
Conhecemos por rebelião a revolta de
homens contra homens, de classe contra clas-
se, de oprimidos contra opressores. Portanto,
é um conceito social e histórico. No entanto,
estamos aplicando esse conceito no caso das
conseqüências do "aquecimento global", do
"efeito estufa". Quer dizer que as contradi-
ções entre a economia e a natureza passaram,
a atentar contra as leis naturais - estas se con-
vertem em mudanças contrárias à vida.

Degelo dos lençóis glaciais, derreti-
mento de coberturas de neve de parte da ter-
ra, elevação do nível do mar, mudanças nas
correntes marítimas, salinízaçáo de águas,
aumento da desertíficação, savanizaçáo de
florestas, chuvas ácidas e radiação ultravio-

leta indicam que estamos diante de um de-
sequilíbrio sistêmico. De conjunto, transfor-
mará o globo terrestre no contrário daquele
que, há milhões de anos, permitiu as formas
de vida e sua evolução.

As transformações vêm ocorrendo há
alguns séculos, mas ganharam impulso e velo-
cidade nos últimos tempos, com o gigantesco
aumento de emissão de gases e da extração de
riquezas naturais. É o que depreendemos do
4° Relatório do Painel. Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (IPCC), apresentado
em 2 de fevereiro deste ano.

As mudanças climáticas e a desregu-
laçáo das águas, dos pólos glaciais, das flo-
restas e da terra atingem destrutivamente a
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vida animal e vegetal — aceleram e ampliam a

extinção das espécies. *

Que implicações têm para a humanidade?

No momento, furacões, calor em exces-

so, secas prolongadas, inundações e chuvas áci-
das resultam em mortes em massa, aumento da

fome para parte da população e desintegração

social de milhares e milhares. As perdas econô-

micas são consideráveis. Recaem fundamental-
mente sobre a população trabalhadora.

As previsões do IPCC são de que as

tragédias do presente deverão se multiplicar,
triplicar e assim por diante, caso não se rever-

ta o processo de aquecimento e se reequilibre

o efeito estufa, constituído segundo as leis
físicas da natureza. Mas as mudanças climá-

ticas apontam para um horizonte mais grave.

Se continuar a marcha crescente da emissão

dos gases e do saque da natureza, a vida na
terra poderá se inviabilizar.

Parece ficção do fim d.o mundo. No
entanto, não se trata de uma coisa, nem

de outra. As bases físicas estão dadas. O

adensamento crescente da atmosfera com

monóxido de carbono, dióxido de enxofre

e oxido de nitrogênio romperá a função

natural do efeito estufa, que possibilita a
existência de um ambiente apropriado à

vida vegetal e animal.

Fenômenos como o El Nino, o furacão

Katrina, a alta temperatura na Europa etc. são

rebeliões naturais localizadas que poderão se
ampliar e se combinar em escala planetária.

São rebeliões contra a interferência do homem

nas leis físicas e na evolução da natureza.

Reuniões de Cúpula

Desde 1972, a ONU se encarregou

de expor as mudanças que se manifestavam

na natureza. Neste ano, realizou uma. con-

ferência sobre o meio ambiente. Nenhuma

medida foi tomada, a não ser a criação do

Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente (Pneuma). Passaram-se duas déca-

das para a retomada da questão.

A Conferência da ONU sobre o Meio

Ambiente e o Desenvolvimento (ECO92),

realizada no Rio de Janeiro, em 1992, esta-

beleceu a Agenda 21, com metas de controle

ambiental, e aprovou a realização de duas con-

venções — a da biodiversidade e a das mudan-

ças climáticas. Dez anos se passaram, e não se

conhecem, os resultados práticos da ECO92.

O Tratado de Biodiversidade previa a

proteção dos países fornecedores de matéria-

prima para as multinacionais. Tudo não pas-
sou de uma relação comercial, que não afeta

em nada a fúria extrativa das multinacionais.

