falsa semelhança com a curva sigmóide
A noção de limite tem um papel central na equação da função logística (ou curva sigmóide). Sem entrarmos no detalhe algébrico, ela faz depender de três parâmetros o
volume da população estudada. O primeiro é o volume de partida, o segundo é um
factor de crescimento por vezes chamado (e é fácil perceber porquê) «parâmetro de
Malthus», o terceiro é a distância que separa a população corrente da «capacidade de
carga». Esta noção (carrying capacity em inglês) corresponde ao limite superior da população.
Este modelo aplica-se a uma série de fenómenos cuja dinâmica obedece a uma lógica semelhante: existe uma população que aumenta, mas esse aumento vai agir sobre a
própria velocidade de crescimento. Num primeiro tempo, o crescimento é rápido, quase exponencial: depois vem uma inflexão, que resulta do facto de nos estarmos a aproximar do limite; a partir desse momento, a velocidade de crescimento diminui progressivamente, de modo que o volume da população estudada tende para um limite. A
função logística é útil no estudo de fenómenos naturais, como o crescimento de populações animais no interior de um biossistema delimitado. Por diversas razões, que é
necessário especificar caso a caso, o crescimento da população incorpora um factor de
travagem. A velocidade está negativamente ligada ao «stock» da população e por isso
esta tende para um máximo.
Um dos fundadores da ecologia, Raymond Pearl 12 considera que se trata de uma lei
imanente a todas as populações, humanas ou animais. Como sublinha Jean-Paul Deléage, «o simples facto de o mesmo tipo de equação ser utilizado para ordenar dois
conjuntos distintos de variáveis não significa que estes funcionem os dois segundo o
mesmo princípio intrínseco» 13. Aí está um reparo metodológico relevante em variados
domínios. Por exemplo, a importação indevida de teorias psicomatemáticas para a
economia: a teoria das catástrofes dar-nos-ia a chave definitiva para as crises económicas e financeiras, sem necessitar de fazer referência às relações sociais que existem em
plano de fundo. Também é conhecida a perversão que consiste em projectar os resultados dos trabalhos de etologia sobre a sociologia, como se o estudo da agressividade
do rato contra o rato permitisse compreender melhor os fenómenos de exploração do
homem pelo homem.
12 Raymond Pearl, The Biology of Population Growth, Alfred A.Knopf, New York, 1925.
13 Jean-Paul Deléage, Histoire de l’écologie, La Découverte, 1992.
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Uma das especificidades dos modelos que estudam as populações animais consiste
justamente em estabelecer que elas tendem para um limite estável, o que corresponde
na perfeição à curva sigmóide. Mas é preciso compreender porquê: pode tratar-se de
modelos presa-predador, onde cada espécie se desenvolve em detrimento ou em concorrência com outras espécies, de modo que se estabelece entre elas um equilíbrio
mais ou menos estável, com limitação recíproca da sua progressão; pode também tratar-se de ecossistemas relativamente fechados, que dependem de um stock limitado de
recursos. O caso mais significativo é o dos lagos, cujo estudo teve um papel decisivo na
constituição da ecologia como ciência e parece fornecer a chave para uma noção de limite facilmente transponível.
Num mundo dominado pela lei de Malthus, a população deveria crescer segundo a
função logística. O crescimento da população deveria esbarrar contra os recursos disponíveis. A população ver-se-ia impedida de crescer a um rito exponencial, pois estamos perante um regime de crescimento demográfico específico. Se a produtividade da
agricultura alimentar for demasiado baixa para alimentar uma geração, o crescimento
demográfico dependerá das disponibilidades alimentares.
A espécie humana, uma espécie à parte
Apesar de a curva da população se assemelhar à curva sigmóide, a transposição para a
espécie humana não é possível. Em primeiro lugar, porque se o modelo malthusiano
se verificasse, o ajustamento deveria derivar principalmente do aumento da mortalidade por diversas formas. Não é isso que se passa: o crescimento da população mundial
está a abrandar porque a fertilidade está a decair, e ela decai primeiro nos países que
estão mais longe de eventuais limites. As regulações bárbaras, que passam por um aumento da mortalidade, continuam a actuar, mas de maneira localizada e com um impacto limitado: globalmente, o crescimento da população mundial abrandou em virtude de uma baixa de fecundidade.
Se porventura a população mundial tende para um limite finito, esse limite tem de ser
calculado em função de processos endógenos e não dos recursos disponíveis. A sua evolução obedece a outras leis que não as das populações animais, que não dispõem a um
equivalente ao planeamento familiar[*] . As causas do abrandamento demográfico encontram-se nas escolhas sociais e não na submissão a dependências externas estabelecidas pela Mãe Natureza ou pelo Planeta Mãe. Os modelos presa-predador podem explicar como a espécie humana impôs o seu domínio e a Terra não permaneceu no Parque
Jurássico nem se tornou uma colmeia zumbidora. Mas o crescimento da população humana – quanto mais não seja pelo facto de se ter apetrechado dos meios para se impor
às outras espécies – não resulta de um dispositivo assim tão simplista. Qualquer identificação do ser humano com o animal é enganadora e de resto profundamente reaccionária.
A segunda diferença – e esta é de monta – decorre do facto de a espécie humana alterar os limites. Dizer isto não equivale a subscrever um optimismo beato sobre as ca [*] É bastante evidente o «equivalente» a que Michel Husson se refere aqui diz respeito a artifícios

conscientes e planeados característicos da espécie humana (contracepção, interrupção da gravidez,
etc.) e não a processos naturais, inconscientes e automáticos comuns a todas as espécies vivas (aborto
espontâneo, falência do aparelho ou do apetite reprodutivo, etc.). (N. do T.)
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pacidades ilimitadas nesta matéria, como o que encontramos nesta tirada infeliz do jo vem Engels em polémica com Malthus: «Para nós, a explicação é muito simples. As for ças de produção postas à disposição da humanidade não têm limites. O rendimento da
terra pode progredir indefinidamente com a aplicação de capital, trabalho e ciência» 14.
Mas seria um enorme erro metodológico inverso ignorar que a exploração dos recursos naturais pelos seres humanos ocorreu até ao presente numa escala alargada, con trariamente a todas as outras espécies animais ou vegetais. A utilização de instrumentos, o enriquecimento dos solos, o aproveitamento de novas terras, a irrigação, enfim,
os efeitos úteis do trabalho humano deslocam os limites dos recursos disponíveis numa escala considerável. Neste sentido, podemos dizer que a fertilidade do solo é uma
relação social. Por isso é estritamente impossível projectar na espécie humana os conceitos e modelos extraídos do estudo de outras espécies. E de resto é aí que encontra mos uma das principais fontes das possíveis correntes ecológicas fundamentalistas.
Se fosse preciso sintetizar numa palavra a especificidade da dinâmica populacional
humana, poderíamos dizer que ela obedece a uma logística endógena, que assume a
forma de uma transição demográfica sem equivalente no mundo animal ou vegetal.
Entre os traços principais dessa trajectória figura o alongamento da esperança de vida,
graças à melhoria geral das condições de subsistência.
Este balanço desmente o modelo social de Malthus, porque, contrariamente à sua
hipótese, a malnutrição e a mortalidade não se limitam aos mais pobres e não se manifestam apenas nas carestias periódicas mas excepcionais. É o que revelam os trabalhos de história económica, nomeadamente os de Robert Fogel, prémio Nobel de 1993,
que sublinha esta descoberta: «Sabemos hoje que as carestias representaram menos
de 4 % da mortalidade infantil na época de Malthus e que a sobre-mortalidade dos
20 % mais pobres apenas contou para um sexto da mortalidade infantil. Dois terços
desta ocorreram em camadas da sociedade que Malthus considerava em condições de
produzir e de boa saúde»15.
A expansão demográfica é portanto um subproduto do progresso que permite simultaneamente aumentar a produção alimentar e melhorar as condições gerais de
saúde. Há portanto um deslocamento dos limites cuja especificidade é necessário sublinhar mais uma vez: nenhuma outra espécie conseguiu prolongar a duração média
de vida dos seus membros, a partir da sua própria actividade. Vemos aqui, sem sombra de dúvida, uma ruptura qualitativa. A transição demográfica propriamente dita é
desencadeada numa segunda fase com a redução da fecundidade das mulheres, que
gera um abrandamento da natalidade. E assim se caminha pouco a pouco para uma
população relativamente estável, num processo não linear, no sentido em que a desaceleração demográfica implica um envelhecimento da população, típico das sociedades ocidentais. A questão, extraordinariamente complexa, está em compreender como
se opera a desaceleração da natalidade. Mas é evidente que, ao invés de uma espécie
animal limitada pelo seu domínio de expansão, esta transformação é um fenómeno

14 Karl Marx e Friedrich Engels, Critique de Malthus, Maspéro, 1978, p. 58.
15 Robert W. Fogel, «Economic growth, Population Theory and Physiology», American Economic Review,

junho/1994.
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eminentemente social que, até hoje, globalmente não tem qualquer relação com os
«limites» (naturais) do planeta.
Quando se atingem os limites
A noção de limite ao crescimento foi avançada num livro importante, publicado em
1972 com o título Alto ao Crescimento!16. Este estudo foi actualizado exactamente 20
anos mais tarde17, e podemos partir do principal aviso formulado nessa actualização:
«O uso humano de numerosos recursos naturais e a emissão de numerosos produtos
poluentes já ultrapassaram os níveis sustentáveis. Sem uma redução significativa dos
fluxos materiais e energéticos, ocorrerá nas próximas décadas um declínio descontrolado da produção de alimentos por pessoa, da utilização da energia e da produção industrial».
A questão crucial está em saber o que se passa quando se atingem os limites, tanto
mais quanto nos dizem que já lá chegámos. Como resposta, os Meadows utilizam um
modelo cujo interesse não reside tanto em chamar à baila grandezas quantificadas,
mas sobretudo em propor uma representação sistémica da «passagem aos limites».
Podemos resumir o seu funcionamento descrevendo três círculos viciosos.
O primeiro assenta num elo recíproco entre pobreza e população. A pobreza perpetua o crescimento da população, porque mantém as pessoas numa situação em que o
único meio de progredir consiste em ter muitos descendentes. Em sentido inverso,
uma população muito elevada reproduz a pobreza. Isto passa pela travagem do crescimento do capital, por causa da procura acrescida de escolas, hospitais e bens de consumo, «desviando o produto industrial do investimento». Detenhamo-nos neste primeiro mecanismo, que parece evidentemente central. É apresentado de maneira
manifestamente imperfeita, na medida em que a população em si mesma não consti tui um factor de bloqueio do desenvolvimento industrial, ou pelo menos não é o único
factor. Os autores são por isso obrigados a assinalar que muitos outros elementos de vem ser tomados em consideração e até os citam: «o valor acrescentado disponível é
desviado para o exterior pelos investimentos estrangeiros, para as despesas de luxo
das elites locais, para o pagamento da dívida ou para uma militarização exorbitante».
Tudo isto é perfeitamente verdade e portanto significa que a população não é a única variável de ajustamento. A questão do subdesenvolvimento e da pobreza não pode
de modo algum ser reduzida a uma questão demográfica. É preciso insistir no facto de
a teoria da transição demográfica também não ser estritamente demográfica. São as
condições sociais do desenvolvimento que vão condicionar a curva da população e provocar uma redução mais ou menos rápida da fecundidade. Paradoxalmente, a abordagem «ecologista» dos Meadows adere no fundo a uma visão tecnicista ou industrialista
do ciclo da pobreza. Segundo os Meadows, haveria um défice de recursos disponíveis
para o investimento no Terceiro Mundo, quando na realidade se trata principalmente
de uma questão social que se coloca noutros termos: quem decide a afectação das

16 Donella H. Meadows e Dennis L. Meadows, Halte à la croissance (The Limits to Growth), Fayard, 1972.
17 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows e Jørgen Randers, Beyond the Limits, Earthscan publicati-

ons, Londres, 1992.

28

mais-valias disponíveis? Para todos os efeitos, não há nesta primeira parte da discus são uma dimensão especificamente ecológica.
O segundo elo passa pela alimentação. Encontramos aqui um ressurgimento da lei
de Malthus na sua forma mais simples, que consiste em apresentar o crescimento exponencial como um conceito central da abordagem modelizada. No entanto, o que os
dados mostram, é que a produção de alimentos segue também ela uma curva exponencial: a produção alimentar per capita tende a aumentar. É certo que se trata de uma
média acompanhada de fortes disparidades, mas esta objecção não é decisiva: raciocinar com base em médias equivale a abstrair das normas de repartição, que manifestamente nada têm a ver com limites naturais, mas sim com a ordem social dominante.
Resta uma questão perfeitamente legítima: será possível alimentar a população futura, tendo em conta o crescimento demográfico previsto? Mais uma vez, a resposta
dos Meadows é interessante, pois não é suspeita de se basear numa fé cega no pro gresso. O que eles dizem é muito claro: se abrirmos novas terras ao cultivo, se reabilitarmos as terras erodidas, e se duplicarmos os rendimentos, podemos alimentar toda
a população mundial, incluindo os 12,5 mil milhões que foram projectados (ainda em
1992!) para o final do século XXI.
Quanto à terceira condição identificada pelos Meadows, ela remete mais uma vez
para a utilização dos excedentes económicos disponíveis: alimentar todo o mundo
pressupõe um esforço de investimento que reduziria em igual proporção o investimento noutros sectores da actividade económica. Em suma, um dos estudos de referência
sobre os limites do planeta mostra paradoxalmente que eles são de ordem económica
e social, ou seja, o contrário do que geralmente é subentendido ao invocar a noção de
limites.
Os cenários da transposição
O funcionamento do modelo assenta de facto numa logística enriquecida, na qual o li mite (a capacidade de carga) pode em si mesma aumentar de forma proporcional à
população. Podemos de seguida modelar esta hipótese supondo que a possibilidade,
para um ser humano suplementar, de deslocar os limites decresce com a dimensão da
população. Consoante os valores dos diversos parâmetros, obtemos quatro cenários
possíveis.
Nos dois primeiros cenários, os limites não são alcançados. No mundo exponencial,
a «capacidade de carga» vai-se deslocando à medida que a população aumenta, de
modo que nunca é alcançada e permanece virtual. No mundo logístico, existe um limite, fixo ou variável, mas a população também tende para um limite finito, que permanece inferior à capacidade de carga.
Nos cenários seguintes os limites são transpostos. O «transbordo» (overshooting) é
definido pelos Meadows como a «ultrapassagem da capacidade de carga ambientalmente sustentável». Este transbordo é «provocado por atrasos ou erros no retorno da
informação que impedem o sistema de se autocontrolar em função dos seus limites».
Neste caso, duas evoluções são possíveis. Ou assistimos a oscilações em torno de uma
capacidade de carga que permanece constante; ou a ultrapassagem dos limites deriva
num afundamento (colapso), «um declínio brutal e descontrolado da população ou da
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economia induzido pela ultrapassagem dos limites sustentáveis». O colapso resulta nomeadamente de um círculo vicioso, quando a degradação do meio ambiente desencadeia um processo que tende em seguida a degradá-lo ainda mais. Por outras palavras,
a existência de limites acarreta a possibilidade de crises sistémicas.
Por isso não surpreende que esse cenário de base preveja um declínio até meados do
próximo século [XXI], caso se mantenham as actuais tendências. Esse declínio resulta do
esgotamento dos recursos naturais e do aumento da poluição, com o efeito de reduzir as
possibilidades de investimento industrial. Na agricultura, a poluição faz diminuir a fertilidade das terras e a produção alimentar cai, à falta de investimento compensatório. A população começa também ela a diminuir, por insuficiência alimentar. Este cenário pode
ser modificado em função de hipóteses respeitantes aos progressos tecnológicos. Mas
como estas tecnologias custam caro e os recursos que lhes podem ser atribuídos também não podem ser esticados até ao infinito, o prazo apenas é adiado, na melhor das hipóteses. Por conseguinte haveria uma lei de decrescimento da inovação tecnológica.
Para evitar este cenário catastrófico e fazer inflectir as tendências actuais, e a fim de
iniciar a transição para para um desenvolvimento sustentável, seria necessário, segundo os Meadows, adoptar três tipos de medidas. No plano demográfico, seria necessário limitar os nascimentos a uma média de duas crianças por casal a partir de 1995. O
respeito por esta norma, da qual ainda estamos longe (2,6 crianças), não impede contudo que a população cresça até meados do próximo século [XXI], devido à inércia re sultante da estrutura por idades da população mundial actual. [*] Portanto o colapso
verifica-se, de qualquer maneira, em condições análogas ao cenário de referência.
As outras duas condições para passar a um desenvolvimento sustentável dizem respeito às modalidades de crescimento: seria necessário instaurar uma autolimitação da
produção industrial per capita ao nível actualmente existente na Coreia do Sul e consagrar os recursos assim libertados aos investimentos antipoluição. Uma vez reunidas as
condições que acabamos de descrever, seria possível entrar num nível de desenvolvi mento sustentável, evitar o esgotamento dos recursos e regredir a taxas de poluição
que não ultrapassassem os níveis actuais.
Trata-se, claro está, de um modelo altamente contestável. Mas não deixa de ser in teressante, por partir de uma problemática que a priori oferece um papel de relevo à
população. Ora as conclusões ao nosso alcance mostram que a população não é a variável principal no ajustamento. É essencialmente do lado do modo de crescimento,
nomeadamente dos países mais desenvolvidos, que podem ser identificados os graus
de liberdade que nos permitirão não exceder os limites do planeta. A população é mais
um resultado do que uma variável independente: se o colapso se der, haverá queda da
população, devido à queda dos recursos alimentares – em suma, o regresso a uma regulação da população característica do período pré-capitalista.
É natural que nos inquietemos quanto ao cenário da evolução real nas próximas dé cadas. Se levarmos à letra as estimativas dos Meadows, as condições socioeconómicas
[*] A taxa de fertilidade de 2,6 foi atingida por volta de 2010. Em 2021 já era de 2,32 a nível mundial

(1,4 em Portugal e 1,6 no Brasil). Ou seja, no espaço de 20 anos a fertilidade aproximou-se bastante
da norma proposta pelos Meadows a nível mundial e é claramente inferior na Europa e em numerosos
outros países. (N. do T.)
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de desenvolvimento sustentável parecem estar fora do nosso alcance. Implicam de facto uma travagem brutal do consumo de energia nos países mais desenvolvidos, o que
implicaria uma mudança dos modos de vida tão radical, que é difícil imaginar que pro cesso social poderia impô-la. O que interessa no respeitante à nossa discussão é que a
população não é um problema em si mesma, nem uma solução: mais uma vez, os limites do planeta decorrem essencialmente do modo de desenvolvimento.
O cenário previsto está correctamente calibrado: a transição para uma fertilidade li mitada a dois filhos por casal, em média e à escala mundial, é o único que pode ser al cançado (e certamente não de um dia para o outro) sem recorrer a métodos cujo grau
de coerção implica meios bárbaros.[*] Não me canso de insistir: um decréscimo tão
drástico só pode travar a população mundial a longo prazo e não muda verdadeiramente os limites do planeta.
Não existe problema «demográfico» em si mesmo
Num livro recente,18 Hervé Le Bras desenvolve uma análise próxima da nossa, denunciando nomeadamente uma tentativa de «biologização da economia política».
Essa derrapagem ameaça perverter o debate social. Entre numerosos outros
exemplos, citemos o comentário de um jornalista por ocasião de uma conferência no
Rio: «Com efeito, sabemos, graças a um recente relatório do Banco Mundial, que a de mografia galopante dos países do Terceiro Mundo é a principal causa da degradação
ambiental»19. Esta pretensiosa síntese é do mais detestável que o jornalismo seguidista consegue produzir: «como se sabe», «é do conhecimento geral», mais «um relatório
do Banco Mundial» que nem se dá ao trabalho de citar 20 e que de resto é suficientemente hábil para não proferir tais bestialidades.
Este lugar-comum, nunca será de mais repeti-lo, é uma falsidade: são os países ricos os responsáveis, numa proporção esmagadora, pela poluição. Aí está como se fabricam falsas evidências e como se difunde um discurso reaccionário que serve de pano de fundo ideológico a todos os debates sobre o ambiente. Le Bras cita uma
declaração representativa desta abordagem fundamentalista e biologizante: «O crescimento actual das populações humanas ultrapassa largamente as implicações sociais e
económicas em torno das quais se debatem filósofos e economistas. Põe em xeque a
própria existência da nossa espécie dentro do seu contexto biológico. Para o naturalista, este fenómeno tem as características de uma verdadeira pululação… Seres humanos dotados de razão, capazes de conter a sua expansão em proporção dos meios de
subsistência, ou criaturas proliferantes, que degradam o seu habitat – cabe-nos escolher o que queremos ser»21.
[*] Como vimos na nota anterior, a fertilidade aproximava-se já em 2021 dos dois filhos por casal. O

«longo prazo» referido por Michel Husson tende, portanto (e até ver), a ser de duas gerações. ( N. do
T.)
18 Hervé Le Bras, Les limites de la planète, Flammarion, 1994.
19 Gérard Dupuy, Libération, 3/06/1992.
20 Banco Mundial, Le développement et l’environnement, Rapport sur le développement dans le monde,

1992.