Quanto à questão climática, a Cúpula
do Japão aprovou o protocolo de Kyoto, em

1997. Este prevê a meta de redução de 5%

da emissão de gases prejudiciais ao efeito es-

tufa, tendo por base o ano de 1990, que deve
ser cumprida até 2012. Os países considera-

dos em desenvolvimento ficaram isentos de
cumpri-la. Os EUA não concordaram com

a isenção, e declararam que não poderiam

aceitá-la, por prejudicar sua economia.

O- protocolo de Kyoto estava fadado

ao fracasso. Em 2004, a Federação Russa

decidiu assinar o protocolo, completando o

número de países necessários (129) e o mon-
tante de gases emitidos, estipulado em 55%

do total mundial. Estima-se que os 129 sig-
natários correspondam a 61,6% do total. O
maior poluidor - os EUA - está livre dessa

obrigação, e nada garante que os membros

de Kyoto irão cumpri-la.

África do Sul, 2001, belo nome: "Cú-

pula Mundial sobre o DeseEvol.vim.ento

Sustentável". Todas as propostas teriam de

ser consensuais. As formulações finais das
"convenções" foram incorporadas em docu-

mentos na forma de "tratados". A linha dos
tratados vem no sentido de controle da emis-

são de gases e de proteção ambiental, sob o

conceito de "desenvolvimento sustentável",
que se entende manter o crescimento eco-
nômico sem avançar a destruição ambiental

(desmatamento, extinção de espécies etc.).

Porém, os países signatários não saí-

ram com. a obrigação de cumprir os tratados.

Nos anos seguintes, poderiam ratificá-los ou

não. Evidenciaram-se as divergências entre

os países e a formalidade da Cúpula.



Há de se acrescentar a esse histórico o
Protocolo de Montreal, referente a um ou-
tro grave problema que afeta a atmosfera — o
buraco na camada de ozônio provocado por
substâncias químicas artificialmente produ-
zidas, como o dorofluorcarbono (HCFCs).
As reações químicas destroem parte crescen-
te da camada, de ozônio, que é um gás rare-
feito que protege a terra dos raios ultraviole-
tas emitidos pelo sol, que são prejudiciais à
manutenção da vida.

Em 1987, 24 países assinaram o pro-
tocolo. Depois de dezessete anos, passou a
contar com 188 países. Avalia-se que hou-
ve redução de cerca de 76% das substâncias
CFCs. No entanto, estão sendo substituídas
pelo brometo de metila, tão ou mais prejudi-
cial que o HCFCs. Os EUA deixaram claro
que não poderiam simplesmente reduzir o
uso desse componente químico necessário à
indústria de refrigeradores etc.

Em 1988, a ONU e a Organização Me-
tereológica Mundial (OMM) criaram o IPCC.
O objetivo era e é o de reunir especialistas de
toda parte para apresentar aos governos estudos
em três níveis: 1. avaliação dos aspectos cien-
tíficos do sistema climático e das mudanças
climáticas; 2. avaliação da vulnerabilidade dos
sistemas sócio-econômicos e naturais das mu-
danças climáticas; 3. avaliação de opções para
limitar as emissões de gases do efeito estufa e
mitigar as mudanças climáticas.

Como se vê, os três grupos de trabalhos
dão conta da análise e diagnóstico científico, da
análise das relações econômicas com as manifes-
tações climáticas e da apresentação de propostas
para reduzir os desequilíbrios climáticos.

O funcionamento do IPCC foi estrutu-
rado de forma a ter rigor científico e transparên-
cia. É o que advogam seus organizadores. Para
ser assim, o IPCC não pode ter influência dos
governos, das potências e das multinacionais.
A total independência é de fato problemática,
uma vez que tanto a ONU quanto a OMM
são financiadas pelas potências e o predomínio
norte-americano é indisfarçável.

Mas a rebelião da natureza tem obri-
gado os especialistas a mostrarem pelo me-

nos parte da verdade, o suficiente para que os
demais mortais saibam do perigo sistêmico.