21 Jean Dorst, Avant que nature meure, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1962.
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Ora aí está o que «nos cabe» repudiar de maneira categórica! O desafio consiste
precisamente em separar a questão dos limites do crescimento, da população. Se limi te houver, ele pode até ser atingido por uma população estacionária que se lance numa via produtivista desmesurada. Não existe coincidência entre a capacidade de causar transtornos e a densidade populacional, nem sequer com o nível de progresso:
certas formas primitivas ou ultramodernas de exploração dos solos podem provocar
esgotamento, por razões obviamente distintas.
Esta reflexão implica que delimitemos com precisão o domínio de validade do paradigma ecológico. Na sua versão fraca, a mensagem da ecologia consiste em dizer: é
preciso que o desenvolvimento leve em conta o ambiente. Mas, pensando melhor, este
preceito não garante a especificidade da ecologia. Pertence a uma corrente mais vasta
que visa completar os critérios mercantis, juntando-lhes objectivos mais qualitativos
atinentes à organização do trabalho, ao urbanismo, à vida quotidiana. É preciso recu sar a sobreexploração, reivindicar a saúde no trabalho, condições decentes de habitação, um urbanismo de qualidade, etc. Esta crítica do capitalismo inclui naturalmente a
consideração pelo ambiente, mas não se fica por aí.
Esta abordagem não confere uma especificidade assinalável à ecologia, a não ser
talvez pelo facto de os processos que dizem respeito ao ambiente serem particularmente longos. Mas isto também é um problema do âmbito das relações sociais: é preciso inventar uma maneira de ter em conta os efeitos não monetários e de longo prazo
das opções económicas feitas no presente, coisa que o capitalismo é incapaz de fazer.
A especificidade ecológica só existe quando existem limites absolutos que, caso não
sejam respeitados, podem acarretar o fim da espécie humana, seja por esgotamento
absoluto dos recursos, seja por desencadearem catástrofes tremendas que tornam inviável a vida no planeta. O crescimento da população não fundamenta em si mesmo tal
especificidade.
O guru da entropia
Uma das respostas mais radicais ao debate sobre o paradigma da ecologia foi dada
por Nicholas Georgescu-Roegen, que é um dos precursores da economia ecológica. A
sua posição consiste em dizer que o «decrescimento» é inelutável. No livro com o mesmo título, ele prevê: «O erro crucial consiste em não ver que não só o crescimento, mas
até um estado de crescimento zero, ou mesmo um estado de crescimento que não ten da para a aniquilação, não pode durar eternamente num meio ambiente finito» 22.
A contra-corrente de uma certa moda, temos de denunciar o simplismo absoluto de
Georgescu-Roegen e das suas duas principais hipóteses. A primeira é a de que a quan tidade de recursos disponíveis na Terra é finita. A segunda é que toda a actividade hu mana implica uma colheita líquida dessa quantidade finita. Conclusão: ao fim de um
certo tempo, a quantidade de recursos extraídos pela espécie humana iria esgotar esses recursos e a população cairia então para zero. Isto aconteceria ao cabo de um nú mero finito de anos, que é «a duração máxima da espécie humana».
Esta modelização primitiva tornou-se convincente por estar envolta em referências
científicas à noção de entropia e à segunda lei da termodinâmica. Aliás, Georgescu22 Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance, Le sang de la terre, 1995.
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Roegen foi até encarregado de tratar da entrada «entropia» no dicionário económico
Pelgrave23. É sem dúvida o único artigo do dicionário que mostra o diagrama de um
pistão com um peso no eixo, para definir a lei da entropia da seguinte maneira: «a
energia livre de qualquer sistema isolado degrada-se continuamente em energia indisponível». Nunca, em todo o artigo, Georgescu-Roegen sai do domínio da física, como
se a transposição para o domínio ecológico fosse automática.
Estamos simplesmente a regressar aos princípios do modelo básico. O primeiro
enuncia que «em termos de entropia, o custo de qualquer empreendimento biológico
ou económico é sempre mais elevado que o produto», ou seja, há sempre um consu mo líquido de recursos. O segundo princípio, inspirado na segunda lei da termodinâmica, afirma que a energia livre ou disponível (de baixa entropia) usada é extraída de
um dado stock que por conseguinte vai sempre diminuindo. Na medida em que vamos
sacar recursos finitos, é absurdo pretender escapar a um esgotamento generalizado.
A entropia é aqui uma medida da indisponibilidade energética. Por exemplo, uma
jazida de coque é energia potencial de baixa entropia. A sua combustão dispersa esse
poder energético e transforma-o num material de alta entropia que acaba por se tornar indisponível.
Este modelo pseudocientífico não significa outra coisa senão o modelo de base:
existe uma quantidade dada de recursos e a actividade económica esgota-o inelutavel mente, porque os resíduos dessa actividade não são recuperáveis.
Nestas condições, é evidente que a noção de crescimento sustentável é uma quimera: qualquer crescimento aumenta a entropia e por isso é preciso avançar para o decrescimento. Esta abordagem é muito mais radical que o crescimento zero ou estacionário, onde a economia clássica, com John Stuart Mill, tinha traçado o horizonte da
humanidade. A lei da disponibilidade decrescente leva a uma visão sombria, onde o
único critério possível de acção tem a ver com a herança das gerações futuras, já que
«qualquer Cadillac ou máquina de lavar – e bem assim qualquer instrumento de guerra – significa menos folhas de charrua para as gerações futuras».
Este modelo é absurdo, porque ignora a existência de fontes de energia quase ilimi tadas. A energia hidroeléctrica é renovável, desde que, evidentemente, o ciclo da água
não seja perturbado por outras razões. Ao fazer girar uma turbina, reduz-se a entropia,
sem esgotar seja o que for, e isto é ainda mais verdade no caso da energia solar. Aliás,
Georgescu-Roegen diz isso mesmo, sem compreender que está a anular as suas pretensas leis: «Utilizada ou não, o destino final dessa energia é o mesmo: transforma-se
em calor ambiente que mantém o equilíbrio termodinâmico». Em suma, esta teoria
não é mais do que a simples inversão do optimismo neoclássico, que postula uma capacidade de substituição perfeita, mas é igualmente absurda.
Por conseguinte, os ecologistas que o invocam com respeito prestam um mau serviço ao tratamento racional da questão ecológica. As «teorias» de Georgescu-Roegen
desembocam logicamente num fundamentalismo perigoso, onde todo o possível debate tem a ver com o número óptimo de gerações. No limite, aliás, conclui-se que mais
vale acabar com tudo isto de uma vez, empanturrando-nos de recursos e venha daí o
23 Nicholas Georgescu-Roegen, «Entropy», The New Pelgrave: A Dictionnary of Economics, MacMillan

Press, Londres, 1987.
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fim do mundo, já que de qualquer modo ele tem de vir. Se a única escolha é acabar
com a humanidade em 3000 ou em 4000, a escolha é tão abstracta que nem faz senti do. É um meio muito eficaz para criar uma seita, não para esclarecer as escolhas colectivas. No entanto, Georgescu-Roegen oferece pelo menos a vantagem de sublinhar a
necessidade de distinguir entre esgotamento dos recursos e transposição dos limites.
Esgotamento dos recursos ou ruptura catastrófica?
A tese do esgotamento dos recursos não pode fundamentar um paradigma ecológico,
ou, por outras palavras, uma nova maneira de conceber a organização óptima da vida
social no planeta. Talvez seja paradoxal, mas o único debate que resta é um debate
muito abstracto sobre a equidade: em que proporção devemos limitar o esgotamento
dos recursos de modo a deixar alguma coisa para as gerações futuras? Mais uma vez,
estas questões podem ser tão longínquas, que essa distância quase infinita resulta nu ma bizarra crença em que os recursos são ilimitados. Outra forma de pôr a questão
consiste em admitir que ao esgotar os recursos, matamos a breve prazo a possibilidade de nos reproduzirmos. É preciso distinguir não só o termo, mas também a amplitude dos constrangimentos que se manifestam dessa maneira. A humanidade não vai
desaparecer da face da Terra por falta de chapas de lata. Se fosse esse o caso, poderíamos substituir o estanho por outro metal, talvez menos conveniente aos usos industriais mas que não impediria a actividade económica. As pessoas não necessitam do estanho em si mesmo, mas sim dos bens que incorporam estanho. É a questão do grau de
substituibilidade que não pode ser subestimada. Neste aspecto, as potencialidades
tecnológicas são realmente impressionantes. Basta folhear o suplemento anual da revista Usine Nouvelle para descobrir, por exemplo, que a Toshiba acaba de anunciar o
lançamento de uma «cerâmica capaz de absorver 400 vezes o seu próprio volume em
CO2, e adaptada à captura do gás a alta temperatura nas fábricas térmicas que utili zam a combustão de energias fósseis». Será razoável não ter em conta tais possibilidades? A este propósito poderíamos invocar Woody Allen, quando ele se queixa, num dos
seus filmes, de um restaurante onde se come muito mal e, ainda por cima, as doses
são minúsculas. De facto, é preciso escolher: não podemos ao mesmo tempo alertar
para os perigos do uso imoderado dos combustíveis fósseis e predizer que a humani dade ficará em breve sem recursos energéticos! São, para todos os efeitos, dois cenários diferentes. Se o risco é de esgotamento, então é preciso economizar os recursos,
porque eles vão escassear e provocar o fim da espécie. Mas nem este programa nem
este destino têm a ver com a ecologia: a humanidade não desaparece por ter provocado um desastre climático, mas sim por ter esgotado as reservas de que dispunha e que
não aprendeu a dispensar. A gestão desse stock fundamental precisa de obedecer a
um princípio de economia geral que não depende de uma ruptura qualitativa com a
economia tradicional. Leva simplesmente à extensão de certos mecanismos mercantis
a domínios onde eles ainda não existiam, ou seja, a atribuir um preço àquilo que ainda
não o tinha.
O verdadeiro «paradigma ecológico» é outra coisa completamente diferente e corresponde a um cenário em que o uso excessivo e descontrolado da energia provoca
efeitos catastróficos no equilíbrio planetário. Não se trata neste caso de esgotamento
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dos recursos, mas sim de ruptura do equilíbrio na biosfera. Desta vez, é tudo ou nada:
o risco de desordem planetária grave é verdadeiramente incomensurável (não há vias
alternativas!) e o seu custo é infinito. O cálculo económico habitual não serve para nada, de modo que é necessária uma ruptura radical. É preciso sair da esfera do cálculo
mercantil. A posição ecossocialista consiste em adoptar um princípio de precaução,
uma espécie de aposta pascaliana materialista: mesmo que não estejamos convencidos da realidade do paradigma ecológico, é preciso romper com o capitalismo, porque
essa ruptura é de qualquer forma desejável por razões humanas e não apenas ecológicas. Um corolário desta proposição consiste em dizer que as orientações necessárias
para acompanhar a progressão da população mundial e torná-la sustentável, tanto
ecologicamente como socialmente, só podem ser tomadas à custa de muitas distorções no âmbito do modelo social actual.
Poderemos destruir o planeta?
Esta a pergunta provocatória colocada por David Harvey,24 que defende que nos é
«materialmente impossível destruir o planeta Terra, o pior que podemos fazer é tornar a vida menos confortável para a nossa própria espécie, por efeito de transformações materiais impostas ao nosso meio ambiente», embora ele reconheça que «as
nossas acções também se repercutem sobre outras espécies vivas». Eis um primeiro
prego provocatório que tem de ser martelado no caixão da biodiversidade. Ainda
que seja horrivelmente chocante, arriscamo-nos a afirmar que a humanidade pode
viver sem baleias ou tartarugas, tal como aprendeu a viver sem mamutes. Isto não
significa que a biodiversidade não deva ser defendida, mas sim que deve ser defendida por razões reais.
Numerosas espécies não são indispensáveis ao bom funcionamento do meio ambiente; é certo que o desaparecimento de algumas delas pode desencadear efeitos em
cadeia, mas o alcance desses efeitos é limitado e existe uma certa maleabilidade.
A contrario, a reintrodução de lobos devoradores de ovelhas mostra que podemos desencadear um desequilíbrio simétrico que demonstra por absurdo que se tinha instalado uma certa harmonia sem lobos. Podemos dizer que certas espécies, animais ou vegetais, apresentam propriedades fantásticas, até hoje ignoradas, que perderíamos
definitivamente ao deixá-las desaparecer, mas o que se passa precisamente é que as
desconhecemos.
Este raciocínio não constitui uma defesa da negligência absoluta em matéria de biodiversidade. Trata-se antes de defender a biodiversidade com outros argumentos, diferentes do fundamentalismo que considera, no fundo, que a verdadeira Natureza é a
Natureza sem humanidade. Proteger as espécies ameaçadas significa nesse caso defender uma certa ideia da Natureza, uma Natureza anti-humanista que apenas vê perversões e destruição na actividade humana. Este sonho reaccionário é absurdo, na medida em que o Homem há muito marcou a sua presença neste planeta e portanto o
regresso a um estado natural está fora de causa.
A biodiversidade deve portanto ser defendida a partir de outros princípios que fa zem do património natural um bem comum que deve ser protegido por razões auto24 David Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference, Blackwell, Oxford 1996.
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suficientes, senão morais. É por a montanha ser bela, as flores lindas e os animais gra ciosos, que instituímos regras muito estritas nas reservas naturais e aplicamos estes
adjectivos inocentes com bom proveito. É de facto por razões simples que queremos
conservar a natureza e quantos lá habitam. São no fundo razões políticas, no sentido
em que escolhemos fazer assim porque nos dá na real gana, sem precisarmos de justificar com a prevenção de riscos que nos ameaçariam enquanto espécie. Por outras palavras, é preciso preservar o ambiente; mesmo que a sua destruição não constitua
qualquer perigo de efeitos adversos, devemos fazê-lo graciosamente. É provável que
pudéssemos matar o último elefante africano sem que isso mudasse nada na face da
Terra e a humanidade poderia provavelmente viver sem marfim. Por conseguinte são
outras as razões pelas quais devemos proibir o tráfico de marfim.
A grandeza da espécie humana assenta precisamente na sua capacidade de estabelecer objectivos que vão além da sua própria sobrevivência. Existe um pano de fundo
reaccionário nas posições que procuram estabelecer uma política ambiental desta maneira, pois partem do princípio que só a defesa dos interesses materiais da espécie
constitui uma justificação atendível. Mesmo a ideia de que temos de conservar as espécies porque, sabe-se lá, elas poderiam vir a ser úteis, recorre superfluamente aos argumentos do utilitarismo. Talvez seja necessário correr o risco de prosseguir nessa via
iconoclasta para abordar sob o mesmo ponto de vista o núcleo duro do paradigma
ecológico, ou seja, a possibilidade de uma catástrofe grave. O exemplo típico desse
acontecimento seria o inverno nuclear: uma série de explosões que irradiariam totalmente a atmosfera e desencadeariam a hecatombe final, reduzindo a quase nada a po pulação mundial. Poderia ser também um aquecimento do planeta ao ponto de tornar
a vida humana impossível: a humanidade morreria toda ela, afogada em marés-vivas
ou queimada por raios ultravioleta.
É o facto de a própria sobrevivência da espécie ser posta no prato da balança das
decisões que nos parece definir um verdadeiro paradigma ecológico. A guerra nuclear
não constitui um exemplo satisfatório, porque se trata de uma decisão humana pontual que é fácil de impedir: «Não carreguem no botão!». A catástrofe ecológica é de outra
natureza. Poderíamos ilustrá-la, mais que metaforicamente, com a teoria das catástrofes ou a do caos. Em ambos os casos entram em jogo perturbações brutais de um pro cesso contínuo. Todos os anos enviamos mais uns quantos gases para a atmosfera e
esta aquece um pouco mais. Isto dura dez, quinze ou vinte anos e tentamos controlar o
movimento. Depois, por razões imprevistas, a acumulação desses pequenos aumentos
transpõe um limite que desencadeia o acidente e nos faz cair na catástrofe. Esta ideia
de que uma série de arranhões pode acabar por rasgar o céu é o que está no centro do
paradigma ecológico. A escolha não é entre tossir mais ou menos, mas sim entre respi rar ou sufocar.
Quem nada arrisca?
Neste modelo, a complexidade e o risco são conceitos centrais. A complexidade é o
que transforma os arranhões em desequilíbrio grave, e o risco surge assim associado
aos actos aparentemente mais inofensivos. Mas logo nos vemos obrigados a pôr a
questão das regras de vida a adoptar. Se tudo é complexo e arriscado, então o que de 36

vemos ou não devemos fazer? Talvez até seja já demasiado tarde: o mecanismo já foi
desencadeado e vai levar inexoravelmente ao desarranjo final. Nesse caso, mais vale
gozar a vida enquanto é tempo! Isto não é piada, pois se nada sabemos, a não ser que
existe um risco, esta informação muito incompleta é de certa forma inútil, pois nada
nos diz sobre as medidas a tomar.
Podemos dizer que a probabilidade de tal cenário é muito baixa e suspirarmos de
alívio. Mas, segundo a teoria dos jogos, quando uma baixa probabilidade vem associada a um dano infinito, devemos adoptar acções preventivas. Este risco acrescido é uma
fonte de incomensurabilidade, no sentido de dever ser evitado «a todo o custo». Encontramo-nos perante a imprecisão fundamental do princípio da prevenção, ilustrado
com humor por Samy Joshua, quando evoca uma avó «que não saía de casa com medo
de apanhar com um vaso de flores caído do 7º andar. É claro que é raro. Mas pensem
nas consequências se acontecer!»25.
Esta imagem não é tão fantasiosa como pode parecer, pois a questão é mesmo esta:
em que medida a dinâmica do capitalismo «pode transformar os sistemas ordenados
(“equilibrados”, reconstituindo as suas características principais) em sistemas desordenados (evoluindo para a sua própria destruição)»? Até agora ainda não deparámos
com nenhum ponto de ruptura grave, mas que acontecerá amanhã? Joshua insiste neste passo na novidade desta pergunta, que coloca «um problema completamente novo:
o da projecção da ciência como ingrediente principal de um debate social crucial». E
mesmo que o debate científico não seja realizado ou decidido da mesma forma que o
debate democrático, a democracia e a socialização das decisões tornam-se condições
intrínsecas a esta procura de um óptimo, definido com amplitude suficiente para incluir a dimensão preventiva (como dizem os financiadores, que bem sabem dessa poda).
Temos aqui uma segunda razão para não confiar na abstracção do lucro: nenhum
preço ou pseudopreço é homólogo às avaliações de risco ecológico. Além disso, o lucro
como critério de avaliação da eficácia já foi suplantado na prática da engenharia por
outras formas de avaliação em termos de segurança, qualidade, coerência sistémica e
articulação com outras técnicas. A interacção de diversas decisões torna necessário elevar o seu grau de socialização e o ponto de vista da «proximidade» não tem superioridade natural. É no fundo a contradição que impende sobre os programas ecológicos.
Estes deviam propor inflexões imediatas mas afinal apenas propõem ajustamentos
progressivos. As reformas às pinguinhas são fáceis de tomar, em tempos de regressão.
Mas servirão para salvar o planeta, se é isso que está em causa?

25 Samy Johsua, Ecologie: éléments pour un débat de fond, documento de trabalho do IIRF, Amsterdam,

1992.
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4.
Como alimentar todo o mundo?
Será possível alimentar os 9 ou 10 milhões de pessoas que vão habitar a Terra? Os
malthusianos de todas as cores e feitios respondem que não, porque segundo eles é
impossível produzir alimentos suficientes sem degradar de forma irreversível as terras
e os oceanos. O primeiro argumento remete para o Malthus clássico, o segundo é uma
reconfiguração os figurinos da moda. Ambos merecem ser discutidos.
Malthus continua a não ter razão
Lester Brown, presidente do famoso Worldwatch Institute, declarou no jornal Le Monde, a 7/02/1996, que «na maior parte dos dados fundamentais, foram atingidos os limites fundamentais e a natureza começa a impô-los aos homens (…) a capacidade de
carga do planeta não poderá resistir ao ritmo desenfreado do crescimento demográfico, que situa a população mundial à volta dos 12 mil milhões, o dobro da actual, dentro de 50 anos». Note-se que passados poucos anos a estimativa média passou para os
9 mil milhões, em vez de 12.[*]
Num pequeno livro recentemente publicado,26 Lester Brown procura ir «mais além
de Malthus» e examina as 19 dimensões – nada menos! – do desafio demográfico.
Não precisamos ir mais além da primeira página para encontrarmos uma aldrabice nu mérica. Lester Brown escreve que desde 1984 a produção de cereais cresceu menos
que a população mundial. É verdade, mas esta formulação resulta de uma tripla trapaça.
A primeira aldrabice já tinha sido assinalada em devido tempo por Hervé Le Bras.
Trata-se de escolher um ano muito bom (1984) como ponto de referência, sabendo-se
que a produção agrícola passa por grandes flutuações anuais de boas e más colheitas.
Basta deslocar o ponto de referência para 1982, que foi um ano médio, para mostrar
que a produção de cereais aumenta praticamente ao mesmo ritmo que a população
mundial. Mas a aldrabice principal nem é essa: consiste em não fazer distinção entre
as muitas regiões do mundo. Se levarmos em conta essa distinção, verificamos que a
produção de cereais dos países em vias de desenvolvimento (PED) aumenta mais rápido que a respectiva população. Se tomarmos 1982 como base 100, o que está correcto
do ponto de vista da deontologia estatística, a produção de cereais por habitante al cançou o índice 108 nos PED contra 92 nos países desenvolvidos. Por conseguinte é
nos países ricos que ocorre a redução de colheitas e só uma forte dose de má-fé permite imputar alguma possível redução da produção de alimentos a uma demografia ga lopante!
A batota não fica por aqui, como se descobre ao examinar o índice do conjunto da
produção alimentar e não apenas o dos cereais. Continuando a tomar por referência o
ano de 1982, verificamos que a produção de alimentos por habitante atinge o índice
de 134 nos PED, onde por conseguinte aumentou muito nitidamente, e apenas de 95
[*] À data de setembro/2022 a ONU calculava que em 2022 a população mundial atingiria os 9 mil mi-

lhões de habitantes; e para o final do século prevê quase 11 mil milhões – UN, « World Population
Prospects 2022». (N. do T.)
26 Lester R. Brown, Gary Gardner e Brin Halweil, Beyond Malthusus, Norton, New York, 1999.
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nos países desenvolvidos, onde diminuiu um pouco. Brown, por má-fé ou incompetência, deformou o balanço real ao ignorar ou fingir ignorar que foi nos países do Norte
que a produção baixou um pouco. E só fala dos cereais, para melhor ocultar a realidade.
Esta exprime-se em três números: a produção alimentar aumentou 3,8 % no período 1982-1998 nos países em vias de desenvolvimento, ou seja duas vezes mais rápido
que a população, que por seu lado aumentou a um ritmo anual de 1,9 %. Na última década, o crescimento da produção alimentar tem sido um pouco menos forte (3,9 %), o
do crescimento da população um pouco menos (1,7 %) e a disponibilidade alimentar
por pessoa aumentou a um ritmo constante de 2,2 %.
Podemos então dizer que a situação é excelente? Não, mas trata-se, no essencial, de
um problema de repartição. Se os alimentos disponíveis a nível mundial fossem correctamente repartidos, não existiria fome, pois a repartição equitativa forneceria 2700 calorias por pessoa, já para não falar das terras postas em pousio para evitar uma queda
dos preços.
Por conseguinte é perfeitamente possível «permitir a toda a gente, a todo o instan te, o acesso a uma alimentação em quantidade e qualidade suficientes, de forma a
permitir uma vida normal e de boa saúde», para retomar a definição do Banco Mundial de Segurança Alimentar. Não é uma utopia – insiste Sylvie Brunel, directora científica da associação Action Contre la Faim (Agir Contra a Fome) – mas sim um objectivo
que pode ser alcançado «com a conjugação de medidas, aos níveis internacional, nacional e local, graças à acção concertada das grandes instituições de cooperação, dos es tados e das associações de cidadãos»27.
O planeta dos esfomeados
A fome e a subalimentação não são ameaças distantes, mas sim uma componente sinistra da realidade contemporânea. As últimas estimativas da FAO (Food and Agriculture Organization) incidem sobre os anos 1995-1997. Avaliam em 790 milhões o número
de pessoas subalimentadas. Isto representa uma ligeira tendência em baixa relativamente a 1990-1992, quando aquele número era de 831 milhões. [*]
Em proporção da população, a melhoria da situação global é lenta: no conjunto do
Terceiro Mundo, a taxa de subnutrição passou de 29 % (1980) para 18 % (1996).[**] Este recuo é líquido na Ásia (de 29 % para 14 %), mas verifica-se uma estagnação na
América Latina (de 13 para 11 %) e no Médio Oriente (de 10 para 12 %). Quanto à África, a taxa global permanece num nível elevado, pois passou de 37 para 33 % e aumentou ligeiramente no Leste e no Sul do continente. [***]
27 Sylvie Brunel, Ceux qui vont mourir de faim, Le Seuil, 1997.
[*] Até à data, o ponto mais baixo do número de pessoas subalimentadas ocorreu em 2013 (570,7 mi-

lhões). A partir daí voltou a subir, até chegar aos 721,7 milhões. Entretanto, as colheitas e a produção
pecuária têm aumentado sistematicamente, batendo recordes históricos em 2020 (data dos últimos
dados consolidados de que dispomos). O problema da má repartição mundial de recursos agravou-se
desde que Michel Husson escreveu este estudo. (N. do T., dados da FAO)
[**] Era em 2020 de 9,3 %. (N. do T., dados da FAO)