Quatro importantes estudos foram
apresentados pelo IPCC. O primeiro foi em
1990; o segundo, 1995; o terceiro, 2001; e o
quarto, 2007. O intervalo temporal do pri-
meiro para o segundo é de dezessete anos.
Depois de quase duas décadas de estudos e
discussões de cúpula, chegou-se à conclusão
de que o "homem" é o responsável pelo de-
sequilíbrio do efeito estufa.

Foi preciso reunir seiscentos cientistas
e especialistas, de quarenta países, para con-
vencer as potências, principalmente os EUA,
de que as mudanças climáticas e suas con-
seqüências não são simplesmente uma fase
da evolução própria da natureza. É claro que
todos sabem a verdade, nada mais preparado
para isso do que a Nasa e todo o aparato tec-
nológico dos EUA.

Então, como encarar a contradição
fundamental entre o sistema capitalista, de
produção e a natureza?

Quarto Painel lntergovernamental de
Mudanças Climáticas

O relatório constatou um aquecimen-
to de 0,76° C. Prevê elevação de mais 0,4°
C daqui a duas décadas e, na melhor das hi-
póteses, 3° C até 2100. O que significa, essa
previsão?

Hervé Le Treut, diretor do Laboratório
de Metereologia Dinâmica do Centro Nacio-
nal de Pesquisa Científica da França e um dos
relatores do texto do IPCC, responde:

Significará um conjunto de pertur-
bações climáticas muito amplo. Os
3° C de aquecimento médio que
constatamos representam a metade
do que caracterizou o aquecimento
entre a Era Glacial e nosso atual am-
biente. Ou seja, é algo brutalmen-
te importante, que se manifesta na
circulação atmosférica e na precipi-
tação, que serão diferentes, Nossas
indicações recentes vão nesse senti-
do e também apontam a progressiva
elevação do nível dos oceanos pelo
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degelo do Ártico. Tudo o que se ob-

serva hoje está coerente com as pre-
visões que vinham, sendo feitas ,

E completa:

Compare o aumento de 3° C no

ambiente com o que ocorre quando
o organismo humano tem uma fe-

bre igual. A variação de 37° C para
40°C provoca reações intensas no

corpo humano. Os efeitos são mui-
to similares para a Terra. Do mau
funcionamento do planeta resulta

uma patologia. Três graus signifi-
cam um nível de desregulaçáo am-

biental único, (entrevista ao jornal

Estado de São Paulo, 4/2/2007).

Mesmo que se tomem providências,

o cientista estima que haja aquecimento de
0,5° C, considerado "muito significativo".
Está claro que o desastre já provocado não
tem retorno, é irreversível. Evidentemente, o
senhor Treut raciocina com os dados do sis-
tema econômico capitalista, que continuará
a mandar milhões de toneladas de gases para
a atmosfera.

A pergunta deve ser dirigida a outro
sujeito dos acontecimentos

Pode esse modo de produção e dis-
tribuição de riqueza reduzir a queima de

petróleo e carvão? Pode deixar de produzir
artificialmente substâncias químicas que cor-
roem a camada protetora de ozônio? Parar
o desmatamento? Pode deixar de arrancar
da terra gigantescas quantidades de recursos
minerais? Pode planejar a agricultura? Reor-
ganizar os centros urbanos, que concentram

as populações em 0,4% da área do planeta e
despejam 75% dos gases?

A vontade dos governantes não tem
como substituir a infernal máquina funcio-
nando a todo vapor. A burguesia européia,
pelo menos parte dela, autorizou que gover-
nos como os da Alemanha, França, Inglater-
ra etc. firmassem um. acordo de redução de
50% de emissão de gases-estufa até 2050,
tomando como base o ano de 1990.

Ângela Merkel, primeira-ministra da
Alemanha, reconhece que "sem que os países
industrializados dêem um exemplo positivo,
não há possibilidades de .envolver os países
em desenvolvimento". (Estado de São Paulo,
13/5/2007) Os EUA não aceitam metas. E
jogam com o lugar que ocupam a China, ín-

dia, Brasil etc. na cadeia de responsabilidade.