[***] Estes números têm decrescido progressivamente, mas permanecem assustadoramente altos. (N.

do T.)
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Resultará esta subalimentação de uma pressão demográfica insuportável? A resposta é negativa. O recuo das terras cultivadas não resulta de um fenómeno de esgotamento, mas sim da capacidade de sobre-produção nos países ricos. Toda a história recente da Política Agrícola Comum se resume a uma redução programada das
superfícies cultivadas na Europa. Portanto temos, de um lado, países que pagam aos
seus camponeses para deixarem as terras ao abandono e, por outro lado, 800 milhões
de esfomeados. Alguma coisa de errado se passa aqui, mas não releva da pressão demográfica em si mesma.
Apesar da instabilidade intrínseca da agricultura nos meios tropicais, Sylvie Brunel
sublinha que «os períodos de fome completamente naturais tornaram-se excepcionais». A maior parte das carestias explica-se por efeito das guerras que destroem a organização das colheitas. O estado de coisas bárbaro que vigora é particularmente per verso: faz morrer pessoas de fome, não por falta de terras para as alimentar, mas sim
por as impedir de cultivar. É muito fácil arguir dizendo que a culpa é do sobrepovoamento.
Existem também numerosas regiões onde a pressão humana ultrapassa as capacidades de produção e renovação do meio ambiente. A lista dos países afectados pela
subnutrição abrange em parte os países onde a fecundidade é mais elevada. 25 deles
têm uma taxa de subalimentação que ultrapassa os 35 % da população. As piores situações localizam-se em África: Somália, Eritreia, Burundi, Moçambique, República Democrática do Congo, Etiópia, Chade, Zâmbia e Angola ultrapassam os 40 % [registouse uma ligeira melhoria nalguns destes países até 2020, com estas percentagens a baixarem (16 a 33 %), mas ainda assim a manterem-se em níveis inadmissíveis – N. do T.].
A esta lista sinistra podemos acrescentar Haiti, Afeganistão, Coreia do Norte e Mongólia.
Fecundidade elevada e subnutrição andam portanto muitas vezes a par. Mas em
que sentido funciona essa relação? O contra-exemplo da América Latina mostra que o
argumento demográfico não serve para explicar sistematicamente a subnutrição: a
densidade populacional dessas zonas é muito baixa, as terras cultiváveis abundam, e
no entanto 11 % da população [7 % em 2020 – N. do T.] continua a sofrer de fome, apesar das condições relativamente favoráveis.
Em África, os efeitos da colonização, desde a época do tráfico de escravos – que subtrai camponeses ao trabalho na terra – até à exploração e exportação de matérias-primas, diminuíram a agricultura de subsistência. Numerosos agrónomos e geógrafos defendem uma tese paradoxal segundo a qual a África é subpovoada, retomando assim
as teses de Ester Boserup que insistem na pressão favorável exercida pelas concentrações de população sobre os rendimentos agrícolas.
O círculo vicioso da degradação ambiental
A prevalência da pobreza alimenta um círculo vicioso que conduz à degradação do am biente mais seguramente que o crescimento desenfreado. O exemplo da Amazónia é
célebre: a exploração «mineira» das florestas transforma-as em recursos não renováveis. A gravidade deste fenómeno chega ao extremo em diversas regiões africanas, como a Etiópia, os países do Sahel, Moçambique. Sujeitas à pressão do crescimento demográfico, as famílias camponesas têm de ir cada vez mais longe procurar a lenha
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necessária para cozinhar os alimentos, até destruírem por completo as florestas vizinhas. A seguir utilizam os excrementos animais, depois de secos, como combustível
doméstico, em vez de os aplicarem como fertilizantes nas terras cultiváveis.
No entanto os pobres não são os únicos responsáveis pela desmatação: grandes in vestidores, que outra desculpa não têm senão o oportunismo, saqueiam igualmente as
florestas brasileiras ou filipinas, em busca de avultados lucros de curto prazo. Pouco
lhes importa que passados 5 anos nada reste para explorar. Limitam-se a mudar de re gião ou reconvertem os seus capitais em outras actividades igualmente efémeras. Alguns funcionários fecham os olhos: as divisas assim libertadas são muito úteis para
equilibrar a balança corrente e ajudar a financiar o serviço da dívida.
A degradação dos solos aráveis foi avaliada em 1990 em 562 milhões de hectares,
ou seja 38 % da superfície cultivável do planeta, o que representa 1,5 mil milhões de
hectares. Uma parte desta degradação serve de medida à extensão dos estragos ligados a práticas de cultura inadequadas. Desde 1990, 5 a 6 milhões de hectares foram
sujeitos a uma degradação considerada grave 28. Em 1997 e 1998, diversas regiões do
mundo foram afectadas por enormes incêndios, entre elas a Amazónia, a América Central, a Rússia e o Sudeste da Ásia. A seca devida ao fenómeno designado El Niño contribuiu sem dúvida para a extensão destes incêndios. Mas na sua base encontramos práticas de cultura perigosas.
As taxas de erosão mais elevadas encontram-se nas vertentes dos Andes, na bacia
do rio Amarelo, na China e na Índia. Com as suas imensas planícies de aluvião, a Ásia é
a mais afectada: em média são anualmente carreadas para o mar 138 toneladas de so lo fértil por hectare, contra 12 toneladas na América Latina e 6 em África. Segue-se
uma queda de rendimentos que apenas pode ser contrariada com a aplicação constante e massiva de adubos químicos; mas o efeito destes diminui em dois terços nos solos
degradados. Além disso é preciso ter capacidade de compra dos adubos necessários, o
que não sucede no caso dos camponeses mais pobres.
Outra consequência directa da erosão é a sedimentação nas barragens hidroeléctricas: uma barragem perde potencial de produção em proporção da diminuição do volume de água retida. Calcula-se em muitos milhares de milhões de dólares as perdas
anuais de produção eléctrica devidas a uma sedimentação acelerada.
Também é conhecida a ameaça de desertificação, nomeadamente em África. Aparece sempre por ocasião de secas excepcionais, mas pode ter diversas causas: em certos
casos, a extensão das culturas comerciais; noutros, a pressão demográfica desacompanhada de progresso nos métodos de cultura; por vezes a salinização ou entupimento
dos sistemas de rega mal mantidos. No entanto a desertificação não é inevitável e as
técnicas que permitem evitá-la são bem conhecidas: o cultivo em socalcos (segundo as
curvas de nível, para evitar a erosão), os muretes de pedra contra o vento, a utilização
de leguminosas (cujas raízes fixam o azoto do ar) nas terras em pousio.
Portanto o que falta muitas vezes são meios financeiros e humanos, e por vezes a
vontade política. O pior é que todos estes fenómenos são reforçados pelas «leis da
economia». É o que Susan George chama efeito boomerang da dívida e dos planos de
28 UNEP (Programa das Nações Unidas para o Ambiente), Global Environment Outlook, Oxford Univer-

sity Press New York, 1997. [Ver também edição de 2019 on line – N. do T.]
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ajustamento estrutural.29 Nesse estudo ela dedica-se nomeadamente a mostrar que «a
desflorestação no Sul – uma das principais causas do aquecimento climático – está directamente ligada à crise da dívida». Os planos de ajustamento estrutural que visam
maximizar o fluxo de receitas das exportações tendem a estimular a exploração das
florestas. «Essas pressões levam ao alargamento das pastagens (e por consequência
ao desmatamento das florestas) para aumentar as exportações de carne bovina». Além
disso, a pobreza e a marginalização incitam, em países como o Brasil, o êxodo dos pobres para a floresta. Por todas estas razões, existe uma forte correlação entre o volume
da dívida dos países, por um lado, e o ritmo e a extensão da destruição das florestas
tropicais, por outro lado. Acresce que «a diversidade biológica, fundamento dos nossos recursos alimentares e do nosso aprovisionamento em medicamentos no futuro,
está em vias de desaparecer juntamente com as florestas». Para romper este terrível
círculo vicioso, é preciso antes de tudo estabilizar a agricultura tradicional.
Pequenos camponeses aos milhões
O campo é a chave do desenvolvimento. É certo que as megalópoles proliferam, mas
teremos de esperar ainda algumas décadas para que a população urbana se torne
maioritária. Além disso, a cidade alimenta-se do êxodo rural, resultante da fraca viabilidade da agricultura tradicional. Apesar disso, nunca houve tantos camponeses à face
da Terra como hoje em dia. É nos campos onde se concentra a miséria, a demografia
galopante, a subnutrição e a ignorância que se travam as principais batalhas da «Grande Transição». Em vez de fazer desaparecer o campesinato tradicional, expondo-o à
concorrência do agronegócio ou colectivizando-o, a boa política consiste em dar-lhe
meios para sobreviver e deixá-lo progredir ao seu próprio ritmo.
É preciso, antes de tudo o mais, compreender como funciona a agricultura tradicional. A produção de autossubsistência ocupa aí um lugar determinante, os produtores
estão organizados em comunidade local e poucos se dedicam à cultura comercial, por que não têm um nível de produtividade e qualidade suficiente. Em África, a organização do acesso à terra exclui frequentemente a propriedade privada e a densidade demográfica é fraca. Dentro do território comunitário, as famílias desbravam anualmente
uma nova área para plantarem painço, sorgo, tubérculos ou feijão. Ao cabo de duas ou
três colheitas sem fertilizantes, é preciso novamente mudar de sítio, para deixar a terra
esgotada em pousio. É a técnica da alternância, que só pode alimentar uma população
limitada e estagnada. O esgotamento dos solos não é apanágio da agricultura hiperprodutiva. Em África, como noutras regiões do mundo, podemos falar de conservadorismo camponês, que é uma protecção contra os riscos da «modernização», que é co mo quem diz, contra o jogo da concorrência mercantil. A «racionalidade» consiste
sobretudo em ter um grande número de filhos, de maneira a garantir os tempos de velhice e poder combinar várias estratégias no seio familiar, entre as quais a ida para a
cidade ou a emigração.

29 Susan George, L’effet Boomerang, La Découverte, 1992.

42

Por uma reforma agrária verde
Todos os estudos de campo sublinham a importância decisiva das estruturas fundiárias. Os muito raros países que conseguiram erradicar praticamente a subalimentação
não conseguiram lá chegar unicamente com base no progresso da produtividade, mas
sim com uma luta multiforme contra a miséria rural. Quer sejam «socialistas» (China,
Cuba) ou capitalistas, começaram por fazer reformas agrárias radicais. Aliás, ignora-se
frequentemente que foram os EUA quem impôs tais reformas na Coreia do Sul e em
Taiwan, depois da Segunda Guerra Mundial.
Reforma agrária agrícola não é sinónimo de colectivização. É certo que a experiência das comunas rurais na China resultou melhor que outras tentativas que muitas vezes levaram ao descalabro (Vietname, Tanzânia, Etiópia, Argélia, etc.). Mais vale apostar numa rede de pequenas e médias explorações familiares, com excepção de certas
regiões de África ou da América Latina, onde as formas tradicionais de propriedade colectiva ainda estão vivas e garantem o acesso de toda a gente à terra.
Além das estruturas fundiárias, o programa de desenvolvimento rural tem de aten der à questão da sustentabilidade. Nos anos Sessenta, a «Revolução Verde» fixou o objectivo de aumentar a produção agrícola por meio da selecção animal e vegetal e da
modernização das técnicas de produção. Pouco a pouco descobriram-se os limites dessa orientação, que em muitos casos reforçou as desigualdades entre regiões ou formas
de agricultura. Esses limites são em grande parte sociais, como demonstra o exemplo
mexicano. De 1940 a 1965, os resultados foram espectaculares. Para citar apenas o caso do milho, a superfície cultivada duplicou e o rendimento também. Igualmente notável é o quase paralelismo entre o sector comunitário dos ejidos e a agricultura privada.
Este desenvolvimento foi bruscamente interrompido a meio da década de 1960, sobretudo por razões de ordem económica: queda do investimento público consagrado ao
alargamento das terras irrigadas, estancamento do crédito e queda dos preços garantidos30. É preciso ter em conta essa preciosa experiência para formular um novo programa agrícola cujo objectivo seria a estabilização da agricultura tradicional.
Não podemos perder de vista que esse objectivo choca contra a concepção neoliberal da economia mundial. O tratado de Marraquexe, que fundou a OMC (Organização
Mundial do Comércio), impôs ao mesmo tempo aos seus signatários a obrigação de
importarem 5 % do seu consumo agrícola. Esta cláusula mostra até que ponto a «liberdade» das trocas se acomoda aos constrangimentos impostos aos mais pobres. Dir-se-á que 5 % não é muito. No entanto é o suficiente para desestabilizar os produtores lo cais, visto que os 5 % garantem que serão postos em concorrência directa. Mas esta
concorrência contém um triplo engano: os produtores locais têm uma produtividade
muito inferior ao agronegócio mundial; os agricultores dos países mais ricos são fre quentemente subsidiados e os preços dos mercados mundiais estão sujeitos a dumping. Esta configuração monstruosa espalha a miséria, favorece o êxodo rural e contribui para manter a regulação demográfica tradicional.
Ao contrário da lógica liberal, é preciso proteger os pequenos produtores pouco
rentáveis, garantir-lhes um preço que lhes assegure a subsistência. Ao mesmo tempo é
preciso disponibilizar-lhes infraestruturas e crédito, de forma a que possam aumentar
30 Maxime Durand, La tourmente mexicaine, La Brèche, 1987.
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os seus rendimentos, incluindo no que diz respeito às parcelas destinadas ao autocon sumo. É o modelo mexicano, do qual é preciso retomar os melhores elementos, a co meçar pela reforma agrária, que constitui uma condição prévia favorável à coerência
económica, sem contudo postular uma ruptura total com a economia mercantil. Trata-se mesmo, nalguns casos, de monetizar um pouco mais algumas zonas muito tradicionais, onde a parte do autoconsumo é tal, que os reduzidos ganhos monetários não
permitem qualquer investimento. É mais importante instaurar a viabilidade social, do
que a viabilidade agronómica. Para quebrar o ciclo da pobreza, os camponeses pobres
devem poder aceder ao crédito, à educação, à propriedade ou ao uso da terra e sobretudo a formas de rendimento estável. A melhor fórmula é a de uma comissão de comercialização que contrata com pequenos agricultores a preços garantidos e, no outro
extremo da cadeia, redistribui os produtos de consumo básicos aos estratos sociais
mais pobres, conforme o modelo de Conasupo, no México.
Os governos do Terceiro Mundo privilegiaram bastas vezes preços agrícolas baixos,
porque isso aumenta a mais-valia disponível para a acumulação do capital e faz baixar
os preços dos bens que sugam uma parte considerável do salário urbano. Um dos pon tos de aplicação das políticas de desenvolvimento deveria ser o reequilíbrio e a estabi lização dos preços relativos entre agricultura e indústria.
Em particular, os produtores locais não devem ser postos em concorrência com as
importações a baixo preço ou fluxos contínuos de ajuda alimentar. A ajuda de urgência
é sem dúvida indispensável, mas uma ajuda permanente cria diversos efeitos perver sos: pode ter como consequência a desresponsabilização dos governos na organização
da agricultura com vista a assegurar a autossuficiência alimentar. Disponibilizar alimentos a baixo preço ou gratuitos contribui para desestabilizar as economias camponesas tradicionais, pondo a produção local em concorrência e modificando os hábitos
de consumo das populações, em proveito de alimentos importados do Norte, como o
trigo.
Quando os consumidores das cidades beneficiam de um fluxo permanente de bens
essenciais importados baratos, é evidente que diminuem as oportunidades para os
agricultores locais. Daí uma queda dos preços agrícolas internos e um incitamento
acrescido à diminuição da produção local; quando assim sucede, a solução lógica consiste aumentar a ajuda externa ou as importações. Por outro lado, os consumidores
habituam-se aos produtos importados: o pão branco, produto moderno e prestigioso,
tornou-se o alimento de base em numerosas cidades africanas, embora as condições
locais não se prestem nada à cultura do trigo.
O estado e os serviços públicos têm um papel primordial na aplicação destas dispo sições, mas também nas políticas gerais de infraestruturas, de redes e de equipamen tos colectivos. Mais uma vez encontramos aqui o fardo da dívida e os constrangimen tos do ajustamento estrutural31. A anulação da dívida é uma condição necessária à
adopção de orientações alternativas e é preciso pôr fim a essa linguagem dúplice que
de uma banda lastima o número excessivo de pobres (e os lastima), enquanto doutra
banda continua a esmagá-los sob o fardo do reembolso da dívida pública, que é para
eles realmente muito pesado e pouco conta para os bolsos dos banqueiros do Norte.
31 Eric Toussaint, La Bourse ou la vie, Syllepse, 1998; A Bolsa ou a Vida, Fundação Perseu Abramo, 2002.
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O futuro dos homens
As mulheres asseguram mais de metade da carga total de trabalho em todo o mundo,
mas só um terço dessa actividade é remunerada. No sentido inverso, três quartos da
carga social de trabalho dos homens diz respeito a actividades comerciais remuneradas32. O reconhecimento do trabalho das mulheres, e em geral o estatuto que elas
ocupam, é sem dúvida a melhor medida do desenvolvimento e um determinante essencial da redução da fecundidade.
Em África, as mulheres contribuem frequentemente com 80 % da produção alimentar. Mas a propriedade e a gestão dos solos permanecem sob a autoridade dos chefes
(das aldeias, das concessões, das famílias). As mulheres são portanto as primeiras interessadas nas inovações, como testemunham por exemplo as associações de mulheres
que, em certas aldeias africanas, reúnem o dinheiro necessário à compra de um moinho que lhes poupe um tempo considerável a moer o grão.
De maneira geral a alimentação das filhas é feita depois da dos rapazes. As mulhe res são as últimas a alimentar-se. Comem menos, apesar de serem quem mais dura e
longamente trabalha. Tudo isto agrava os riscos da gravidez.
O acesso dos rurais, mas sobretudo das mulheres, ao ensino primário e aos serviços
sociais e de saúde é condição essencial tanto do progresso da produtividade na agri cultura, como da redução das taxas de fecundidade. A sua importância decisiva, não só
na reprodução mas também na produção agrícola, não pode ser substimada e nada
mudará profundamente se elas não desempenharem um papel motor.
Em busca de um mundo melhor
Fugir à pobreza implica garantir a segurança alimentar e a satisfação de cuidados elementares. No seu relatório de 1994, o PNUD (Programa das Nações Unidas para o De senvolvimento) esforça-se por calibrar e quantificar o custo de tal programa. Citemos a
lista das necessidades sociais, a prazo de 10 anos:
Saúde: 5 a 7 mil milhões de dólares por ano.
Eliminar as formas graves e reduzir para metade as formas benignas de malnutrição; facultar cuidados médicos a toda a gente; vacinar as crianças; reduzir para metade a mortalidade nas crianças com menos de 5 anos.
Educação: 5 a 6 mil milhões de dólares por ano.
Reduzir para metade o analfabetismo dos adultos; tornar universal o ensino primário; reduzir a taxa de analfabetismo das mulheres ao nível do dos homens.
Contracepção: 10 a 12 mil milhões de dólares por ano.
Pôr à disposição de todos os casais que assim o desejem um conjunto de serviços elementares e planificação familiar.
Água: 10 a 15 mil milhões de dólares por ano.
Garantir o acesso universal a água potável.
Tudo somado, são 30 a 40 mil milhões de dólares por ano, ou seja 0,2 % do PIB mundial. A cada ano, só os juros da dívida dos países do Terceiro Mundo representam 3 ou 4
vezes esse montante. Em que mundo bárbaro vivemos nós, que nem consegue garantir estes direitos elementares ao conjunto dos habitantes da Terra? Mas como as boas
32 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Economica, 1995.
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intenções de pouco servem, é impossível não ver também que esse investimento resultaria num rendimento extraordinário: ao atacar todas as facetas da miséria, ao garantir
uma existência correcta, matamos dois coelhos de uma cajadada só: a degradação do
ambiente é travada, juntamente com a natalidade. Esta análise do PNUD invalida os
discursos hipócritas sobre a proliferação de pobres demasiado pobres para serem verdes. Quem não quer atacar as raízes da miséria, não tem direito a botar discurso.
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5.
Controlar o efeito de estufa
A questão do efeito de estufa é o arquétipo dos problemas ambientais. Estabelece uma
relação directa entre população, economia e ecologia. A responsabilidade das emissões de CO2 (e de metano pela agricultura) no aquecimento climático praticamente
deixou de ser discutida. E mesmo que dúvidas houvesse, bastaria aplicar o princípio da
precaução e agir como se a relação estivesse definitivamente comprovada.
A extensão dos danos
A quantidade de GEE (gases com efeito de estufa: CO2, metano, óxido de azoto e com postos de flúor) pode ser decomposta em quatro factores: a população, o consumo de
energia por pessoa, a «intensidade poluente» desse consumo e as capacidades de absorção da biomassa. O discurso alarmista afirma: se não travarmos a população e se o
nível de consumo de energia dos países do Sul não se alinhar com os países do Norte,
então podemos dizer adeus à sustentabilidade. O inevitável Ehrlich deduz daí que «na
prática não existe outro meio» de baixar as emissões senão «controlar a população».
Vai ainda mais longe, ao afirmar que a simples redução da população ao seu nível actual, e com o seu modo de vida actual, destrói o ambiente a uma velocidade sem pre cedentes.
De facto, temos boas razões para nos inquietarmos. Prevê-se para o século que entra o dobro da concentração de CO2, um aumento de 2 ºC a 3 ºC da temperatura média
e uma subida do nível do mar de 20 a 40 centímetros. A esta perspectiva somam-se os
riscos colaterais, conforme ilustra o degelo dos bancos de gelo marinho recentemente
observado. Uma subida de 2 ºC teria efeitos consideráveis, por causa da deslocação
das zonas climáticas, a começar pela submersão de deltas fluviais e arquipélagos. Estas
zonas particularmente ameaçadas situam-se em países do Terceiro Mundo, como o
Bangladeche.
Um relatório recente do Plan33 teve o mérito de apresentar em termos sintéticos os
dados do problema. Vemo-los resumidos no quadro abaixo, onde o «Norte» agrupa a
Europa, a América do Norte e o Japão, enquanto o «Sul» designa o resto do mundo.
Três cenários, calculados até 2050, apenas diferem quanto ao consumo de energia
per capita nos países do Sul. No cenário A, o consumo aumenta modestamente, passando de 0,6 tep (tonelada-equivalente-petróleo) por cabeça, mais rapidamente no cenário B (2 tep) e sobretudo no cenário C (3 tep).

33 Commissariat Général du Plan, Energie 2010-2020. Les chemins d’une croissance sobre, annexe 1,

1998.
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Previsões energéticas mundiais para 2050
1995

2050

2050A

2050B

2050C

POP

tep/h

Gtep

POP

tep/h

Gtep

tep/h

Gtep

tep/h

Gtep

Norte

1150

4,7

5,4

1140

4,7

5,4

4,7

5,4

4,7

5,4

Sul

4620

0,6

2,8

8140

1,0

8,1

2,0

16,3

3,0

24,4

Total

5770

1,4

8,2

9280

1,5

13,5

2,3

21,6

3,2

29,8

66 %
12 %
40 %
25 %
Norte % Total 20 %
POP = população em milhares de milhão
tep/h = consumo por habitante em toneladas-equivalente-petróleo/hora
Gtep = consumo em milhares de milhão de toneladas-equivalente-petróleo

18 %

Este quadro oferece vários ensinamentos. O primeiro diz respeito à situação actual:
tendo em conta as diferenças de consumo, o Norte, com apenas 20 % da população
mundial, efectua dois terços do consumo total de energia – 4,7 tep por habitante, contra 0,6 do Sul. Pode-se argumentar que a energia empregada no Sul é em média mais
«suja». Mas se raciocinarmos do ponto de vista das emissões acumuladas, a responsabilidade do Norte é esmagadora. Este ponto é decisivo se pretendermos instaurar políticas que visem limitar as emissões.
Que irá acontecer até 2050? No que diz respeito à população, temos pela frente 9
mil milhões de habitantes,[*] com a progressão a realizar-se exclusivamente no Sul.
Quanto ao consumo de energia por pessoa, as projecções partem do princípio que ela
estabiliza no Norte.
Portanto tudo depende do Sul. Este postulado contestável é relativamente acessório
em comparação com o segundo resultado massivo, o qual sugere que a progressão do
consumo de energia vai acontecer no Sul, tendo em conta a progressão da população
e uma eventual «recuperação» em termos de consumo por cabeça.
Segundo diversas hipóteses, o consumo mundial de energia em 2050 poderia variar
entre 13,5 Gtep e 29,8 Gtep, em vez dos actuais 8,2 Gtep. O quadro permite também
medir ordens de grandeza significativas. Mesmo que o Norte reduzisse para metade o
seu consumo de energia por cabeça, a economia seria de 2,7 Gtep, o que é relativamente pouco em relação à amplitude das hipóteses avançadas para 2050, pois seriam
de 11-27 em vez de 14-30. De igual modo, mil milhões a menos na população fazem
baixar de 1 a 3 Gtep a perspectiva para 2050. Os termos do debate começam a clarear:
o desenvolvimento do Sul é o factor principal de crescimento do consumo energético.
O espantalho chinês
Um ser humano em cada cinco é chinês, que é o quanto basta para alimentar fantas mas. Mas as inquietações viram-se cada vez mais para as potencialidades de poluição
apresentadas pelo gigante. Já conhecemos o provérbio que promete as piores catástrofes planetárias se cada chinês dispusesse de uma lambreta. Se for um automóvel,
pior ainda! Além disso, a China rompeu a dado momento com o capitalismo e sua economia desenvolve-se a um ritmo extraordinário, da ordem dos 7 % ao ano, o que significa o dobro do nível de vida por cabeça ao cabo de 12 anos. Estes resultados explicam
[*] Já atingimos este valor em 2022. (N. do T.)
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a diferença de tom, quando se fala da China ou de África. A priori, é em África que se
deveriam concentrar todas as inquietações, pois partiu muito atrasada para a corrida
ao desenvolvimento e é a zona do planeta que vai sofrer as maiores tensões demográ ficas. Mas África não ameaça destruir o planeta com o seu consumo de energia. Por is so tem direito a compaixão.
Em contrapartida, a China inquieta, em virtude do seu balanço energético. Já repre senta 10 % do consumo mundial de energia, e este número aumenta rapidamente:
+4,5 % por ano, contra 1 % no Norte. O seu modo de desenvolvimento revela-se particularmente pródigo em energia. É certo que o consumo por cabeça permanece baixo
(um oitavo do dos países desenvolvidos, um quarto de Taiwan ou da Coreia do Sul),
mas consome três vezes mais energia por dólar de produção que a média mundial. A
esta forte intensidade energética, é preciso juntar a nítida preponderância do carvão,
que cobre quase 80 % das necessidades energéticas e contribui para outras formas de
desgaste: chuvas ácidas, poluição da água e do ar nas grandes cidades. As recentes
inundações têm sem dúvida alguma coisa a ver com este crescimento acelerado. Em
suma, a situação parece não ter saída: seria necessário que os Chineses fossem menos
numerosos ou que a sua economia não se desenvolvesse. Como sair deste dilema?
Acordos internacionais muito discutíveis
A Conferência do Rio em 1992 [*] aprovou a Declaração do Rio sobre meio ambiente e
desenvolvimento, que viria a dar origem em 1997 ao Protocolo de Quioto. Este, por
sua vez, fixa objectivos específicos para os países ricos e do Leste (dito em anexo: «As
partes visadas no anexo I comprometem-se, individual e conjuntamente, a que as suas
emissões antrópicas agregadas, expressas em equivalente dióxido de carbono, de gases com efeito de estufa […] não ultrapassem as quantidades que lhes são atribuídas,
calculadas em função dos seus compromissos calculados em matéria de limitação e de
redução de emissões […] visando reduzir o total das emissões desses gases pelo me nos em 5 % relativamente ao nível de 1990 durante o período convencionado de 2008
a 2012». Os compromissos situam-se num leque de redução que vai dos 7 aos 8 %. A
Rússia comprometeu-se a apontar para a estabilização e a União Europeia fixou como
objectivo global os 8 %, cuja repartição é muito variada: diminuição de 21 % para a
Alemanha e de 12 % para o Reino Unido, nada para a França («graças» ao nuclear).
O artigo 12 do protocolo estabelece um «mecanismo para um desenvolvimento limpo» que deve servir para ajudar os países do Sul «a atingirem um desenvolvimento
sustentável». Poderão beneficiar de projectos que visem reduzir emissões certificadas
que os países ricos poderão usar para preencher uma parte dos seus compromissos de
limitação e redução das emissões. Em suma, os países do Norte podem optar por reduzir as suas emissões em casa ou no Sul. A ideia de licenças negociáveis teve assim uma
estreia a nível mundial.
Não adianta fechar os olhos: o protocolo de Quioto é um compromisso subdimensi onado que resulta de um duplo conflito. O primeiro tem a ver com o enunciado dos
objectivos: deve tomar-se como referência a população de cada país – é essa a posição
[*] A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), ou ECO-

92, ou Cimeira da Terra, ou Rio-92, decorreu no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de janeiro de 1992. [N. do T.]

49

do Sul – ou com os níveis de consumo actuais? A segunda controvérsia tem a ver com a
escolha dos instrumentos: a Europa avançou timidamente a ideia de uma taxa antipo luição global e os EUA são mais favoráveis a licenças negociáveis. Estas divergências à
primeira vista inconciliáveis fundamentam-se em considerações onde os pontos doutrinários, os preconceitos ideológicos e os interesses económicos andam estreitamente
amalgamados. Assim, os EUA apostam na força de regulação de um mercado o mais li vre possível, à escala mundial, mas insistem em manter a possibilidade de distribuir in ternamente as licenças como bem entenderem, impondo de facto as suas regras aos
outros países industrializados, o que não é aceitável. Depois de Rio e Quioto, realizouse nova conferência em Buenos Aires, com o objectivo de especificar as regras de troca
das «licenças de emissão», mas não se chegou a nenhuma conclusão concreta.
A avaliação do programa deu origem a uma crítica vinda do economista neoclássico
Nordhaus34 sobre um aspecto decisivo. Nordhaus mostra que o protocolo de Quioto
não dará melhores resultados do que se apelasse a uma trajectória óptima mas custará
8 a 14 vezes mais caro, porque os esforços são exigidos apenas aos países ricos. Isto
resulta, segundo ele, da recusa das licenças negociáveis a nível mundial. Esse excesso
de custos pesa sobre os países ricos e principalmente, em dois terços, sobre os EUA. As
modalidades aplicadas correm o risco, por outro lado, de fazerem subir consideravelmente o preço do carvão.
Esta crítica advoga o sistema de licenças negociáveis, que funcionou bem nos EUA
para baixar as emissões de dióxido de enxofre nas centrais térmicas. Foi fixado um tec to geral, que depois foi repartido em proporção do nível de produção, dando a quem
fizesse melhor que a quota atribuída a possibilidade de vender esse «direito de emis são» a outras unidades. Podemos citar igualmente o exemplo dos CFC (clorofluorcar bonetos) responsáveis pelo buraco na camada de ozono, cujas emissões foram reduzidas em mais de 70 %. O facto de as grandes companhias químicas terem conseguido
rapidamente encontrar substitutos rentáveis tem muito a ver com uma redução mais
rápida do que a inicialmente prevista.
Nos países mais industrializados, a produção terminou completamente a partir de
1996, de modo que o volume de CFC na atmosfera vai baixar e o buraco no ozono por
cima do Antárctico poderá ser reabsorvido em 2050. Continua a haver consumo de CFC
nos países do Sul, nomeadamente nos equipamentos de refrigeração. Uma parte desse consumo clandestino é alimentado no mercado negro pela Rússia e pela China. O
protocolo de Montreal de 1987 tinha previsto um Fundo Multilateral encarregado de financiar a reconversão dos países do Sul. Constata-se que não funcionou em pleno.
Um imperialismo das chatices?
Por detrás dos debates sobre os direitos de poluir encontramos a tentação de impor
pela porta do cavalo a exportação de restrições – ou degradações – ambientais para o
Sul. Para mostrar que não se trata de uma paranóia sem fundamento, podemos citar
um caso bastante sinistro que ilustra certas intenções ocultas. Lawrence Summers era
nessa época economista-chefe no Banco Mundial e ainda não chegara a ministro de
34 William D. Nordhaus e Joseph Boyer, «Requiem for Kyoto. An Economic Analysis of the Kyoto Proto-

col», Cowles Foundation Discussion Paper, 1999.
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Bill Clinton. Para divertir os seus colegas, ele costumava redigir pequenas notas humorísticas. Um dos colegas, desprovido de sentido de humor, enviou um dos seus memorandos ao The Economist, que logo o publicou na sua edição de 8/02/1992. Nessa nota
Summers mostra o interesse económico de uma deslocalização das indústrias poluentes para o Terceiro Mundo. Formula três princípios:
Mais vale poluir os países com baixos salários, porque os custos de protecção do
ambiente também aí serão inferiores. O economista dá-se ao trabalho de insistir na lógica «impecável» desse raciocínio. Mais vale poluir países que ainda não estão poluídos, porque sai menos caro de início. O autor sublinha por exemplo que certas zonas
subpovoadas de África estão desse ponto de vista «subpoluídas». Mais vale poluir as
regiões com baixo nível de vida, onde as pessoas, de qualquer forma, estão entretidas
com outros problemas. Citemos na íntegra: «A preocupação provocada por um factor
que aumenta em uma hipótese num milhão a frequência de cancros da próstata será
evidentemente muito maior num país onde as pessoas vivem suficientes anos para
contrair essa doença, do que num país onde vinte por cento das crianças morrem antes dos cinco anos de idade». Este texto teve pelo menos o interesse de ilustrar as per versões de certos cálculos económicos. O Banco Mundial achou por bem apresentar
desculpas e Summers argumentou que se tratava de uma tirada humorística (e um
pouco cínica). O jornalista do Economist, por seu turno, não encontrou malícia: «O sr.
Summers coloca questões que o Banco Mundial dificilmente pode ignorar, e do ponto
de vista económico não é fácil responder aos seus argumentos. O Banco deveria tornar
este debate público».
O que Summers preconizou já é uma realidade, conforme se lê no relatório Indústria
e Desenvolvimento, publicado em 1990 pelas Nações Unidas, onde se anota que a exportação de poluição para o Terceiro Mundo «é particularmente grave no domínio dos
produtos que envolvem risco. Vendo-se sujeitos, no país de origem e em matérias ambientais, a uma regulamentação apertada, muitos industriais dos países desenvolvidos
chegam à conclusão de que lhes convém mais transferir as suas fábricas com factores
de risco para regiões onde as restrições são menos duras, principalmente países em vias de desenvolvimento. De facto, incontáveis exemplos ilustram esta migração internacional de indústrias fortemente poluentes, dos países desenvolvidos para países em
desenvolvimento, sobretudo quando se trata de produtos de risco. Citemos os têxteis
de amianto e os produtos antifricção, o arsénico e o cobre refinados, a extracção de
mercúrio, a extracção de chumbo e as fábricas de pilhas eléctricas, o zinco de primeiro
refinamento, os pesticidas, as tinturas de benzidina, o cloreto de vinilo, o ferro fundido
e o aço». Perante esta tendência, os países do Terceiro Mundo vêem-se confrontados
com o seguinte dilema: «ou criam um clima favorável aos investimentos estrangeiros à
custa do ambiente, ou protegem o ambiente à custa de um abrandamento do afluxo
de capitais estrangeiros».
Por uma programação energética mundial
A política energética mundial deveria esforçar-se por percorrer o mais rapidamente
possível a curva em U invertido que descreve o crescimento da intensidade energética
associada ao desenvolvimento, primeiro muito rápida, depois decrescente. Assim, o
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consumo de energia nos EUA permaneceu mais ou menos constante entre 1973 e
1986, embora a produção tenha aumentado em 40 %35. No Japão e na Europa observamos o mesmo fenómeno: o crescimento cada vez economiza mais energia. Esta baixa
intensidade energética não diz respeito apenas às economias intrínsecas, mas também
ao deslocamento da actividade económica da indústria pesada para os serviços. A tare fa consiste portanto em assegurar a transição para uma economia mundial que faça
baixar consideravelmente o dispêndio de energia e mais ainda as taxas de emissões,
graças à utilização de energias pouco poluentes e à entrada numa verdadeira economia pós-industrial.
Este projecto implica um conjunto de constrangimentos que delimitam uma via estreita. Para começar, como já vimos, um recuo drástico do consumo por cabeça nos
países do Norte não resolveria o problema do consumo energético mundial, que aumentará principalmente nos países do Sul. Evidentemente, isto não significa que não
seja desejável uma autolimitação. Vejamos o exemplo da França, para a qual o Plano
imaginou três cenários até 2020. A lógica optimizada de um estado protector do ambiente conduz a um fraco crescimento, com 110 milhões de toneladas de CO2 em 2020
(contra 105 em 1990). O deixa-andar conduz a um leque de 150 a 180 milhões de toneladas, consoante o grau de recurso ao nuclear. Diga-se de passagem que o caso francês tropeça na dificuldade de escolher entre a peste do CO2 e a cólera do nuclear. Resumindo, no conjunto dos países do Norte, o objectivo da estabilização a médio prazo
está ao alcance das políticas voluntaristas. Mas isso não basta para compensar a progressão dos gasto energéticos no Sul.
Em segundo lugar, a distinção pertinente entre crescimento e desenvolvimento não
deve servir para esquecer esta realidade essencial: não existe desenvolvimento sem
gasto de energia. Casas, escolas, hospitais, saúde, água, estradas, redes, centrais eléctricas, irrigação, tudo necessita de energia. Para dar outro exemplo, os arrozais que
deveriam ser instalados ao longo dos grandes rios africanos libertam metano e correm
o risco de perturbar o ciclo da água. Por conseguinte a humanidade não consegue libertar-se dos riscos perversos que vão a par da melhoria das suas condições de vida. A
partir do momento em que recusamos regulações bárbaras, não há como fugir à contradição. Nos países pobres, certos aspectos da ecologia podem parecer um luxo. O
carvão é tipicamente a fonte de energia dos pobres, mas também a mais poluente.
As energias renováveis (solar, biomassa, hidroeléctrica) representam a prazo as verdadeiras soluções, porque a sua oferta é potencialmente infinita e a sua aplicação,
pouco poluente. Até Georgescu-Roegen é obrigado a reconhecer que os raios solares
são uma energia gratuita. De um ponto de vista mais operacional, várias inovações tornam pouco a pouco estas fontes de energia utilizáveis e concorrenciais. Podemos legitimamente pensar que essas fontes de energia virão a dar um contributo significativo
em meados do século, mas não constituem uma solução imediata.
A resposta essencial está na transferência de tecnologias para o Sul. A grande e boa
ideia é que os países ricos desenvolvam sistemas energéticos de baixo custo e fáceis
de adoptar nos países do Terceiro Mundo. Vemos assim delinear-se um soberbo projecto que definiria um verdadeiro co-desenvolvimento, baseado no controlo global do
35 Michael Brower, Cool Energy, MIT Press, 1992.
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planeta: em vez de uma ecotaxa dissuasora ou de um mercado de direitos de poluição,
que constituem incitações indirectas, atacar-se-ia o problema pela raiz ao ajudar os
países do Sul a saltarem a etapa da energia poluente. Existem hoje em dia dois mil mi lhões de pessoas sem acesso à electricidade e que vivem quase todas em países onde
é possível a implantação generalizada de electricidade fotovoltaica. Objectar-se-á que
a tecnologia ainda não está apurada. De facto, por falta de estímulo mercantil, a inves tigação ainda não se preocupou verdadeiramente em encontrar aparelhos limitadores
da poluição, nem lhe são dados os mesmos meios, por exemplo, que foram concedidos ao desenvolvimento do telefone portátil. As razões deste atraso escandaloso deve riam fazer-nos reflectir sobre o modo de funcionamento da economia à escala mundial. Foram alcançados progressos notáveis com a tecnologia de turbinas a gás em ciclo
combinado, que permite reduzir em cerca de metade as emissões de CO2. O mesmo ti po de tecnologia poderia ser aplicado ao carvão (gaseificação em ciclo integrado) e
também está em curso a investigação de tecnologias de «carvão limpo» 36. Por outras
palavras, em vez de reflectir nos melhores meios para dissuadir o consumo de energia
dos pobres, a solução racional consiste em adoptar uma programação energética a nível mundial que reoriente a investigação científica e organize desde já as transferênci as tecnológicas possíveis e necessárias.
Voltando ao exemplo da China, tal orientação faz parte da lógica das evoluções em
curso. O discurso alarmista sobre a China esquece-se de facto de sublinhar a que ponto as coisas não são definitivas. Nos últimos 15 anos de crescimento rápido, a China re duziu para metade o consumo de energia e a quantidade de CO2 emitido por unidade
de produção: é notável. A China procura assistência financeira e tecnológica de outros
países para preencher os seus objectivos em matéria de hidroelectricidade, de carvão
limpo, de centrais com ciclos combinados e (infelizmente) de energia nuclear.
Tal transferência seria um meio de os países do Norte reembolsarem o que Juan
Martinez-Alier chama «dívida ecológica» 37, resultante de longos anos de trocas desiguais em matéria ambiental. As rubricas dessa dívida são as seguintes: custo do uso
dos solos e das poluições provocadas por exemplo pelo uso de mercúrio na produção
de ouro, custo induzido pelo esgotamento de recursos naturais como as florestas tropicais ou as jazidas de petróleo, uso gratuito de matérias-primas e saberes, contribuição
desproporcionada para os desarranjos climáticos. Vem a este propósito a discussão de
Quioto sobre a acumulação passada de danos ambientais.
Decididamente, a resposta não está na população
Suponhamos que dávamos prioridade às restrições energéticas e que travávamos significativamente o crescimento do Sul e portanto o consumo energético. Arriscávamonos a perceber rapidamente que se trata de uma falsa solução que reforça as tendências da natalidade e conduz por outras vias à degradação do balanço energético: a população, empobrecida, cresceria mais depressa e queimaria ainda mais carvão e florestas.
A solução eficaz tem de gerir um triângulo de restrições: é preciso recuar na produtividade, e no entanto aumentar a produção (nomeadamente alimentar), mas sem de36 Energie 2010-2020, relatório citado.
37 Juan Martinez-Alier, External Debt and Ecological Debt , 1997.
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gradar ainda mais o ambiente. Este triângulo pode ser organizado de forma harmoniosa a longo prazo, mas necessita de compromissos a curto prazo. A redução da fecundi dade, tal como o investimento em formas de energia não poluentes, só mais tarde me lhora a situação das pessoas, e as evoluções virtuosas não dão frutos imediatos. Esta
corrida em velocidade pode ser ganha, e é este o desafio do cenário da Grande Transição, que conduz o mais rapidamente possível a uma estabilização da população e a
uma predominância das formas de energia não poluentes. Mas esse cenário desenrola-se «no limite dos limites» e o risco de involução é elevado. Se os encadeamentos
virtuosos não «pegarem», a situação saldar-se-á em regulações bárbaras, cada vez
mais bárbaras, e ao mesmo tempo aumentará o risco de uma catástrofe grave.
O esquema que acabo de descrever pode ser resumido da seguinte forma:
Grande transição conseguida