Fazem um jogo de empurra-empurra.
Refletem as contradições e a impossibilidade

de uma ação planejada.

Por que não se levam a sério as de-
monstrações científicas?

Mostramos que há quase três décadas
as potências e as reuniões de cúpula arrastam
a questão climática. Já no primeiro relatório
do IPCC, foram feitas as demonstrações das
anomalias.

Washington Novaes, jornalista espe-
cializado, escreve um artigo com o título
"Duas décadas de advertências. E aí?". Mos-
tra que não houve contenção das emissões e
que "o buraco na camada de ozônio perma-
nece em níveis recordes e assim permanecerá
por muito tempo, que o drama do aqueci-
mento continua sem solução, que continu-
amos a consumir mais recursos naturais do
que a biosfera terrestre pode repor".

Refere-se a um outro problema, ligado
ao gás-estufa, ou seja, à superexplor.açáo dos
recursos naturais. "Chega 2006. O relatório
do Programa das Nações Unidas reafirma que
estamos consumindo 25% além da capacidade
de reposição do planeta" (Estado, 27/4/2007).

O quarto relatório do IPCC foi sau-
dado como um grande avanço. Comprovou
definitivamente que as perturbações climáti-
cas não são causadas pelo ciclo solar ou pla-
netário, como defendem outros cientistas. E
deu. aos governos e organismos internacionais
condições de agirem em favor da mitigação
a curto e longo prazo. Mas os interesses eco-
nômicos e as disputas em torno de dados que
deveriam prevalecer no relatório indicaram a
interferência política no IPCC.

Verdadeiros blocos se formaram, com
o objetivo de expressarem a visão e a con-



dução do relatório. Como será distribuído o
peso da mitigação? Qual será o custo?

Em torno dessas questões, delineia-se
uma grande cisão: de um lado, as potências
(imperíalistas); de outro, os países atrasados
(semicoloniais). Os blocos revelam a impossi-
bilidade de um efetivo acordo internacional.

As potências reconhecem o óbvio, que
se industrializaram às custas da natureza. No
entanto, agora o problema está. principalmen-
te nas mãos dos "países em desenvolvimento".
Cabe à China - a grande vila do momento -,
ao Brasil e à índia tomarem a frente na miti-
gação. Contrária é a posição destes países, que
mostram que a. emissão per capita, é maior nos
países industrializados (potências).

Os europeus querem se mostrar mais
civilizados. Declaram-se partidários de dar o
exemplo, para incorporarem em sua cruzada
os atrasados. No entanto, a burguesia euro-
péia sabe que os EUA, carro chefe da econo-
mia mundial, não abrirão mão de liderar as
determinações e ações, o que se pode inferir
dos relatórios do IPCC.

Impressiona o cinismo europeu e
norte-americano

Aventamos que, possivelmente, nem
toda a verdade tenha sido exposta. O artigo de
Herton Escobar traz a manchete - "Cientistas
escondem pessimismo". A chamada "Um dos
maiores especialistas* mundiais em mudanças
climáticas diz que cenário está próximo do ca-
tastrófico". Trata-se de John Holdren, impor-
tante dentista norte-americano, especialista
em mudança climática. Eis sua metáfora:

Estamos dirigindo um carro na nebli-
na, com freios ruins, em direção a um
abismo. Não temos certeza de que va-
mos conseguir frear antes de cair.

Vale a pena transcrever também a in-
terpretação dada a essa figura de linguagem
pelo articulista Herton Escobar.

O carro, segundo analogia, represen-
ta as emissões humanas de dióxído
de carbono e outros gases do efeito
estufa, que se acumulam na atmosfe-

ra e fazem a temperatura do planeta
subir. A neblina e os freios defeituo-
sos referem-se às inúmeras incertezas
— climáticas, políticas e econômicas
- que dificultam a compreensão do
problema e nossa capacidade de rea-
gir a ele. O abismo seria o chamado
"ponto sem volta", a partir do qual
as emissões de gases e o aquecimento
que eles causam formam um círculo
vicioso (...), que dificilmente poderá
ser rompido.