Regulações bárbaras

Impacte do crescimento no
consumo energético

Subida potencial das energias
pouco poluentes

Bloqueio desigual do
crescimento

Regulação demográfica

Baixa da fecundidade

Fomes, doenças, guerras

O pior nem sempre é certo. Mas a não ser que sejam tão impenetráveis como as do
Senhor, as vias para uma transição conseguida são exigentes. Pressupõem nomeadamente outra forma de cálculo económico, diverso do da economia dominante.
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6.
A indetectável economia ecológica
A questão das relações entre economia e ecologia gira hoje em torno da noção bastante vaga mas ideologicamente útil de desenvolvimento sustentável. A economia dominante criou pouco a pouco instrumentos para integrar a questão na sua problemática
e manter-se no papel de produtora de legitimidade. Ao mesmo tempo constituiu-se
uma economia ecológica que – para retomar uma definição de Daly, Costanza e Norgaard – visa propor um âmbito de análise para a repartição equitativa dos recursos e dos
direitos de propriedade, entre a geração humana actual, entre esta e as gerações vin douras e com as outras espécies. Nenhuma destas abordagens consegue realmente integrar na economia critérios ecológicos.
A insustentável leveza da economia actual
Há quem acuse Marx de ter produzido uma crítica social do capitalismo que negli gencia a existência de condicionalismos naturais. No entanto podemos constatar que
os marxistas e os radicais se esforçam por integrar, na teoria e na prática, essa dimensão ecológica. O mesmo não se pode dizer da economia dominante, que, apesar
de algumas adaptações, tem de se manter teimosamente optimista, por razões óbvias: se renunciarmos ao culto do mercado-rei a propósito do ambiente, não haverá o
risco de, por contágio, alastrar essa suspeição a todos os aspectos da actividade hu mana?
Um dos postulados de base da economia dominante, dita neoclássica, afirma que
não existem limites naturais para o crescimento económico. Os teóricos de proa são
sobretudo Robert Solow, teoricista do crescimento, William Nordhaus, grande crítico
dos ambientalistas, e James Tobin, particularmente inspirado quando propôs a criação
de uma taxa sobre os movimentos de capitais especulativos. Para esta corrente de pensamento, a humanidade terá sempre a escolha entre um jogo constantemente renovado de alternativas, simplesmente porque o crescimento remete em última análise para
dois factores de produção: o trabalho e o conhecimento. Se existir algum factor susceptível de limitar o crescimento, será sem dúvida o conhecimento. Enquanto há conhecimento, há esperança, porque o conhecimento permite criar capital e inventar
produtos de substituição para tudo quanto seja input natural. Peter Drucker não hesita
em escrever: «desde que haja uma gestão eficaz, ou seja aplicação de conhecimento
ao conhecimento, será sempre possível obter outros recursos» 38.
Estas teses foram fortemente afirmadas no início dos anos Setenta em resposta aos
primeiros livros dos Meadows sobre os limites do crescimento. Os representantes da
ciência oficial teimaram em opor à noção de limite absoluto um princípio de substitui bilidade absoluto, recentemente formulado por Solow: «Faz parte da essência da produção não poder desenrolar-se sem lançar mão dos recursos naturais. Mas ponho a hipótese de ser sempre possível substituir os inputs de recursos não-renováveis, por
maiores inputs de trabalho, de capital reprodutível (ou seja, de tecnologia) ou recursos
38 Peter Drucker, Post-Capitalist Society, Harper Business, 1993.
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renováveis»39. O argumento principal é sem dúvida o da substituição. Tem razão em
parte: foi assim que aprendemos a usar bactérias para extrair os minerais de metais raros ou as vibrações sísmicas para sondar as jazidas de petróleo. Desta forma foi possível, em suma, «produzir» recursos aumentando as reservas conhecidas.
Toda esta magia assenta, no fundo, na regulação pelo preço: se um recurso se torna
raro, o seu preço aumenta, e a magia rentabiliza a sondagem de jazidas mais profundas ou de substitutos. O conhecimento técnico desenvolve-se e permite elevar definitivamente a «produtividade» dos recursos naturais ou, dito de outra forma, baixar os
consumos intermédios por unidade de produção. É um dado da realidade que esta
evolução caracteriza o último meio século. Aliás, Paul Ehrlich aprendeu à sua própria
custa. Ele tinha escrito que, se fosse amante do jogo, teria apostado dinheiro no desaparecimento da Inglaterra até ao ano 2000 (sic!). Cansado deste catastrofismo permanente, o economista Julian Simon respondeu-lhe à letra, propondo-lhe em 1980 a seguinte aposta. Ehrlich designou um pacote de cinco metais que valiam 1000 dólares
em 1980 e marcou encontro para 1990. Se nessa data o preço do pacote tivesse subido
(descontando a inflação), então Ehrlich ganhava, pois isso significava que a raridade
dos recursos aumentara (tudo o que é raro é caro). Caso contrário perderia a aposta. O
perdedor teria de pagar um penhor no valor da variação do preço do pacote.
Ehrlich fez mal em aceitar a aposta: custou-lhe 567,07 dólares.
As estranhas «externalidades»
Levando em conta este dogmatismo dominante, os teóricos ortodoxos abordaram o tema do ambiente de um ângulo mais estreito, através da noção de externalidade. Os
milagres da economia de mercado só se realizam quando os preços emitem bons sinais. Embora não custe nada esgotar os recursos naturais ou poluir, há um problema:
o cálculo económico privado não leva isso em conta e distorce tudo. O mundo ideal da
concorrência não conduz ao óptimo a não ser que os produtores paguem todos os custos associados a cada produção. Senão, as «externalidades» têm de ser reintroduzidas
no cálculo económico, por meio de taxas, e as distorções do mercado são então feitas
para seu próprio bem.
Imaginemos uma cimenteira que gasta 80 francos para produzir 100 francos de cimento, obtendo assim um lucro de 20 francos. Suponhamos agora que ela polui o am biente e cria algures um custo suplementar avaliado em 40 francos. Nesse caso, a pro dução de cimento acarreta um défice de 20 francos que a torna ineficaz se lhe
aplicarmos este cálculo mercantil generalizado. A situação é ainda mais ineficaz se o
controlo da poluição pudesse ser feito na fonte por um custo inferior aos 40 francos.
Restam então duas soluções admissíveis para o dogma: a primeira consiste numa regulamentação que obrigue a cimenteira a adoptar um dispositivo antipoluição. A segunda é um regulamento indirecto que instaure uma taxa inspirada na solução proposta por Arthur Pigou desde 1920 40: trata-se desta feita de «internalizar as
externalidades», ou seja, incluir nos cálculos económicos os custos sociais associados.
39 Robert Solow, «An almost practical step toward sustainability», Resources for the Future, Occasional

Paper, 1992.

40 Arthur C. Pigou, The Economics of welfare , Macmillan, Londres, 1946.

56

A instauração de licenças negociáveis situa-se noutra tradição, a de Ronald Coase, prémio Nobel de 1991, que critica o recurso à taxa Pigou. O seu argumento é muito subtil:
para que tenha havido uma externalidade é preciso que haja não só um poluidor, mas
também um poluído que sofra prejuízo. Existem então duas maneiras de acabar com a
externalidade: ou o poluidor não polui mais, ou o poluído protege-se ou vai à vida.
Ora, diz, Coase, não se sabe à partida qual destas duas opções sai mais cara: pode ser
menos dispendioso realojar os vizinhos de um aeroporto que construir aviões insonorizados.
Coase estabelece então um «teorema» para mostrar que os contratos entre poluidores e poluídos podem ser uma solução eficaz para o problema da poluição. Podemos
resumi-lo da seguinte forma: é necessário e suficiente que o Estado não intervenha
– nem para regulamentar, nem para punir os danos – , de forma que os indivíduos juridicamente livres possam trocar os seus direitos de poluir num mercado livre e que os
custos dessas transacções não sejam demasiado elevados. É o mercado que conduzirá
ao equilíbrio óptimo: ou o poluidor paga para não poluir, ou é pago pela vítima para
não o fazer. Todo este raciocínio pressupõe que os danos são compensáveis por meio
de uma quantia em dinheiro e que o problema reside apenas na sua avaliação.
O teorema postula que, no mundo dos teoremas, o óptimo é atingido qualquer que
seja a repartição inicial dos direitos a poluir. A única limitação, segundo Coase, advém
dos famosos custos de transacção. Na prática, esta igualdade entre poluidores e poluídos não está garantida, e não podemos partir do princípio de que cada ser humano
detém um direito de propriedade sobre o planeta: além do facto de ficarmos sem saber se isso basta para garantir uma utilização sustentável, esta visão não é conforme à
realidade actual, na qual os direitos de propriedade estão extremamente concentrados. No mundo idealizado de Coase, o pequeno camponês expulso pela construção de
uma barragem que vai inundar o seu vale poderia obter uma compensação. No mundo
real, ele não tem escolha. O teorema de Coase vale tanto quanto valem os «teoremas»
em economia: 20 valores em beleza formal, zero em realismo.
Convidado em janeiro de 1997 pela Reason Magazine para apresentar um resumo
popular da sua teoria, Coase respondeu assim: o que o meu teorema diz é que «as pessoas utilizarão os recursos de maneira a produzirem o máximo possível de valor, é só
isso». Seria portanto errado considerar o problema da poluição como sendo culpa de
«alguém que faz qualquer coisa má e que é preciso travar. Para mim, a poluição faz
mal e bem. As pessoas não poluem por prazer, mas sim por ser um meio menos dispendioso de produzir uma coisa. [Isto] é o bem e a perda de valor que resulta da polui ção é o mal. É preciso comparar os dois». Por outras palavras: é preciso colocar o problema da poluição de uma maneira diferente da adoptada hoje em dia, considerando
que «a poluição zero é a melhor situação». Aí está portanto a questão central, onde tudo se reduz a uma simples questão de boa vizinhança: a questão da sustentabilidade
nem sequer se coloca. A poluição não passa de facto de uma bizarria da economia, um
subproduto da produção, cujo único inconveniente é o de não ser uma mercadoria. No
entanto, a iniciativa de Coase apresenta um duplo interesse, teórico e prático. Primeiro, há na sua abordagem, apresentada como pragmática, uma piscadela de olho ao radicalismo ultraliberal de um Hardin, para o qual o esgotamento dos recursos não po 57

deria ter outra origem senão a ausência de propriedade privada. Esta discussão releva
o enorme ponto fraco de todas estas argúcias: as únicas externalidades tidas em conta
são as que aumentam os custos de uma actividade produtiva.
O modelo Nordhaus, ou o clima em equações
O teorema de Coase desenvolve-se todo ele no campo dos conceitos, para não dizer da
ideologia pura. Mas a economia dominante produz análises mais concretas, como a
que Nordhaus dedica aos programas que visam limitar as emissões de gás com efeito
de estufa. Toda a lógica da sua modelização 41 assenta na seguinte ideia: é preciso comparar os custos do programa com os custos dos danos ligados ao aquecimento atmos férico. O raciocínio económico clássico leva em seguida a dizer que um programa de
redução dos danos é economicamente rentável quando custa menos que os danos
causados. Esta é uma lógica económica pura, que sustenta o modelo de Nordhaus
baptizado DICE (Dynamique Integrated Model of Climate), de forma um pouco provocadora, uma vez que dice significa dados em inglês.
Parece razoável postular que podemos avaliar o custo de um programa de investi mento que visa reduzir o efeito de estufa. Mas então e os danos? Vemo-nos confronta dos com um problema de incomensurabilidade, que pode ser relativo ou absoluto. A
incomensurabilidade absoluta é o paradigma ecológico puro, ou seja, o risco de destruição total da humanidade. Nordhaus aborda a noção de risco de forma meramente
artificial, mas podemos traduzir a sua hipótese dizendo que a esperança de dano é superior a todo e qualquer custo de investimento, de modo que é preciso aplicar o pro grama máximo, a todo o custo. Nesse caso, o cálculo económico é evidentemente su pérfluo.
Segundo nível de dificuldade, a incomensurabilidade relativa. O risco não é de destruição absoluta, mas a questão que se coloca é a de saber como valorizá-lo. Qual é o
preço, por exemplo, de um Bangladeche em grande parte submerso? Ou, para usar
um exemplo mais recente, qual é o preço das inundações catastróficas que acabam de
enterrar vários milhares de pessoas na Venezuela? É claro que precisamos dessa informação. Um Nordhaus local, encarregado por exemplo de decidir sobre a construção de
diques, teria procurado comparar o custo da sua construção com os possíveis danos
causados pelas inundações. Mesmo partindo do princípio que estávamos na posse de
informações perfeitas, isso pressupõe que sabemos qual o preço de uma vida humana;
o critério de escolha seria então o seguinte: se o custo da construção ultrapassar o nú mero de vítimas multiplicado pelo valor de uma vítima, então a construção não é «óptima».
Por detrás das suas equações científicas, é exactamente este o raciocínio de
Nordhaus. Portanto ele precisa de saber o custo do efeito de estufa. Aí está ele: «O prejuízo económico líquido de um aquecimento de 3 graus é da ordem dos 0,25 % do rendimento nacional dos EUA, no que diz respeito às variáveis tidas em conta». Lembrando-se então que o planeta é mais vasto que os EUA, Nordhaus multiplicou por 4
esta avaliação e incluiu no seu modelo uma função de custo que depende da tempera41 William D. Nordhaus, «An optimal transition path for controlling greenhouse s gases» Science,

20/11/1992.

58

tura ao quadrado. Nordhaus utiliza um método clássico deste tipo de literatura, que
consiste em ultrapassar os obstáculos remetendo para outros artigos que o leitor mi nucioso pode ir consultar.
É portanto num outro artigo42 que Nordhaus efectua os seus cálculos. Começa por
decompor a economia dos EUA em três sectores, segundo o impacto que sofreriam
com o aquecimento global. Os efeitos na agricultura serão ambíguos, uma vez que
umas terras são menos produtivas e outras, mais. Quanto à subida do nível dos ocea nos de 50 cm, equivalerá a uma perda de rendimento de 5 mil milhões de dólares. Todos estes cálculos se apoiam afinal de contas em três regras de uma simplicidade aflitiva: se 10 % das terras cultiváveis forem submersas e se a agricultura representa 10 %
do PIB, então o «custo» é de 1 % do PIB, ponto final. Tudo isto é terrivelmente confrangedor e até muito inquietante. Já para não falar no isolacionismo dos EUA, que consiste em esquecer que os efeitos eventuais não serão equitativamente repartidos em todo
o planeta, salta à vista que este raciocínio tem um vício de base, na medida em que
não podemos simplesmente quantificar uma parte dos danos potenciais e que esta
não é uma forma nem humana, nem racional, de abordar estes problemas. Com tal
método, poderíamos demonstrar que boa parte da actividade humana desde a sua ori gem foi totalmente «subóptima». Porquê, ao longo da nossa história, investimos na
saúde, na educação ou na cultura, quando, com toda a evidência, nada disso era rentável à luz do cálculo económico utilitarista? É que, na avaliação das vantagens, foram tidos em conta objectivos qualitativos, não mercantis; foi empregue um outro método
de cálculo económico, no qual a questão ecológica revela a sua superioridade.
A economia ecológica, uma ciência impossível?
Os economistas ecologistas da linha mais dura refutam, com razão, o princípio da
substituição perfeita, mas fazem-no opondo-lhe outro, complementar, igualmente rígido, que deriva directamente da sua concepção dos limites do planeta e dos grandes te oremas sobre a entropia. Na versão popular, Herman Daly sugeriu que o limite seria o
próprio planeta, as pedras e a areia que o compõem e com as quais construímos as casas. Podemos substituir os tijolos por madeira, mas isso significa substituir um recurso
por outro, e não podemos substituir as espátulas por tijolos, que é como quem diz, o
capital por recursos naturais físicos43.
Os economistas desta corrente, para quem a única perspectiva para a humanidade
é a de programar o seu próprio desaparecimento, fixam então como principal tarefa
propor avaliações mais ou menos convincentes da punção efectuada pela actividade
humana aos recursos naturais. Para ilustrar a aproximação dos limites medidos a partir
dos recursos, Vitousek e os Ehrlich 44 introduzem a noção de produto primário da Terra:
é «a quantidade de energia que resta, depois de termos subtraído a respiração dos
42 William D. Nordhaus, «To Slow or Not to Slow: the Economics of the Greenhouse Effect», The Econo-

mic Journal, julho/1991.

43 Herman E. Daly, Beyond growth, The economics of Sustainable Development, Beacon Press, Boston,

1996.

44 Peter Vitousek, Paul R. Ehrlich, Anne H. Ehrlich e Pamela Matson, «Human Appropriation of the

Products of Photosynthesis», BioScience, 36, nq6.
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produtores primários (principalmente as plantas) à quantidade total de energia (principalmente solar) que está biologicamente estabelecida». Este produto líquido primário foi avaliado em 150 mil milhões de toneladas de equivalente-matéria-orgânica,
após conversão das quantidades medidas em carbono ou em quilocalorias. Estes nossos contabilistas planetários avaliam de seguida a punção feita pela espécie humana,
donde resultam três grandes rubricas: o consumo directo (mais o dos animais domésticos) representa 7,2 mil milhões de toneladas. A isto juntam-se os consumos intermédios, por via da actividade agrícola. Tudo junto, temos 33,4 mil milhões de toneladas. É
preciso ainda acrescentar um terceiro elemento que corresponde às perdas potenciais
de produto líquido primário sob a forma de poluições diversas, erosão dos solos e des florestação. Estas perdas de «produtividade» representam 17,5 mil milhões de toneladas. No total, a actividade humana gasta portanto 58,1 mil milhões de toneladas (ad mirável precisão!), ou seja, 40 % do produto primário líquido. Conclusão: se a poluição
continuar a crescer, a espécie humana acabará por utilizar mais de metade do produto
terrestre, o que se torna insustentável.
A fraqueza da demonstração é flagrante. As estimativas propostas são discutíveis,
adicionam-se alegremente coisas que não deviam lá estar, mas no fundo o essencial é
que não foi feita a demonstração da insustentabilidade. O produto planetário é um flu xo anual, e seria necessário provar que nos aproximamos perigosamente da saturação.
Se pusermos de lado as perdas potenciais, estamos a 30 % e nada no raciocínio explica
por que razão não poderíamos chegar aos 50 %, que corresponderiam a uma fasquia
de 9 mil milhões de seres humanos. A verdadeira demonstração que poderia ser feita,
é a de que a hiperexploração dos recursos teria por efeito a redução do fluxo vindouro
de produtos. Ora, a avaliação proposta para as degradações é de 13 %. Por outras palavras, todos os efeitos acumulados de erosão, poluições, etc., teriam reduzido em
13 % o produto disponível. Pondo por hipótese uma duplicação dessa degradação, ficamos com uma taxa de 60 % do produto primário utilizado pela humanidade. Não foi
alcançado o ponto de ruptura.
A montanha ecológica pariu um rato fiscal
Na história das relações entre ecologia e economia 45, cita-se o princípio proposto por
Hotelling em 1931, segundo o qual o custo dos recursos naturais ameaçados de esgotamento deve ser superior ao seu custo marginal, de maneira a incorporar uma renda
de raridade que deve financiar o investimento com vista a manter intacto o stock de capital. Hartwick propôs em 1977 uma variante deste princípio que consiste em dizer que
as rendas cobradas devem servir para produzir um capital substituto dos recursos raros. Fala-se então de «sustentabilidade fraca», por oposição a uma «sustentabilidade
forte» que pressupõe a preservação integral do stock. Deveria saltar à vista que estes
princípios são contraditórios com uma abordagem ambiental rigorosa. No fundo, não
são mais do que uma reformulação normativa das posições neoclássicas sobre a plena
confiança na substituição. O que mais espanta é a constatação de que estes postulados
não diferem muito dos ecologistas mais radicais.
45 Duas boas sínteses foram propostas por Franck-Dominique Vivien, Economie et écologie, La Décou-

verte, 1994; e Jean-Marie Harribey, Le développement soutenable, Economica, 1998.
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Na linhagem de Georgescu-Roegen, Herman Daly fez-se arauto do anticrescimento
[crescimento deseconómico, em português – N. do T.]. Chegou mesmo a condensar o
seu pensamento num teorema da impossibilidade que se aplica ao crescimento sus tentável46. Por isso é desconcertante a modéstia dos princípios por ele propostos para
o desenvolvimento sustentável: os recursos renováveis deveriam ser explorados a uma
velocidade compatível com a sua regeneração. A produção de dejectos não deveria ul trapassar as capacidades de autodepuração. Por fim, os recursos não renováveis deveriam ser explorados a um ritmo que não excedesse o da sua substituição por outros recursos renováveis. Quando saiu do seu posto no Banco Mundial, em janeiro de 1994,
Daly pronunciou uma conferência de despedida em que acrescentou duas novas recomendações a este corpo doutrinal: a primeira recomenda «menos impostos sobre o
trabalho e os rendimentos, e mais sobre o uso de recursos»; a segunda, abandonar «a
ideologia da integração económica global do livre comércio, da livre circulação do capital e do crescimento à custa das exportações, optando por uma via mais nacionalista
que visa orientar prioritariamente a produção doméstica para o mercado interno». Tirando esta última posição, claramente antiliberal, mas cujos fundamentos não têm a
ver fundamentalmente com o ambiente, não se percebe o que diferencia Daly da orientação geral de Solow, para quem «uma sociedade que investe no capital reprodutível as receitas provenientes da exploração desses recursos naturais beneficiará de um
fluxo de consumo ao longo do tempo. Este resultado pode ser interpretado como a
manutenção intacta de um stock de capital, definido de maneira apropriada» 47. O conceito de desenvolvimento sustentável é facilmente reinterpretado por meio dos instrumentos neoclássicos do óptimo intemporal.
Como diz maliciosamente Sagoff48: «Se os economistas ecológicos qualificassem os
danos com um critério diferente do das quantidades puras, acabariam por se encontrar com economistas mainstream como os do Banco Mundial». É essa de facto a dificuldade essencial que se opõe à economia ecológica: a partir do momento em que to dos os malefícios não são equivalentes, é preciso encontrar uma ordem de preferência
(ou de aversão), de forma a estabelecer prioridades políticas efectivamente levadas a
cabo. Por exemplo, se os economistas verdes estão de acordo em dizer que a emissão
de vapor de água não é tão poluente como os CFC, serão levados a construir análises
de custo/vantagem, a avaliar as externalidades e a imaginar paliativos para os desafios
de mercado, de modo que muito rapidamente o paradigma ecológico acabaria por revelar-se solúvel no âmbito da economia dominante.
Os instrumentos de política económica propostos pelos ecologistas podem ser examinados a partir dos trabalhos de Lipietz, um economista verde por excelência. Numa
contribuição para uma publicação da OCDE 49, ele preconiza uma nova «Grande Trans46 Herman Daly, «Il n’y a pas de croissance durable», Transversales Science Culture, nq13, janeiro-feve-

reiro/1992.