As "incertezas climáticas, políticas e
econômicas" sáo de especial valor na inter-
pretação. Quer dizer que as potências respon-
sáveis por brecar o carro não podem, fazê-lo,
porque conduzem uma máquina descontro-
lada. A exegese do jornalista, é falha, nesse
sentido. O carro é o sistema capitalista de
produção e distribuição. Os freios ruins sáo
do sistema. E quem. o dirige? "Nós dirigi-
mos"? Não! Quem dirige a infernal máquina,
sáo os proprietários dos meios de produção,
fundamentalmente a burguesia monopolista
que controla os conglomerados industriais, e
os banqueiros dirigem, esse "carro".

O 4° IPCC demonstrou que são os
milhões de toneladas dos gases-estufa os cau-
sadores da anomalia climática. Por isso a con-
clusão: o homem é o culpado. Não é o homem
em geral o responsável, mas uma determina-
da classe de homens. Também nesse aspecto
é preciso ser científico. A classe capitalista e
seu sistema de produção e distribuição são os
responsáveis. Não se trata desse ou daquele
empresário, deste ou daquele ramo industrial,
mas da classe que comanda a economia e das
relações de produção em seu conjunto.

Banalizacõo da catástrofe

A banalízação começa quando se es-
condem os agentes históricos da enfermida-
de. Dessa forma, torna diminuta a dramática
situação, irrelevantes as contradições que en-
trelaçam a sociedade e a natureza, e desviadas
as necessárias transformações.

Manifestações físicas das mudanças
climáticas não têm como ser ocultadas. É



compreensível que poderosas repercussões
econômicas, sociais e políticas preocupem a
burguesia internacional.

Nicholas Stern, ex-diretor do Bird,
calcula que, com o aquecimento, os prejuízos
poderão alcançar a até 25% do PIB mundial.
Margaret Becket, ministra das relações exte-
riores da Inglaterra, ressalta a importância
estratégica dos estudos de Stern, e faz refe-
rência à 2a Guerra Mundial, Uma cúpula de
generais e almirantes aposentados concluiu
que os impactos dos fenômenos climáticos
trarão instabilidades mundiais e a segurança
dos EUA poderá ser ameaçada (revoltas ex-
ternas, terrorismo).

Então, por que correr esses riscos, se
com l % a 3% do PIB mundial seria possível
conter o desastre ecológico? O que impede
as potências de usarem uma fração tão irrisó-
ria de seu capital?

Cientistas e especialistas sabem perfei-
tamente para onde caminha o aquecimento
global. As dúvidas quanto ao ritmo e à inten-
sidade do fenômeno não lhes tiram a certeza
da gravidade do problema. Pelo contrário,
demonstram a impossibilidade do controle
científico do funcionamento estrutural da
natureza, que se movimenta segundo leis
próprias. O conhecimento dessas leis e os
instrumentos tecnológicos para delas a ciên-
cia se aproximar estão suficientemente dados
para. se ter a dimensão do acúmulo em ex-
cesso dos gases-estufa e a escala de transfor-
mação do ecossistema, que põe em risco as
formas de vida que conhecemos.

Não se trata de um problema ime-
diato - embora as catástrofes atuais já se-
jam significativas" -, mas que aponta para
o futuro da humanidade. Por que os cien-
tistas não expõem toda a verdade sobre as
causas fundamentais e as relações estrutu-
rais? Tem sentido a essa altura da desinte-
gração do sistema climático e das enormes
perturbações na biosfera dizer que o ho-
mem genérico é o responsável?

A banalização, assim, deve ser comba-
tida. Serve para obscurecer as causas reais e as
forças históricas nelas implicadas.