47 Robert Solow, «On the Intergenerational Allocation of Natural Resources», Scandinavian Journal of

Economics, 88(1), 1986.

48 Mark Sagoff «Carrying Capacity and Ecological Economics», BioScience, outubro/1995.
49 Alain Lipietz, «Economie politique des écotaxes», in Conseil d’Analyse Economique, Fiscalité de l’envi-
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formação» com vista a aumentar a sustentabilidade do crescimento por meio de um
equipamento adequado nos lares e nas colectividades: uma espécie de capitalismo
verde, em suma.
Aliás, a propósito desta questão, está a nascer uma nova disciplina, a ecologia industrial. Ela propõe que se trate globalmente as cadeias de produção, de forma a minimizar os gastos de energia e de matérias-primas. Aí reencontramos implicitamente
uma demonstração «à la Coase»: o ponto de partida desta abordagem consiste em recusar o postulado de um óptimo descentralizado. Aposta, pelo contrário, na possibilidade de atingirmos um óptimo superior raciocinando sobre o conjunto das empresas,
de modo que a noção de reserva de produção, considerada à maneira da reserva de
emprego, se torna um pressuposto. Encontramos aqui as mesmas ideias que estão
presentes na ideia de distritos em economia regional.
Mas Lipietz é sobretudo um defensor da ecotaxa 50. Ele mostra que as licenças para
poluir e as taxas são procedimentos equivalentes, até certo ponto. A diferença está entre pagar de uma vez por todas ou de forma contínua; é a mesma diferença que existe
entre comprar uma terra ou alugá-la. A reflexão de Lipietz centra-se sobretudo no nível
adequado da ecotaxa. Deveria ela ser calculada em função do custo de reposição do
ambiente, em função dos danos causados a terceiros, ou deve ter um papel dissuasor?
Ainda que estas três definições sejam equivalentes em teoria, diferem na prática, porque o ambiente é um bem colectivo impossível de avaliar. Portanto é necessário que a
ecotaxa se aproxime de uma definição dissuasora, mas pode ser calibrada em função
dos danos causados, e os recursos que gera podem ser utilizados para restabelecer a
qualidade do ambiente, conforme diz o slogan «duplo dividendo».
A montanha pariu um rato. Finalmente chega-se à conclusão de que não é possível
uma abordagem integrada da economia ecológica, se recusarmos pôr em causa o
princípio do cálculo económico mercantil e se limitarmos a sua ambição à inflexão dos
resultados desse cálculo para «distorcer» um pouco os preços. É uma das contradições
teóricas que afectam os partidos ecológicos: pretendem situar-se no «paradigma ecológico» mas situam a sua acção no âmbito da actividade mercantil. Ora é esse precisamente o âmbito donde temos de sair.

50 Alain Lipietz, «Working for World Ecological Sustainability : Towards a “New Great Transformation” »

in The future of the global economy, OCDE, 1999.
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7.
Em busca de outro cálculo económico
Se houvesse uma oferta superabundante de terra, ar, água, energia e minérios, a hu manidade poderia usar à fartazana essas fontes, como se se tratasse de uma dádiva da
natureza. É um ponto de vista aceitável enquanto a humanidade é em reduzido número e pouco industrializada. Mas a dupla explosão industrial e demográfica transforma
a situação. É preciso fazer opções e apoiá-las num cálculo económico diferente.
O ambiente tem um preço?
Há que distinguir duas etapas do pensamento. A primeira tem a ver com a calibração
das efeitos e procura calcular a amplitude dos efeitos da actividade produtiva sobre o
ambiente. A segunda consiste em deduzir dessas avaliações uma possível gestão através do preço, ou de pseudopreços. Estas duas etapas distintas dão origem a uma série
de imprecisões e erros que temos de examinar em pormenor.
A primeira falha diz respeito a uma espécie de fetichismo da contabilidade, que as senta numa intenção justa, mas é minada por uma grave incoerência. O erro à vista é o
de querer reduzir a uma grandeza única um conjunto de fenómenos complexos, nos
quais o papel das interacções e das não-linearidades é primordial. Este erro é elevado
ao quadrado quando usamos um equivalente monetário.
O inevitável Nordhaus, que se afincou a calcular os custos externos do crescimento
da população, permite-nos exemplificar este tipo de erro. Basta rever as suas conclusões, para compreender que este tipo de cálculo é um delírio sem significado: «O prin cipal resultado é que os custos externos do crescimento da população são substanciais
e variam entre 100 000 dólares por pessoa nos países de rendimentos elevados e 2500
nos países mais pobres»51. Os autores manifestam surpresa pelo facto de esses custos
corresponderem no essencial aos factores de produção «convencionais», a terra e o
capital, enquanto o efeito sobre o clima é relativamente fraco, mas limitam-se a reite rar as hipóteses anteriormente postas para tornar possível um tal «cálculo».
Outros métodos parecem à partida mais concretos, como sejam a disponibilidade
para pagar e o custo de reposição. O primeiro método é subjectivo, mas pode ser tornado localmente operacional: trata-se de perguntar quanto estariam dispostos a pagar
os utilizadores para obterem uma melhoria da qualidade de vida, quer se trate, por ex emplo, da protecção de uma zona turística, ou da redução do nível de poluição sonora.
O segundo método, mais objectivo, consiste em estabelecer um custo de substituição
ou reposição; por outras palavras, trata-se de avaliar as quantias que é preciso gastar
para anular os danos causados por uma determinada produção.
Estas abordagens são parcialmente legítimas, mas tão estreitas, que nos impedem
de passar ao cálculo económico. Para melhor explicar esta diferença, façamos referên cia a uma noção muito curiosa inventada pela ciência económica: a do custo da vida
humana. Trata-se de uma grandeza implícita que é revelada por um certo número de
escolhas económicas. Vejamos o exemplo, particularmente mórbido, do acidente ferro51 William Nordhaus e Joseph Boyer, «What Are the External Costs of More Rapid Population

Growth?», comunicação apresentada na Association for the Advancement of Science, 1998.
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viário na gare de Paddington, em Londres. À primeira vista, a manutenção e melhoramento do sistema de sinalização, que tinha sido expressamente pedido pelo sindicato
dos trabalhadores ferroviários, teria permitido evitar este acidente. Dividindo o custo
desse investimento pelo número de vítimas, obtemos uma avaliação do custo da vida
humana. Certas escolhas, em matéria de investigação e equipamentos médicos, podem ser interpretadas desta forma, sempre que exista uma ponderação entre os vários
usos possíveis de um dado montante monetário. Devemos preferir um investimento
que vai salvar as pessoas que sofrem de uma doença muito específica, ou favorecer a
investigação sobre outra doença muito mais difundida? Praticamente todos os dias temos de fazer opções deste tipo. O mesmo acontece, evidentemente, no que toca aos
rendimentos a nível mundial. O facto de algumas pessoas concentrarem os recursos
que, se fossem empregues de outra forma, poderiam salvar milhares, senão milhões,
de vidas em todo o mundo, fornece-nos no fundo uma maneira de «revelar as preferências» que regem o curso da vida neste planeta.
Mas o cálculo económico não pode fundar-se nesta aritmética sinistra, por duas ra zões. A primeira é que, de todas as formas, não se consegue chegar a um preço único:
as avaliações que podem ser feitas variam extraordinariamente, em função da localiza ção geográfica e da situação social das pessoas envolvidas. Deste ponto de vista, a vida
de um doente de sida não vale o mesmo, consoante ele viva em África ou na Europa! O
facto de podermos observar preços subjectivos não implica que possamos usá-los num
cálculo económico racional. Por conseguinte não podemos escudar-nos em leis económicas para justificar a extraordinária discriminação que preside à organização do pla neta, nem à indiferença absurda quanto à qualidade do nosso ambiente.
Depois, não é possível associar a cada decisão um lucro ou um custo monetário,
porque isso pressuporia a resolução do problema da comensurabilidade *. Admitamos
a hipótese de obter o mesmo esforço de produção com muita energia e pouco trabalho, ou, pelo contrário, com muito trabalho e pouca energia. Dentro da lógica mercantil, a energia e o trabalho têm cada qual seu preço. Calcula-se o preço derivado de cada
um dos métodos de produção, e escolhe-se o que corresponde ao custo mínimo. Isto
pressupondo que o custo da energia reflecte o impacte global da sua utilização. Se
acrescentarmos uma ecotaxa, podemos corrigir o preço de mercado da energia, mas
como fixar o nível da ecotaxa? Andamos em círculo.
A vertigem contabilística
Por conseguinte, é preciso alargar o cálculo económico. Já temos alguns exemplos de
cálculos desprovidos de sentido, mas podemos alargar essa observação à noção de PIB
verde. As críticas ao capitalismo há muito tempo já denunciaram a religião do PIB, na
medida em que o produto interno bruto não contabiliza a qualidade de vida em todas
as suas facetas. O PNUD esforça-se por calcular um indicador do desenvolvimento humano (IDH). Conclui que a classificação dos países pode diferir muitíssimo, consoante
olhemos para o PIB ou para o IDH. Esta iniciativa é interessante desde que não persiga
o projecto ilusório de corrigir o PIB para integrar outros aspectos. Seria necessário va *Creio que melhor termo em português seria «quantificação», mas mantive a tradução à letra, para
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lorizar a mortalidade infantil, de maneira a poder subtrair as crianças mortas ao valor
dos negócios da indústria química. É sinistro e incoerente.
Poderíamos transpor o que dizia Binet, inventor do quociente de inteligência: «A in teligência é o que mede o meu teste». O PIB mede as actividades que são objecto de
operações ou transferências monetárias e não podemos pedir-lhe que meça a qualidade, e ao mesmo tempo defender que essa qualidade não tem preço. Por isso Robert
Costanza e sua equipa propuseram uma avaliação da contribuição dos «serviços prestados pelos ecossistemas»52. Chegaram a um cálculo final de 33 biliões de dólares para
1994, enquanto o PIB mundial é da ordem dos 18 biliões por ano. Mas este cálculo impressionante não faz qualquer sentido. Por isso também qualquer tentativa de traduzir
a crítica ecologista em instrumentos mercantis como a ecotaxa ou os direitos de polui ção, embora não seja condenável em si mesma, arruína qualquer tentativa de definir
um paradigma alternativo diferente.
Um pouco pelas mesmas razões, as abordagens inspiradas em Sergueï Podolinsky53, que propôs a Marx e Engels uma teoria do valor-trabalho alargada à compatibilidade com as despesas de energia, caem no mesmo erro, ou seja, não existe equivalente universal que permita converter em calorias as diversas dimensões da actividade
humana e portanto compará-las. Esta excentricidade baseia-se no mesmo contra-senso que subjaz a algumas críticas extravagantes feitas a Marx, cujos esquemas teriam
alegadamente esquecido o carácter não-renovável dos recursos e «outros fenómenos
ambientais»54. Ora esses esquemas têm precisamente por objecto dar conta da dinâmica do capital e das relações sociais mercantis: não é Marx que esquece o ambiente,
mas sim o capital que funciona sem o ter em conta!
Isto não significa que os balanços da matéria (como se dizia na URSS) não sejam um
instrumento útil de conhecimento, susceptível de aclarar as decisões económicas.
Aliás, a jovem ecologia industrial constrói a sua reflexão sobre matrizes interindustriais
generalizadas que permitem contabilizar, nomeadamente, os fluxos de resíduos. Na
agricultura é interessante mostrar a que ponto o rendimento de certos ciclos agroalimentares pode ser fraco se tivermos em conta a totalidade das despesas de energia,
por exemplo para produzir industrialmente rações para gado. Mas a ficção da dimensão única, que permite comparar diferentes ramos da economia, é uma miragem que
reproduz a irracionalidade da economia dominante.
Fundamentalmente, mesmo nas suas variantes «ecologizadas», a economia dominante é uma tentativa bastante tosca de introduzir à força as questões ambientais no
quadro restrito do cálculo mercantil. Os instrumentos utilizados são tentativas ridículas
de criar preços ou pseudopreços, mercados ou pseudomercados. A razão não reside
apenas na protecção de uma certa pureza teórica, mas também numa resistência ideológica a reconhecer a necessidade da planificação. A partir do momento em que se fi-

52 Robert Costanza et alii, «The value of the world’s ecosystem services and natural capital», Nature,
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53 Sobre Podolinsky, ver Franck-Dominique Vivien, Economie et écologie, La Découverte, 1994, pp. 39-

41.

54 Juan Martinez-Alier, «Valeur écologique, valeur économique», Ecologie & politique nq1, 1992.
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xam objectivos imperativos de redução das emissões de CO2, já saímos do puro cálculo
mercantil.
Aliás, não é apenas o ambiente que está em causa. As sociedades capitalistas, em
particular a Europa, passaram por um elevado nível de socialização. Apesar de a ofen siva neoliberal procurar reconquistar as posições perdidas, uma grande parte da activi dade humana obedece a decisões que escapam, pelo menos parcialmente, ao puro
cálculo de rentabilidade. Felizmente para a nossa saúde, a nossa educação, os nossos
meios de transporte, a nossa protecção social.
Muitas instituições não resultam de forma alguma do cálculo económico mercantil
baseado num sistema de preferências individuais. Pelo contrário, assentam em valores
estabelecidos no espaço social. Por isso, tentar fundamentar decisões ambientais no
que as pessoas estão dispostas a pagar ou aceitar como compensação equivale a cometer um erro de categorização. A diferença entre o valor e a preferência fica bem ilus trada numa comparação de Mark Sagoff 55: a transposição do cálculo económico tradicional consistiria em escolher o veredicto de um processo calculando o lucro líquido de
cada uma das penas possíveis; ou em decidir se é melhor ensinar o criacionismo em
vez do evolucionismo, em função das receitas previstas!
Finalmente, a incerteza e o risco perturbam o cálculo económico. É caso para relem brar a distinção clássica entre risco e incerteza, estabelecida por Frank Knight 56: o risco
é probabilístico, a incerteza não. A situação de incerteza escapa ao pendor quantifica dor do cálculo económico. Mais próximo de nós, Olivier Godard propôs a distinção en tre universo estabilizado e universo controverso 57. No primeiro caso, os danos são reversíveis, percebidos pelos indivíduos e as questões são cientificamente estabilizadas.
Os riscos ambientais correspondem, pelo contrário, a situações «em que os problemas
ambientais são percebidos por um certo número de actores como questões importantes e potencialmente irreversíveis; a construção científica e social desses problemas
substitui a percepção directa dos agentes, os interesses de terceiros que é preciso ter
em conta são fonte de numerosos debates e o conhecimento científico permanece controverso em aspectos essenciais, no momento da concepção e da acção».
Mesmo o princípio da precaução, que em princípio tem em conta a incerteza, não
reduz a dificuldade. Este princípio recomenda que se estabeleçam normas de segurança para proteger os sistemas da biosfera, de maneira a evitar «surpresas desagradáveis e virtualmente inevitáveis»58. Trata-se de evitar a tomada de decisões que possam
ter efeitos ecológicos prejudiciais. Mas não fornece qualquer critério para essa nãodecisão. Costanza reconhece também que o princípio da precaução «não fornece indicações sobre as medidas conservadoras que deveriam ser tomadas». A incomensurabilidade e a incerteza são pouco compatíveis com as políticas operacionais. Sagoff opõe
ao princípio abstracto da precaução o protocolo de Montréal de 1987, que segundo ele
55 Mark Sagoff, artigo citado.
56 Frank Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, New York, 1921.
57 Seguimos aqui a apresentação de Géraldine Froger, «Eléments pour une théorie institutionnaliste
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58 Robert Costanza, «Three general policies to achieve sustainability» in AnnMari Jansson, Monica
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teve o mérito de se concentrar nos problemas específicos, em vez de defender normas
de segurança mal definidas. Não deixa de ter razão ao dizer que «se querem acrescentar algo mais além de uma nota de pé de página à vasta literatura sobre as alterações
climáticas, os economistas ecológicos têm de ser mais precisos, em vez de se limitarem
a exigir uma melhor análise de custos e benefícios, de taxas de actualização mais reduzidas, ou mais atenção aos desafios do mercado e às externalidades» 59.
É precisamente a este tipo de situações que se dirige em princípio a crítica ecológica. Para dar apenas um exemplo, não sabemos quais poderão ser exactamente alguns
dos efeitos climáticos do aquecimento, como recordaram claramente os cientistas após
as tempestades de 1999 em França. A incerteza é uma combinação de vários factores.
Por conseguinte, não existe «comensurabilidade económica independente de uma distribuição social dos valores morais e do juízo sobre os direitos dos diversos grupos sociais, incluindo as gerações futuras, bem como da percepção social (optimista ou pessi mista) das perspectivas de progresso tecnológico»60.
A incomensurabilidade de certos direitos sociais
O que está aqui em causa, e é contestado pelos economistas neoclássicos mais extre mistas (que se deram conta do perigo), é a incomensurabilidade de certos direitos sociais. Se achamos que a prostituição infantil deve ser proibida, não nos metemos a propor um super-IVA para esse género de transacções: limitamo-nos a estabelecer
sanções para esse delito. É claro que as sanções serão proporcionais à gravidade do
delito, mas em grande parte não monetárias. Esta codificação das sanções tem natureza diversa de um catálogo de tarifas, porque não tem a ver com a «preferência» dos
clientes. A pena é pesada porque a sociedade decidiu fazer disso um delito grave e não
uma coisa negociável em função do «consentimento em pagar» dos culpados. O objectivo não é fazer pagar um «preço justo», mas sim estancar a oferta. Provavelmente
uma das coisas mais feias da sociedade mercantil é fazer desse tipo de distinção uma
subtileza.
Esta incomensurabilidade fundamental é o toque de finados do que Martinez-Alier
chama «racionalidade ecológica», a qual consiste em definir um cálculo ecológico concebido como cálculo económico. Podemos aceitar, desse ponto de vista, a sua conclusão quanto à «impossibilidade de apoiar as nossas decisões, em matéria de governa ção dos homens, em princípios de planificação puramente ecológicos» e à necessidade
de «politizar a economia». Mas já não podemos acompanhá-lo quando ele mete no
mesmo saco a economia de mercado e uma economia democraticamente planificada,
precisamente porque fora do domínio político não pode existir economia planificada
racional.
Portanto é preciso submeter o cálculo económico a uma racionalidade superior e reencaminhá-la para as baias da «técnica económica», para retomar uma expressão de
Eugène Préobrajensky61. Elaboremos um pouco mais sobre esta questão da articulação
entre os objectivos e os meios. Uma das características da economia mercantil capita 59 Mark Sagoff, artigo citado.
60 Juan Martinez-Alier, artigo citado.
61 Eugène Preobrajensky, La Nouvelle Economique, EDI, 1966 [1926]; The New Economics, 1956.
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lista, tal como ela funciona hoje em dia, consiste em inverter a ordem das prioridades.
O princípio da economização consiste em minimizar o esforço necessário para alcançar
um determinado resultado e o seu domínio deveria ser limitado a isso mesmo. Ora,
existe hoje em dia uma determinação inversa ou, graças a um feedback absurdo, o
princípio da economização mete-se a escolher entre os fins admissíveis. Esta perversão
não é imposta do exterior à sociedade, antes resulta de uma organização social profundamente distorcida.
Os princípios do cálculo económico não mercantil
Existe neste campo uma contribuição fundamental, pelo menos na nossa opinião.
Trata-se da do economista russo Léonid Kantorovitch (prémio Lenine 1965 e prémio
Nobel 1975)62, cujos trabalhos sugerem uma comparação do socialismo e do capitalismo utilizando um conjunto de conceitos de programação linear. No capitalismo, tratase de maximizar o lucro recorrendo a dois tipos de restrições aplicadas à produção e à
procura. Em qualquer programa de maximização, as ponderações da função objectivo
desempenham um papel chave. Aqui, a quantidade de lucro que se procura maximizar
é obtida através da ponderação das quantidades produzidas pelo lucro unitário. Por
consequência, neste modo de organização, é o lucro esperado que mede o interesse
relativo de cada bem produzido. Existem, como já referimos, restrições, que correspondem ao facto de não se poder produzir e vender qualquer vector de produção. Mas ti rando o cumprimento desta regra, as prioridades que este processo de maximização
«revela» estão ligadas ao desempenho relativo do lucro.
Este esquema admite dois corolários importantes. O primeiro diz que os fins concre tos de uma tal sociedade são em grande parte um subproduto das suas regras de funcionamento, e estas não podem ser alteradas senão por uma eventual modificação da
repartição dos rendimentos. Por outro lado, num esquema deste tipo, o ambiente só
intervém no cálculo económico se não for gratuito; portanto é necessário que existam
situações de renda ou de taxação que obriguem a integrar as considerações ambientais na definição de custos. Numa sociedade desse tipo, a única política ecológica pas sa pela criação de um pseudomercado ou de um pseudoprocesso de produção dos recursos naturais que lhes permita apresentarem-se com um custo real, porque essa é a
única forma de influenciar as escolhas económicas.
Como já mostrámos, tais dispositivos são incapazes de integrar os elementos de incerteza e de incomensurabilidade da dimensão ecológica. É preciso considerar aqui a
ecologia em sentido lato, para podermos incluir outro elemento: a definição das condições de trabalho. Se admitirmos, por exemplo, que nenhum dinheiro pode compensar
a exposição de um trabalhador ao amianto, vemo-nos perante um caso de incomensurabilidade que subtrai uma parte das escolhas da organização do trabalho do campo
estreito do cálculo económico. Portanto não existe especificidade ambiental, mas sim
uma dimensão de ecologia social ligada ao facto de qualquer processo de trabalho
usar os recursos utilizados de uma forma que não é redutível à avaliação monetária.