Inicia-se pela propaganda de que to-
dos somos culpados e, portanto, responsá-
veis. Daí á idéia de que está faltando educa-
ção ecológica, consciência humanitária sobre
a mãe natureza e coisas do gênero. Escolas,
instituições governamentais, ONGs e Igrejas
ajudam no empanamento, com conselhos,
bons modos, amor e com projetos de recicla-
gem, inventos e quejandos.

Os meios de comunicação se encarre-
gam de coordenar a propaganda. Os planos
governamentais, de envolver a população
como responsável pelo efeito-estufa, derre-
timento do Ártico, reviravolta nas correntes
marítimas, potencialidade dos furacões, ex-
tinção de espécies.

Há uma banalização de outra ordem.
E encontrada nas respostas de representantes
da burguesia, que não'se pejam da trivialida-
de e da ingenuidade. Candidamente, dizem
que todo o problema está no consumo, que
o consumismo é o mal da humanidade, e
que é preciso mudar os padrões de consumo
para brecar a marcha do aquecimento global.
Aconselham a andar a pé, trocar o carro pelas
bicicletas, usar o metrô, comer menos carne
bovina, abolir gravatas em ambientes quen-
tes para não usar ar-condicionado etc.

O Presidente do IPCC, Rajendra Pa-
chauri, ao apresentar o quarto.relatório, exor-
tou: "A humanidade precisa olhar para seu
estilo de vida e seus padrões de consumo".

A humanidade é formada pela maioria
que sequer tem o que comer. Seu estilo de
vida são as favelas, cortiços, guetos e acam-
pamentos. Quem consome é a. burguesia e
a classe média alta. E é graças ao seu consu-
mo que a indústria, o comércio e os bancos
funcionam. A grande maioria produz para a
minoria consumir e os capitalistas terem seus
capitais crescidos.

Tomemos um exemplo brasileiro. Fer-
nando Henrique Cardoso, no artigo "Uma
Cúpula Mundial do Clima", reconhece que
o quadro não está para contemplação. Qual
é a grande solução? "A ciência avançou e já se
sabe bastante sobre várias causas dos desas-
tres ambientais, tanto as ambientais como as



culturais. Dentre estas, é fácil imaginar que
a generalização a todos os países do padrão
ocidental de consumo das classes médias e
altas é insustentável em médio prazo".

O consumo comparece como um
problema cultural: basta mudar a cultura
ocidental de consumo. Raciocínio capcioso,
ocidente quer dizer capitalista, do qual faz
parte o Japão oriental. O consumo é criado
pelo modo de produção e distribuição, a cul-
tura consumista é um subproduto.

Vejamos dois cientistas.

Hervé Lê Treut se refere às "políticas de
desenvolvimento urbano", "como construir,
como transportar grandes populações nas cida-
des, como explorar energias alternativas". Tudo
não passa de acomodações no seio do mesmo
sistema econômico. Idealiza a solução.

O físico brasileiro Luiz Pinguelli Rosa,
participante do terceiro relatório do IPCC,
especialista em clima, mostra que não bastam
soluções tecnológicas (carros híbridos elétricos,
energia eólica.) e critica extravagâncias, "como
satélites com espelho para refletir a luz solar".
Chega à seguinte conclusão:

Entra aqui uma questão ética, em
geral evitada pelo individualismo
da globalização de estilo neolibe-
ral. É possível atacar o problema
sem mexer nesse padrão de con-
sumo?" ("O clima da Terra e a
redução das incertezas". Folha de
S. Paulo, 16/2)

Quanta retórica! Que questão ética? O
planeta está sendo devastado! Que individua-
lismo da globalização de estilo neoliberal? O
individualismo é produto do modo capitalista
de reproduzir a vida. Parece que a vala comum
do consumo é o melhor abrigo para defender
ilusões sobre um novo curso para o capitalis-
mo monopolista, como solução para a barbárie
praticada contra a natureza e a humanidade,

China, índia, Brasil

Relatamos o jogo de empurra-empurra
dos EUA e as potências européias. No meio
dele, estão China, índia, Brasil e outros cha-

mados de nações em desenvolvimento. Pelos
cálculos, será necessário reduzir as emissões
de 60% a 80% de gases-estufa até 2050.