62 Léonid Kantorovitch, Calcul économique et utilisation des ressources, Dunod, 1963; The Best Use of
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Para integrar esta lógica diferente, é preciso na realidade mudar completamente a
lógica do «programa»: não basta distorcer os preços, tanto mais quanto é impossível
dizer em que medida seria preciso distorcê-los. A única saída coerente consiste em modificar a função objectivo, ou seja, maximizar outra coisa que não o lucro. Aí está a ra zão pela qual a única ecologia possível é anticapitalista.
Organizar a sociedade e a actividade produtiva humana à volta da maximização do
lucro assenta de facto na aceitação de um postulado essencial. É preciso partir do prin cípio de que o lucro é um indicador sintético e imparcial do bem-estar humano. É um
postulado necessário que equivale a dizer que ao procurarmos o objectivo da maximi zação do lucro, tendemos ao mesmo tempo para o objectivo da maximização do bemestar. Todos os postulados da economia neoclássica que visam a optimização se resumem nisto: o lucro é uma quantificação operacional do bem-estar. Mas este postulado
é incompatível com a incomensurabilidade e por isso toda a linha de defesa da econo mia oficial consiste em mostrar que o lucro como objectivo pode integrar o ambiente
como condicionante, desde ele seja pseudomonetarizado. A partir do momento em
que recusamos esta pretensão, é preciso escolher uma função objectiva mais transparente e mais directamente representativa das necessidades humanas.
Do ponto de vista de Kantorovitch, podemos apresentar este novo «programa» da
seguinte maneira. O objectivo a maximizar é um cabaz de bens e serviços cujas ponderações são determinadas fora da economia: é este o ponto fundamental, donde Kantorovitch não extraiu as derradeiras consequências. É que a lógica do programa é completamente diferente: o que vai ser produzido, e mais precisamente a estrutura interna
da produção, já não é determinada pela resolução do programa e passa a constituir
um dado exógeno.
Reencontramos aqui, de certa maneira, a «politização da economia» de que fala
Martinez Alier. Trata-se de facto de uma velha teorização da planificação socialista que
está presente, por exemplo, em Engels, numa breve passagem do Anti-Dühring sobre a
economia socialista: «Sem dúvida a sociedade será obrigada a saber, mesmo nessa altura, quanto trabalho é necessário para produzir cada objecto de uso. Terá de montar
o plano de produção segundo os meios de produção, do qual fazem parte especialmente as forças de trabalho. São, afinal de contas, os efeitos úteis dos diversos objec tos de uso, pesados entre si e em relação às quantidades de trabalho necessárias à sua
produção, que determinarão o plano. As pessoas regularão muito simplesmente sem
intervenção do famoso valor»63. Há que citar também as intuições de Préobrajensky
sobre a retracção da esfera económica que está rigorosamente restrita à função de
ajustamento dos meios aos fins: «Com o desaparecimento da lei do valor no domínio
da realidade económica, desaparecerá igualmente a velha economia política. Uma nova ciência passará a ocupar o seu lugar, a ciência da previsão da necessidade económica numa economia organizada, a ciência que visa obter o que é necessário da maneira
mais racional. É uma ciência completamente diferente, é a tecnologia social, a ciência
da produção organizada, do trabalho organizado, a ciência de um sistema de relações
de produção onde as regulações da vida económica se manifestam de novas formas,
63 Friedrich Engels, Anti-Dühring [1878].
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onde as relações humanas deixam de ser objectivadas, onde o fetichismo da mercadoria desaparece com a mercadoria».
Nesta concepção, a sociedade, em vez de procurar desviar as escolhas realizadas a
partir da maximização do lucro, inverte a maneira de ver as coisas. O que deve ser produzido é determinado a partir de uma deliberação política. Vamos assim ao encontro
da posição de René Passet64, que mostra, em termos semelhantes, que a lógica de
mercado não consegue assegurar a reprodução do meio natural. O critério da maximização do lucro leva os valores ponderados para além do respeito por certas normas.
Estas normas podem ser quantitativas ou qualitativas. Constituem «um conjunto de
condicionantes, que restringem o cálculo económico». Em suma, a relação da esfera
económica com o meio ambiente natural consiste na procura de um óptimo condicionado (e não irrestrito). E assim se redescobre pouco a pouco a necessidade de fazer
uma planificação. Este termo padece de experiências históricas detestáveis. Mas que
outro nome podemos dar à necessidade de coordenar as acções tendo em conta as interacções e as interdependências?

64 René Passet, L’Economique et le Vivant, Economica, 1996.
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8.
Uma população envelhecida
O projecto deste livro nasceu da observação de dois discursos contraditórios. Nos países do Norte diz-se que o número de idosos vai aumentar a tal ponto que no futuro os
sistemas de reforma ficarão gravemente comprometidos. Por outro lado, dizem-nos
que a natalidade exacerbada do Sul é uma ameaça para o planeta. Na realidade, os pa radoxos da demografia fazem com que esta contradição seja anulada, se pensarmos à
escala de um período suficientemente longo para levar em conta os efeitos inesperados da quebra de fecundidade na população mundial, que poderá baixar ainda mais
na segunda metade do século XXI.
Os jovens não serão jovens toda a vida
Uma das mutações mais consideráveis do século que agora se inicia é sem dúvida o
envelhecimento demográfico, que pouco a pouco se vai estendendo a todo o mundo. A
quebra de fecundidade significa, resumidamente, que os jovens não são «substituídos» à medida que envelhecem; além disso, este mecanismo vai-se instalando ao mesmo tempo que a população continua a crescer.
Gráfico 6: Pirâmides etárias

Pays développés

Pays les moins avancés

Em percentagem da população; homens à esquerda, mulheres à direita. Fonte: ONU

O melhor meio de visualizar este fenómeno é a pirâmide etária (Gráfico 6). Nos países com elevada fecundidade, a pirâmide tem uma base muito larga (há muitos nasci mentos) e é muito pontiaguda. Mas assim que a fecundidade abranda, a base encolhe
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(diz-se que o envelhecimento parte da base da pirâmide), a parte média da pirâmide
«engorda» e passa a parecer um rectângulo ou uma ânfora (envelhecimento pelo topo). Por volta de 2050 as pirâmides etárias do Norte e do Sul tenderão a ser semelhantes.
O processo será tanto mais acentuado quanto a redução da fecundidade for mais
rápida. Por isso a China é o exemplo mais notável deste mecanismo. Jean-Marie Poursin tomou o pulso a este fenómeno, num ensaio apaixonante: «A China catalisa e resume as dificuldades que o envelhecimento massivo e acelerado coloca a todo o Terceiro
Mundo (…) Se mantivesse até 2050 a estrita restrição de um só filho por casal, já dificilmente aplicável no imediato, seria demograficamente insustentável a médio prazo. As
repercussões de uma queda de fecundidade tão acentuada sobre a pirâmide etária
tornar-se-iam insuportáveis. A prazo de 2050, a população chinesa iria regredir aos
700 milhões de indivíduos, dos quais 40 % seriam idosos com mais de 65 anos!».
Outro exemplo flagrante é o da Espanha, que no espaço de duas gerações passa de
uma taxa de fecundidade muito elevada para uma taxa baixíssima de 1,3: a Espanha é
e será o país mais envelhecido da Europa, com 43 % de habitantes acima dos 60 anos
em 2050. Ao nível mundial, as estimativas da ONU são impressionantes. Actualmente
as pessoas com mais de 60 anos representam 10 % da população mundial; esta proporção passará a 20 % em 2050 e 30 % em 2150. Volto a repetir, estas estimativas não
dizem respeito apenas aos países ricos, mas sim ao mundo inteiro.
O termo envelhecimento é contestável, na medida em que o prolongamento da du ração de vida modifica as etapas da vida: as pessoas tornam-se idosas em idade mais
avançada. Ter 60 anos hoje em dia dá direito a uma esperança de sobrevida de 10 a 15
anos, ao passo que no início do século a esperança média de vida dos operários rondava os 50 a 55 anos. Podemos admitir a realidade deste fenómeno 65 sem no entanto banir o termo envelhecimento, para designar o facto de a idade média aumentar (de resto, começamos a envelhecer logo à nascença). Mas vejamos o caso dos maiores de 80
anos. Actualmente constituem 1 % da população mundial. Esta proporção passaria a
3 % em 2050 e a 10 % em 2150. Inversamente, a proporção de jovens vai decrescer:
metade da população mundial tem menos de 24 anos e os menores de 15 anos repre sentam 35 %. Mas esta última proporção deverá baixar para 20 % em 2050.
As relações ambíguas entre demografia e crescimento
Em economia é possível dizer uma coisa e o seu contrário. Os laços entre população e
economia fornecem-nos numerosos exemplos. O mais recente é o anúncio do regresso
do pleno emprego, apoiado em argumentos demográficos: a menor afluência de jovens ao mercado de trabalho deveria pouco a pouco travar a progressão da população
activa, que é dada como uma das causas da subida do desemprego. É esta a tese defendida por Jean Boissonnat, autor de um conhecido relatório sobre o trabalho a prazo
de 20 anos66. A sua análise é simples: a população activa dos 25 aos 54 anos vai min guar a partir de 2000, mas graças a um ligeiro crescimento da produtividade, o proble65 Patrice Bourdelais, L’âge de la vieillesse, Odile Jacob, 1993.
66 Jean Boissonnat, «La fin du chômage en 2010», Le Monde, 4/03/1999; Le travail dans vingt ans, Odile

Jacob, 1995.
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ma fica resolvido. Quase ao mesmo tempo, o relatório Charpin sobre as pensões perorava sobre um cenário central completamente diferente, uma vez que partia do princípio que o desemprego andaria pelos 9 % no prazo de 40 anos67. O paradoxo é enorme:
se o número de activos estagna ao mesmo tempo que o dos reformados sobe, a con clusão lógica deveria ser a de que o desemprego vai baixar.
Sobre este mesmo assunto, defendem os natalistas uma outra tese, exposta num
apelo lançado em janeiro de 1996 por três demógrafos (Jean-Claude Chesnais, Jacques
Dupaquier, Philippe Rossillon), um economista (Michel Godet) e uma socióloga (Evelyne Sullerot). Sob o título de «SOS juventude» podemos ler isto: «A França perdeu um
milhão e quinhentos mil jovens desde 1975, ou seja quase tanto como a sangria da
guerra de 1914! Estas crianças não nasceram, e portanto não morreram, e nunca terão
monumentos à entrada das nossas cidades (…) Os dirigentes esquecem que o forte
crescimento dos gloriosos foi alimentado pela dinâmica do baby boom. Recusam-se a
ver que o menor crescimento dos países desenvolvidos, nos últimos 20 anos, está ligado ao baby krach (…) Não haverá retoma económica sustentável sem um salto demográfico (…) Os dirigentes esquecem também que a integração dos fluxos migratórios
futuros será tanto mais difícil quanto haverá cada vez menos crianças autóctones nas
escolas».68
Este texto demonstra bem que o discurso natalista e a desconfiança em relação à
imigração caminham de braço dado e remetem para uma pseudoteoria que relaciona
a demografia e o crescimento económico. Aliás, é curioso ver a que ponto estas elocu brações são frágeis e contraditórias, por exemplo com as teses de Boissonnat. Num caso, o crescimento demográfico é apresentado como fonte de crescimento; noutro caso,
como fonte de desemprego! Pelo caminho fica uma confusão entre natalidade e crescimento da população activa, embora estas duas séries de determinações estejam separadas por um lapso de 20 anos.
Decididamente, qualquer discurso assente na ligação entre demografia e economia
deveria ser suspeito de simplismo. Basta comparar os países para verificar que não
existe relação mecânica entre demografia e economia; pelo contrário, o que existe é
uma ligação complexa, feita de influências recíprocas, de desfasamentos temporais e
de diferenciações, consoante o nível de desenvolvimento.
A imigração vem em socorro dos reformados
As posições natalistas têm o seu quê de ridículo e patético. Simetricamente ao discurso
superpopulacionista dedicado ao Sul, sobrestimam consideravelmente a possibilidade
de inverter, graças a um aumento dos nascimentos, um envelhecimento que leva os
países mais desenvolvidos em direcção a uma diminuição da população. É particularmente o caso da Europa, como ilustram as projecções recentes das Nações Unidas 69.
67 Jean-Michel Charpin, L'avenir de nos retraites , Commissariat général du Plan, La Documentation fran-

çaise, 1999.

68 Este apelo é muito citado e discutido por Hervé Le Bras em Le démon des origines, Editions de l’aube,

1998.

69 Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations? , ONU, Departamento da Po-

pulação, janeiro/1999.
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Na projecção média, a população da Europa e do Japão diminui nos próximos 50 anos.
A Itália passará de 57 para 41 milhões de habitantes, a Rússia de 147 para 121, o Japão
de 127 para 105 milhões. Evidentemente, este processo é acompanhado por um envelhecimento da população: a idade média passará de 40 para 53 anos em Itália, a Espa nha baterá todos os recordes com 43 % de maiores de 60 anos.
A partir destes dados, a ONU considera quatro cenários possíveis. O primeiro é o da
imigração zero. Os três seguintes calculam a imigração necessária para manter o nível
total de população, o nível da população em idade de trabalhar, e o rácio de dependência, que relaciona o número de pessoas com mais de 65 anos e a população em
idade activa (15-64 anos). À escala europeia, a ONU avalia em 159 milhões o número
de imigrantes necessário até 2025 para manter a proporção activos/reformados. No
caso da Itália encontramos as seguintes ordens de valores: para manter a população
seriam necessários 240 000 imigrantes por ano; para manter a população em idade activa, 350 000 imigrantes por ano; e para manter o rácio de dependência, nunca menos
de 2,2 milhões de imigrantes por ano!
A amplitude destes movimentos migratórios ultrapassa de longe os fluxos actuais.
Apesar dos problemas de medição, as Nações Unidas avaliam em 120 milhões o número de pessoas (sem contar com os refugiados) que trabalham ou habitam fora dos respectivos países de origem em 1990. Cerca de metade desta imigração faz-se entre os
países do Sul, outra metade vai do Sul para o Norte. Entre 1990 e 1995, este fluxo re presenta 45 % do crescimento demográfico dos países da OCDE, chegando aos 88 %
no caso da Europa70. Entre os imigrados, o número de refugiados e de pessoas deslocadas também é considerável: 16 milhões de pessoas, só no caso de África! 71
A questão das pensões e a das migrações são correlativas, uma vez que os jovens
estão no Sul e os idosos no Norte. Podemos imaginar que as migrações permitem aos
jovens do Sul vir preencher a falta de população activa do Norte envelhecido. Mas existe outra possibilidade, que é o deslocamento de capitais do Norte rico para o Sul po bre. Foi este argumento que convenceu Jean-Claude Boulard, deputado do PS até então inabalável defensor das pensões de reforma por repartição, a mudar publicamente
de opinião, numa coluna do Le Monde: «Pensando melhor, sim aos fundos de pensão»72. Até esse momento ele era hostil à ideia, porque os fundos de pensão [por acu mulação de capital] provocam desigualdades. A seguir fez uma honorável correcção,
apontando a verdadeira diferença: «Os regimes de repartição apoiam-se exclusivamente no crescimento interno. Só os fundos de pensão permitem tirar partido do crescimento externo». Resumindo, por meio da capitalização, haveria uma espécie de repartição mundial entre os países do Norte (velhos) e os do Sul (jovens). Homem de
esquerda, Boulard apressa-se a sublinhar que este projecto nada tem de «neo-imperialista».
Há pequenas diferenças entre imigração e deslocalização que giram à volta de duas
questões. A primeira tem a ver com a possibilidade de transferência do trabalho: quan70 «World Population Prospects: The 1996 Revision», Population Newsletter nq 62, Nações Unidas, de-

zembro/1996.

71 World Refugee Survey 1997, U.S. Committee for Refugees, Washington, 1997.
72 Jean-Claude Boulard, «Réflexion faite, oui aux fonds de pension», Le Monde, 13/11/1998.
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do se trata de bens ou serviços transmissíveis (física ou electronicamente), então o trabalho pode ocorrer onde se queira. Mas quando se trata de serviços prestados directamente à pessoa (por exemplo, os restaurantes), então é necessário um local directo
que não pode ser transferido por migração, seja dos trabalhadores para o Norte, seja
dos consumidores para o Sul (turismo ou reforma). A segunda diferença tem a ver com
a remuneração do trabalho: no Sul ela é evidentemente muito baixa, no Norte tende
(sem de facto lá chegar) a alinhar-se com as normas locais. Por outras palavras, a equivalência entre migração e investimento no estrangeiro está longe de ser perfeita. Vem
ao caso perguntar como podem ser neutralizadas duas imagens simétricas, a da deslocalização e a da invasão. Se o único critério fosse a diferença de remuneração, devería mos ter o seguinte critério cruzado: todos os trabalhadores imigrariam para o Norte e
todos os capitais seriam investidos no Sul (com o risco de se descaminharem). Estas
tendências existem, mas são travadas não só por interdições puras e simples, mas sobretudo pela necessidade de proximidade e pelas «fricções» sociais de parte a parte.
Nada disto impede que a ameaça da imigração alimente o imaginário, criando a imagem de uma «Europa submersa» (para citar o infeliz título de um livro igualmente infeliz73): os bárbaros estariam à nossa porta. Tendo em conta o seu passado colonial, a
sua proximidade geográfica e a contribuição notável dos imigrantes para o crescimento da população activa, a França é particularmente sensível a esta maneira de ver as
coisas.
O Mediterrâneo constitui uma das zonas de contacto entre o Norte e o Sul e os paí ses da região (Magrebe, Egipto, Turquia) deveriam passar por um assinalável crescimento demográfico, acompanhado da chegada massiva de jovens ao mercado de trabalho, avaliada em milhão e meio a cada ano. A FAO prevê uma dependência alimentar
acrescida nesses países, que não conseguirão assegurar eles mesmos a produção alimentar necessária. Enormes diferenças de nível de vida, desemprego e dificuldades
económicas podem a priori criar uma tendência forte de imigração para a Europa. No
entanto, esta tendência esbarra não só nas restrições institucionalizadas pelos acordos
de Schengen, mas também nas quotas económicas de facto, ligadas às necessidades
de mão-de-obra, que exigem sobretudo trabalhadores qualificados. Insistindo nos entraves postos à imigração, o PNUD de 1992 avaliou em 250 mil milhões de dólares a
falta de ganhos que daí resulta para os países do Terceiro Mundo.
Por isso os movimentos de reequilíbrio na repartição do rendimento mundial a partir das imigrações poderão conservar a amplitude limitada e semiclandestina que os
caracteriza hoje em dia. A tendência para o reforço deste tipo peculiar de «proteccionismo» (diga-se de passagem, completamente contrário à teoria liberal que o proteccionismo exerce sobre as mercadorias) é confirmada pelo Tratado de Livre Comércio entre os EUA, o Canadá e o México. Significativamente, o compromisso acordado consiste
em deixar fora do acordo duas mercadorias específicas: o petróleo, que os Mexicanos
querem conservar no sector público, … e a mão-de-obra mexicana, a quem a administração americana não tenciona abrir as portas.
A existência de grandes diferenças de nível de vida e de tensões sobre o emprego
correm o risco de criar um terreno favorável aos integrismos de todas as cores, chauvi73 Alfred Sauvy, L’Europe submergée, Dunod, 1987.
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nistas ou fundamentalistas, cujo traço comum seria a vontade de fechar o território nacional à miscigenação económica e cultural. Os movimentos migratórios que se desenvolvem de forma mais significativa hoje em dia criam um fluxo entre países do Sul, ge ralmente em direcção a países com petróleo, como demonstrou o êxodo dos
trabalhadores imigrados para o deserto, aquando da invasão do Koweit pelo Iraque
em 1990.
Começa a formar-se a ideia de que os fluxos migratórios podem servir para acompanhar essa grande transição para uma população estabilizada e envelhecida, de maneira a melhor distribuir a população a nível mundial. Este reequilíbrio pode assumir
formas mais ou menos harmoniosas. Em sociedades extremamente fragmentadas, a
imigração pode tornar-se uma forma moderna de comércio de escravos, usados em
empregos pouco qualificados e com baixos salários. Mas também pode ser uma forma
particularmente eficaz de ajuda ao desenvolvimento, não só através das consideráveis
remessas que os imigrados enviam para casa, mas também como via de transferência
de conhecimentos. Não é absurdo pensar que a importância dos fluxos potenciais pode ajudar a transformar a economia. Pelo menos duma coisa temos a certeza: o campo
das possibilidades não é mais estreito na aurora do século XXI do que no anterior. O
século XXI está por construir.
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Post-scriptum.
O caminho para a «grande transição»
Falar do destino do planeta e da espécie humana nos primeiros dias do ano 2000 é ar riscarmo-nos à grandiloquência. No entanto este risco é fácil de evitar: basta mantermo-nos equidistantes do milenarismo e da fé cega no progresso. E a tese essencial
deste livro é afinal de contas modesta, porque consiste em dizer que é possível os
aguardados 9 mil milhões de seres humanos viverem à face da Terra, sem a fazerem
explodir. Mas lá vem a falsa modéstia, pois esse objectivo pressupõe uma reviravolta
total nos pontos de vista.
Vivermos todos juntos no planeta
É preciso acabar com as piscadelas de olho, no fundo mórbidas, à ideia de que o ajustamento da população permitiria lidar melhor com as restrições ecológicas. Mais vale
partir do princípio que com toda a probabilidade a população mundial irá culminar em
9 mil milhões, por volta do ano 2050, antes de começar a baixar. [*] A aplicação dos
mais elementares princípios de hospitalidade entre seres humanos consiste em perguntar como acolher essa população nova em condições socialmente igualitárias e
ecologicamente sustentáveis. Portanto o que é preciso alcançar é a «Grande Transição», que deveria levar-nos a modos de desenvolvimento sustentáveis e ao mesmo
tempo ao envelhecimento generalizado das populações. Esse projecto, ao mesmo tempo modesto e ambicioso, tem de passar por um caminho estreito, que não será percorrido com sucesso se não for reunido um conjunto de condições. Os princípios podem
ser rapidamente recapitulados:
instauração de uma melhor repartição à escala mundial das riquezas e do uso dos
recursos;
melhoria das condições sociais de vida, de forma a integrar e acompanhar a redução da fecundidade;
transferência planificada de recursos para as regiões mais ameaçadas por uma
reincidência de processos demográficos selvagens (fomes, sida, depurações étnicas e genocídios);
utilização racional dos recursos agrícolas;
prioridade à investigação científica virada para economizar a energia e evitar a po luição, e transferências massivas de tecnologia para o Sul;
reconhecimento do papel dos fluxos migratórios.
Neste programa, a acção sobre a população ocupa um papel acessório. É preciso
acabar de uma vez por todas com a detestável retórica malthusiana que faz da população a causa e o remédio de todos os problemas. Já mostrámos que esse tipo de discurso assenta na ignorância, real ou simulada, dos processos demográficos e das suas
inércias específicas. Para travar o crescimento da população mundial além do abrandamento já iniciado, seriam necessários vários genocídios. Para quem é sensível aos ar [*] Como já foi referido, em 2022 já estamos à beira de atingir a fasquia dos 9 mil milhões de habitan -

tes. (N. do T.)