Como será essa distribuição? Será pos-
sível uma ação coordenada internacional?
Poderá haver cooperação entre potências
que exercem dominação imperialista e países
semicoloniais? O capitalismo comporta uma
ação inibidora dessa envergadura?

O fato é que nenhum passo foi toma-
do para que se pudessem averiguar metas,
medidas e soluções. Ogunlade Davidson,
coordenador do grupo três, que produziu o
documento "Mitigação das Alterações Cli-
máticas", diz que não se deve "distinguir pa-
íses ricos e pobres". No entanto, reconhece:
"Estamos falando da capacidade de disputa
de mercados consumidores, de geração de
divisas, empregos,, renda".

Os EUA não aceitam estabelecer me-
tas. O primeiro-ministro da índia reconhece
ser impossível tomar drásticas medidas que
levem à contenção do desenvolvimento. A
China, com l ,4 bilhão de habitantes, tem de
criar anualmente milhões de novos postos de
trabalho. A restauração capitalista em curso
exige do país os padrões de produção e consu-
mo compatíveis, É o que explica produzir 2,3
milhões de carros em 2004, quando em 1991
chegava a apenas 100 mil. Parte da Europa
aprova reduzir essa produção em 20%, mas
só se dispõe a atingir 30% se os EUA e o Ja-
pão fizerem o mesmo. Outra parte da Europa,
vinte e sete países, não aderiu à iniciativa.

Já se tem o protocolo de Kyoto, que ex-
pira em 2012, como favas contadas. Sua meta
era apenas 5%. Ogunlade Davidson tem. com
certo que o objetivo de os países ricos corta-
rem as emissões de CO2 abaixo do volume
de 1990 não se concretizará. Um novo acordo
terá de ser feito sob a base do 4° IPCC, Ao
que tudo indica, as divergências impossibili-
tarão medidas seguras de cooperação.

Por que as potências européias fixam
20%, e não os 30% reconhecidamente ne-
cessários? Porque se trata de um número a
ser negociado com os EUA no G8. O go-
verno americano não aceita que lhe digam o



que fazer. George W. Bush quer que metas e
outras decisões coincidam com os interesses
dos monopólios norte-americanos. O que,
na prática, significa ditar orientações.

Achim Steiner, diretor executivo do
Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, esteve no Brasil um mês depois
do 4° IPCC e expôs seu pessimismo. "Hoje a
União Européia olha para os Estados Unidos
e diz que eles não fazem nada. Os EUA, por
sua vez, criticam a China que, em contrapar-
tida, crítica os EUA e a União Européia. No
final, ninguém faz nada".

A China não aceita ser colocada en-
tre os grandes emissores de CO2. Argu-
menta que o cálculo deve ser per capita, e
não geral.

O Brasil tem sido elogiado pelo fato
de ter contido em 50% o desmatamento e
procurado desenvolver fontes alternativas de
energia renovável e tida como "limpa". Mas
não é suficiente. Terá também de garantir a
sustentabilidade das florestas. Há clara inten-
ção das potências de exercer controle externo
da região amazônica.

Os obstáculos para uma ação coorde-
nada são monumentais. Em todos os aspec-
tos, as dissensões estiveram presentes no 4°
IPCC. Para que não fosse de todo inviabi-
lizado, foram necessárias acomodações que
revelaram a fragilidade da tentativa de um
acordo que levasse à ação comum, centrali-
zada pela ONU. Evidenciou-se a influência
dos EUA, que não assinou o protocolo de
Kyoto por considerá-lo benéfico aos países
em desenvolvimento..

Qual foi a conclusão do texto sobre
mitigação? Que a previsão sobre o excesso
de emissão dos gases-estufa será de respon-
sabilidade dos países pobres, destacando-se
China, índia e Brasil.