77

gumentos gélidos, mostrámos que mesmo as regulações bárbaras não são eficazes: a
África está a ser dizimada pela sida, sem que o seu crescimento demográfico tenha ti tubeado. Da mesma forma, uma política natalista que vise compensar não só a baixa
fecundidade mas também o prolongamento do tempo de vida é uma quimera.
As políticas que visam a população não são apenas ineficazes, são por natureza reaccionárias. Assim o demonstram as suas assimetrias: se formos natalistas para o Norte (com excepção de algumas correntes fundamentalistas opostas à imigração nos
EUA) e antinatalistas para o Sul, é porque fazemos distinção entre dois nascimentos,
consoante o local onde ocorreram. Dizer que existem demasiados seres humanos à face da Terra implica na prática apontar uma categoria em excesso e isso equivale a um
apelo ao assassínio. Esse apelo foi muitas vezes pronunciado neste fim de século que
já assistiu a tantos genocídios e depurações étnicas. Se entendermos que somos de
mais, então a conclusão lógica é matar quem está a mais.
Além disso, toda a política populacional exacerbada deriva imediatamente numa
instrumentalização das mulheres, que passam a ser consideradas como instrumentos
para fazer (ou não fazer) crianças. Logo a seguir virão mil formas de pressão para as
remeter ao lar, subsidiá-las para que façam um terceiro filho (ou até um segundo), para lhes vedar o acesso ao mercado de trabalho, acabar com os equipamentos colectivos que lhes seriam úteis. Inversamente, noutros casos serão proibidas de engravidar
ou até esterilizadas.
Uma encruzilhada
Nada há motivos para afirmar que a razão prevalecerá; o prolongamento das tendências actuais leva a um modelo dualista e caótico, e não à harmonia universal. A organiza ção neoliberal da economia tende de facto a marginalizar os países pobres, a expulsar
os seus produtores (em particular os camponeses), expondo-os sem dó nem piedade à
performance dos mais competitivos. Mesmo no interior dos países desenvolvidos as
desigualdades de rendimento e de património contribuem para novas segmentações
sociais. Os assalariados são dispersos por vários estratos; por um lado, os trabalhadores mais qualificados são atraídos aos interesses do capital; por outro lado, temos uma
franja cuidadosamente reproduzida de precários e semidesempregados. A imigração é
programada para assegurar os recursos de mão-de-obra necessários aos empregadores.
Neste esquema, o Sul fica entalado entre uma fachada, virada para o mercado mundial, e umas traseiras, que são votadas à marginalização. Os benefícios da mundialização são capturados por camadas sociais muito estreitas, enquanto o grosso da população tem de aceitar a superexploração para aceder ao papel de parceiro menor deste
modo de desenvolvimento instável. Do ponto de vista ecológico, as externalidades são
externalizadas para o Terceiro Mundo.
Em contraste com esta deriva, o cenário acertado – cooperativo – necessita de duas
rupturas essenciais. Primeiro é preciso adoptar um desenvolvimento mais autocentrado, que permita reduzir a dependência alimentar e estabilizar a agricultura, incluindo a
mais tradicional. Isto implica abandonar completamente a concepção ultraliberal que
preside actualmente à organização da economia mundial. Não é possível lutar contra a
fome, promover uma agricultura que não degrade demasiado os solos, e ao mesmo
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tempo pôr os sectores tradicionais em concorrência directa com o agrobusiness. A possibilidade de cada país controlar a sua inserção na economia mundial tem de ser rea firmada, ao contrário do que fazia, por exemplo, o projecto de Acordo Multilateral so bre o Investimento, que a OMC tentará reciclar.
A segunda ruptura tem a ver com a necessidade, várias vezes sublinhada, de transferir tecnologias: é necessário que os países do Norte paguem a sua «dívida ecológi ca», permitindo que os países do Sul saltem o mais rapidamente possível a etapa da
industrialização pesada, fornecendo-lhes os meios para desenvolverem uma agricultura sustentável.
Do ponto de vista da ecologia, o respeito pelas restrições ambientais pede uma lógica cooperativa a nível mundial. Aliás é por isso que a divisa ecologista segundo a qual
é preciso pensar globalmente e agir localmente é em parte enganadora. Vejamos o exemplo do efeito de estufa: sem dúvida é preciso pensar globalmente e em conjunto,
simplesmente porque a atmosfera não faz distinções entre nacionalidades de CO2. Para agir, é preciso a seguir definir uma programação energética global que não se limite
a desenrascar os problemas locais, mas sim que planifique as transferências de equipamentos e tecnologias necessárias. O cenário neoliberal opõe-se por natureza a essa
coordenação e refugia-se obstinadamente nos mecanismos de mercado. Podemos
mesmo afirmar que contribui directamente para a degradação do ambiente, quando
combate as formas de regulação necessárias e provoca o esgotamento dos recursos
naturais como fim último – é a estratégia suicida da competitividade.
Um socialismo ao serviço das aspirações ecologistas
Resta a ameaça de uma terrível catástrofe, o verdadeiro «paradigma ecológico», que
seriamente não pode ser posta de lado. É preciso tomar precauções, sem no entanto
ter a certeza de que isso faça desaparecer todos os riscos. E uma das melhores precauções consiste sem dúvida em opormo-nos à desregulamentação neoliberal, em deixar
que aumentem os riscos de acidente grave. Por todas estas razões, a via cooperativa
que permite alcançar a «Grande Transição» exige uma coerência anticapitalista traçada
em torno de duas grandes linhas de força.
Nos países do Norte deve ser dada prioridade à redução do tempo de trabalho na
afectação dos ganhos de produtividade; este é o meio mais seguro de passar a um
crescimento não produtivista em que o tempo livre e o desenvolvimento das activida des relacionais se torne um padrão de bem-estar e a verdadeira medida da riqueza.
Em toda a parte a redução das desigualdades sociais e a luta contra as discrimina ções dirigidas às mulheres devem ser eixos essenciais de um desenvolvimento sustentável.
Tentámos mostrar como todos estes aspectos se encadeiam para dar um conteúdo
preciso à noção de desenvolvimento sustentável, que de outra forma seria muito vaga.
Por isso não vale a pena voltar a demonstrá-lo: a orientação que nós privilegiamos implica a refundação de um projecto socialista, ou ecossocialista, se preferem. Com efeito, o desenvolvimento sustentável não passa de frase oca se não lhe acrescentarmos
claramente duas coisas: este conceito implica que o cálculo mercantil estrito seja posto
ao serviço de opções directamente orientadas pela procura de «efeitos sociais úteis»,
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para retomar a frase do velho Engels. Esse socialismo não deverá voltar a ser definido
pelos seus instrumentos (a nacionalização, a planificação, etc.), mas antes de tudo pelos fins que persegue. O socialismo é uma organização da sociedade e da sua relação
com a natureza, de forma a libertá-la da sua submissão aos critérios da rentabilidade
mercantil. O princípio da economização não desaparece, mas a economia é relegada
para o domínio das técnicas de gestão e deixa de ter por função escolher, de entre as
finalidades da actividade humana, aquelas que são lucrativas (não «antieconómicas»).
A sociedade deve poder dar-se o luxo de escolher o que já não é rentável.
Por consequência, a questão da democracia é central, uma vez que a deliberação
política se torna uma modalidade indispensável à tomada de decisões, por virtude da
sua complexidade, multidimensionalidade, intemporalidade, irreversibilidade e do carácter não monetário das escolhas a efectuar. O instrumento adequado para «conceber e promover estratégias a longo prazo para um desenvolvimento duradouro» 74, em
suma, para aplicar uma política ecológica consequente, não pode dispensar a planificação. Esta palavra tabu tem de ser assumida e reabilitada: uma política mundial de redução das emissões de CO2, é, sem sombra de dúvida, planificação. Uma política de
desenvolvimento agrícola, é planificação. Podemos escolher outra palavra, se esta soar
mal, mas o princípio é esse: para que tudo corra bem, é preciso organizar a economia,
o uso da energia e a produção alimentar segundo um ponto de vista global que não
dispensa a existência de processos descentralizados.
Ao contrário de Lipietz, que pensa que a ecologia política funda o «pós-socialismo»75, a análise aqui proposta sugere que, se queremos levar a sério a dimensão eco lógica, temos de abraçar uma redefinição (eco- ou neo-) do socialismo que se alimenta
de uma ecologia social definida de forma muito ampla. Podemos compará-la à ecologia do trabalho: todas as lutas contra a sua intensificação ou contra os horários «atípi cos» entroncam numa crítica de fundo ao capitalismo, a começar pelo facto de essa crítica exigir uma coisa muito diferente dos prémios de produção. Quando estas
aspirações reclamam outra legitimidade, temos de ver nelas a afirmação de um valor
de uso social que não assenta no cálculo capitalista. Impor normas ambientais remete
para o mesmo tipo de crítica prática.
Esta análise não é um ultimato, do tipo «socialismo ou catástrofe». Os combates
ecológicos e sociais desenrolam-se dentro do capitalismo tal como ele é, e seria absurdo remeter para amanhã (um amanhã mais ou menos justo) o que podemos fazer hoje: responder às urgências, dar pequenos passos em frente. Mas isso não basta, e é
precisamente aí que se situa o principal obstáculo à constituição de uma verdadeira
ecologia política: não podemos invocar o risco ecológico grave e ao mesmo tempo satisfazermo-nos com ecotaxas como tradução concreta desse paradigma.
Em todos estes aspectos, a nossa reflexão sobre as relações entre população e desenvolvimento mistura optimismo e pessimismo. O pessimismo alimenta-se da realidade dos factos: a sociedade a nível mundial evolui no sentido da regressão, senão da
barbárie, e a gestão ultraliberal agrava o risco de uma catástrofe ecológica grave. O
optimismo consiste em mostrar que essa deriva não é inelutável e que é possível levar
74 Ignacy Sachs, L'écodéveloppement. Stratégies pour le XXIe siècle, Syros, Paris, 1997.
75 Alain Lipietz, Vert espérance, l’avenir de l’écologie politique, La Découverte, 1993.

80

a bom termo a satisfação das necessidades sociais e a precaução ambiental. É do con fronto entre estes dois pontos de vista – e na tensão entre debate e acção – que pode
nascer um verdadeiro programa alternativo em que as aspirações ecologistas (e feministas) viriam refundar antigos projectos de transformação social.
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Anexo 1 (acrescentado pelo tradutor).
Envelhecimento da população e sustentabilidade da segurança
social
A propaganda neoliberal afirma que o envelhecimento da população provoca uma redução do número de pessoas activas (melhor dizendo: pessoas em idade de trabalhar).
Daqui derivaria uma incapacidade colectiva para sustentar a população dependente
(crianças e jovens em idade escolar, idosos, incapacitados, reformados). Esta tese incorpora várias mistificações, entre as quais:
∘ A ideia de que numa população envelhecida a percentagem pessoas activas é
menor do que numa população jovem.
∘ A ideia tácita de que a produtividade permanece constante ao longo de gera ções.
Ambas as ideias esbarram na realidade dos factos. Basta uma simples espreitadela
aos gráficos da população para desfazer o erro.
Na introdução do oitavo capítulo (p. 71), diz Michel Husson: «Nos países do Norte
diz-se que o número de idosos vai aumentar a tal ponto que no futuro os sistemas de
reforma ficarão gravemente comprometidos. (…) Uma das mutações mais consideráveis do século que agora se inicia é sem dúvida o envelhecimento demográfico, que
pouco a pouco se vai estendendo a todo o mundo». Note-se a expressão «diz-se», que
deixa a porta aberta para a crítica aos mitos ultraliberais. Não é caso para espantar
que Michel Husson não desmascare nesta obra os referidos mitos: o livro centra-se na
análise crítica da teoria demográfica e ecológica apresentada por outros autores. Ora
nenhum desses autores deitou contas à relação entre população em idade activa e po pulação dependente. Apresentaram esse rácio como um axioma, um dado adquirido –
de modo que Husson não tinha motivos para indagar a veracidade do axioma do «en velhecimento da população». Devo acrescentar que, tanto quanto sei, até hoje a análi se explícita da relação entre população em idade activa e população dependente só foi
exposta pelo autor destas linhas – com a agravante de apenas ter sido publicada em
português,76 não estando portanto ao alcance de Michel Husson.
O factor envelhecimento
A maneira mais simples de perceber o que sucede numa sociedade, à medida que ela
«envelhece», consiste em olhar para a famosa «pirâmide das idades», como as que se
vêem no Gráfico 6, p. 71. Aí constatamos que as sociedades, sobretudo as do Norte,
têm evoluído no sentido de uma diminuição do número de jovens (crianças e adoles centes) e do aumento do número de adultos e idosos. Esta evolução traduz diversos
progressos civilizacionais que incluem a educação, os cuidados médicos, a defesa dos
direitos e da saúde no trabalho, a melhoria da situação das mulheres, etc. Cada um
destes avanços tem geralmente por consequência a redução da mortalidade e da morbilidade, e do número de filhos/filhas por mulher. Assim, devia ser fácil entender que o
76 In A Segurança Social É Sustentável, coord. Raquel Varela, Bertrand Editora, 2013. Uma versão on-line

da mesma tese pode ser consultada em Rui Viana Pereira, «O Envelhecimento da População: Ciência
ou Vudu Ideológico?», 1/10/2022.
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regresso à «elegante» pirâmide etária de há 100 anos representaria um retrocesso a
caminho da barbárie. Este é um aspecto qualitativo ao qual, na nossa opinião, se devem subordinar todas as análises quantitativas apresentadas a propósito do «envelhecimento da população».
Os gráficos 7 e 8 mostram uma versão simplificada da relação entre a população em
idade activa e a população dependente (jovens e maiores de 65 anos) e a sua evolução
no espaço de 70 anos. A conclusão é simples: à medida que se dá o apregoado enve lhecimento da população, o número de braços disponíveis para trabalhar aumenta. Ou
seja, o que sucede na realidade é exactamente o inverso da catástrofe apregoada pe los teóricos do neoliberalismo. Os dados apresentados dizem respeito a Portugal en tre 1950 e 2022, mas o panorama dos restantes países do Norte é semelhante e o
Sul para lá caminha.
Portugal, 1950

activos
54%

dependentes
46%

Portugal, 2022

activos
59%

dependentes
41%

Gráfico 7: População em idade activa e população Gráfico 8: População em idade activa e população
dependente.
dependente.
Portugal, 1950
Portugal, 2022
(estimativa das Nações Unidas)
(estimativa das Nações Unidas)

A ONU calcula o rácio entre dependentes e activos definindo estes como a população
dos 15 aos 65 anos, o que faz sentido em muitos países do Terceiro Mundo. Nós, porém,
usámos outro critério, mais adequado aos países do Norte: calculamos a população activa dos 20 aos 64 anos. Aliás, o Eurostat, entidade encarregue das estatísticas europeias,
também se apercebeu desta questão e corrigiu o seu cálculo no mesmo sentido.
O critério adoptado tem em conta vários factores qualitativos. Assim, por exemplo
no caso português, passámos de uma situação em que 25,7 % da população era analfabeta (1970)77, para uma taxa de analfabetismo de 3,8 % (2021)78 – e provavelmente
nesta data a esmagadora maioria dos analfabetos já só era constituída por pessoas
idosas, sendo portanto uma realidade marginal e transitória. Actualmente os jovens
são obrigados a frequentar até ao 12º ano de escolaridade, isto é, pelo menos até aos
18 anos, e as normas relativas à idade mínima admissível para entrar no mercado de
77 Fonte: Pordata.
78 Fonte: INE.
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trabalho tornaram-se bastante mais civilizadas, retirando as crianças das fábricas, minas e padarias.
Acresce o facto de termos passado de 0,9 % de pessoas com ensino superior em
196079, para 28 % em 202180 (33 % no caso das mulheres, 23 % no dos homens). Como
vimos ao longo deste livro, estes factores são muito influentes na redução de fecundidade e alteram a dinâmica da evolução populacional. Alteram também a idade de en trada no mercado de trabalho.
À medida que o número de crianças por mulher em idade fértil diminui e os cuidados
de saúde reduzem a mortalidade nas várias faixas etárias, o número de pessoas disponíveis para trabalhar aumenta. É certo que, a longo prazo, uma diminuição da fecundidade
tende a diminuir o volume total da população. Por outro lado, uma vez que as crianças e
os jovens não podem saltar directamente dos 18 anos de idade para os 65, sendo obrigados a passar pela tarefa anual de celebrar um novo ano de cada vez, uma conclusão deveria ser intuitiva, mesmo sem consultar os dados demográficos: uma sociedade com
muitos idosos é necessariamente uma sociedade com muitos adultos de todas as idades
– só uma teimosia ideológica exacerbada poderia afirmar que o aumento da longevidade provoca uma quebra na percentagem de pessoas em idade activa (a não ser que entretanto a ciência tivesse inventado a imortalidade…).
Se temos um aumento da percentagem de pessoas em condições de cuidar dos dependentes, então, numa sociedade que cultiva a quotização social e a repartição soli dária, a quantidade de recursos públicos disponíveis para educação, saúde, habitação,
cuidados aos dependentes e pagamento de pensões deveria aumentar. Se o aumento
desse acervo não estiver à vista, é porque foi desviado para outros fins.
O mito neoliberal/neomalthusiano não se deve certamente a uma deficiência mental dos seus defensores, mas sim ao facto de servir de arma de arremesso para atacar a
segurança social e as caixas de pensões por repartição (isto é, um sistema em que os
trabalhadores descontam agora para financiar o que os pensionistas recebem agora e
não no futuro).
O papel dos fluxos migratórios
Como Michel Husson faz notar no seu último capítulo, os fluxos migratórios interagem
com a dinâmica da evolução demográfica. Em Portugal, por exemplo, apesar da sangria emigratória verificada nos últimos 10 anos, a massa total de população residente
mantém-se mais ou menos estável, graças à entrada de imigrantes. Em vários outros
países da Europa sucede algo semelhante, embora apesar disso alguns deles apresen tem um saldo populacional negativo.
A crítica xenófoba esquece o seguinte: os imigrantes contribuem para o financia mento da segurança social e para a colecta de impostos – ou seja, entre outros bene fícios colectivos, ajudam a cuidar das infraestruturas e da população nativa dependente. Além disso, uns bons 10 % dos nascimentos em Portugal, nos últimos anos,
devem-se a mulheres imigrantes. 81
79 Fonte: Pordata.
80 Fonte: INE.
81 Fonte: Observatório das Migrações.
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O factor produtividade
Soma-se ao factor envelhecimento, que como já vimos aumenta os recursos colectivos
disponíveis, um outro igualmente poderoso: o aumento da produtividade ao longo do
tempo.
No curto espaço de um quarto de século, entre 1995 e 2019, a «produtividade
aparente do trabalho» (=valor acrescentado bruto / emprego) duplicou em países
como Portugal.82 Resulta daí que, mesmo que os horários de trabalho tivessem sido
consideravelmente reduzidos, ou que metade das pessoas em idade activa desapare cesse num buraco negro vindo dos confins do universo, daí não adviriam em princí pio quebras graves na capacidade de sustentar a totalidade da população; mesmo
que a população dependente duplicasse, não ficaríamos desprovidos de meios de
subsistência – na condição, evidentemente, de a actividade produtiva ser orientada
no bom sentido e uma grande parte da riqueza colectivamente produzida permane cer no domínio público. Orientar a produção no bom sentido significa, por exemplo,
investir na autonomia alimentar.
Este, na verdade, é o cerne do problema: como é repartida a produção de valor,
de bens e de serviços? É planificada a bem da imensa maioria da população, ou per manece sob o domínio de mãos privadas, atentas apenas ao seu próprio lucro indivi dual?
O que pode pôr a segurança social em perigo?
O envelhecimento da população não belisca a subsistência da segurança social – favorece-a. Numa sociedade capitalista, o que pode pôr em perigo de falência as formas
activas de solidariedade, os serviços sociais e as pensões, é tudo o que faça secar a sua
fonte de recursos. Ora estes dependem de três factores:
O emprego, isto é, o volume de assalariados que está a quotizar para o bem comum. Por outras palavras, o desemprego é inimigo da segurança social.
O salário. Sendo as quotizações por regra proporcionais à remuneração, 83 a degradação desta implica a redução das quotizações e impostos, o que por sua vez ameaça a
saúde financeira dos serviços sociais e das caixas de pensões.
As políticas fiscais, que podem ir buscar recursos a quem tem mais, ou a quem
tem menos.
Em suma: o envelhecimento demográfico não ameaça os recursos colectivos e o
bem-estar das populações, pois quanto mais uma população envelhece, mais braços
há disponíveis para trabalhar. O que este número excedentário de braços irá fazer, in felizmente, não é decido pelo colectivo, mas sim pelo capital, que detém o controlo dos
meios de produção – é este o factor que mais ameaça os recursos disponíveis, e não a
evolução demográfica. Em boa verdade, o que deveríamos estar a discutir, a propósito
do envelhecimento da população, era a qualidade de vida (com saúde) dos idosos, e

82 Fonte: «Produtividade aparente do trabalho: total e por ramo de actividade», Pordata.
83 Em Portugal a taxa de quotização social é uniforme e não progressiva – ou seja, toda a gente contri-

bui para os serviços colectivos e usufrui deles em igual medida (com excepção das pensões, que são
proporcionais ao salário recebido durante o período de vida activa).
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não o seu direito à existência – porque de facto é isto que a mistificação neoliberal propõe, de forma implícita.
(anexo acrescentado ao texto original por Rui Viana Pereira, em agosto de 2022)
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