As potências pretendiam que o do-
cumento estabelecesse que os países em
desenvolvimento arcassem com metade
do corte de emissões até 2020. Seria pos-
sível reduzir 30%, 15% de responsabili-
dade dos países pobres. É claro que, além

dos três indicados, somariam mais alguns,
como África do Sul etc.

Essa estimativa só não constou do re-
latório final porque China, Brasil e índia não
poderiam aceitá-la. Mesmo assim, manteve-
se a formulação geral de responsabilidade
meio a meio, o que é um disparate imposto
pelo imperialismo.

O punhado de potências, que contro-
la a economia mundial em cerca de 70%,
que espalha pelo globo suas multinacionais,
que concentra o menor número populacio-
nal e que consome a maior parte do que é
produzido, pretende que o restante das na-
ções seja responsabilizado em igualdade de
condições. Apaga-se a história de saque das
nações atrasadas pelas potências colonialistas
e imperialistas. Apaga-se que as potências fo-
ram e são o carro-chefe da apropriação dos
bens naturais.

Negociatas - MDL

As anomalias ambientais ficaram cir-
cunscritas ao fenômeno climático, mas são
mais amplas. A utilização de recursos naturais
muito além da capacidade de reposição - a su-
perexploração da natureza - se combina com o
efeito estufa e o buraco na camada de ozônio.

A questão foi comentada sem. que fi-
zesse parte fundamental do estudo. A brutal
queima de combustível fóssil tem a ver com
o saque. A quantidade de ferro, aço e alu-
mínio extraída só para a indústria automo-
bilística que atende ao consumo da minoria
basta como exemplo. Mas há o excesso de
utilização em outras áreas, como a pesca pre-
datória, a água e a terra agricultável.

Todos os aspectos dos desequilíbrios
naturais, resultantes da ação do homem, em
primeiro lugar têm como fator a produção
de mercadoria e a acumulação de capital. As
soluções, portanto, deverão se dar no âmbito
das relações capitalistas e estarão nas mãos da
classe burguesa.

Analisamos anteriormente as divisões
e disputas no seio da burguesia internacional
sobre quem deve pagar a conta da mitigação.
Vejamos o mesmo impasse por outro lado — o



das soluções indicadas no terceiro relatório.
A equação foi colocada nos seguintes termos:
substituir em parte a energia suja pela energia
Limpa, conservar o meio ambiente florestal e
modificar tecnologícameiite o uso da energia,
Deixemos de lado o conto de fadas sobre a
responsabilidade individual dos cidadãos.

Tomemos a pergunta que se fez aos
cientistas: "Desenvolvimento econômico e
proteção ambiental são compatíveis?" É cla-
ro que todos os implicados com. a defesa do
capitalismo dirão que sim, incluindo os cien-
tistas e especialistas envolvidos no IPCC. No
entanto, estão obrigados a transparecer as
contradições, que expressam, a incompatibi-
lidade entre desenvolvimento e biodiversi-
dade nas condições históricas da sociedade

capitalista.

Luiz Gylvan Meira Filho, astrofísico e
integrante do Protocolo de Kyoto, responde.
"São, por definição. Tem. de ser. Há parado-

xos, porque temos objetivos ambientais con-
flitantes." O exemplo dado pelo cientista é o
da construção de hidroelétrica: "Se não cons-
truirmos hidrelétricas, estamos aumentando
a mudança climática, que destrói a biodiver-
sidade. Mas se construirmos, também". Luiz
Gylvan aconselha a não ser maniqueísta e
"achar um equilíbrio", que pelas relações de
produção imperantes não é possível.

A divisão do IBAMA devido aos en-
traves colocados à permissão de construir a
hidrelétrica no rio Madeira está por detrás

da resposta do astrofísico brasileiro. Na Is-
lândia, essa contradição também se ressalta.
A multinacional Alcoa, maior produtora de
alumínio, alavanca a construção da Hidrelé-
trica de Karahnjukar. A previsão é de que os
rios formados pelas grandes geleiras sofrerão
mudanças que acarretarão graves transtornos
ao meio ambiente, como o degelo

O ovo de Colombo do IPCC foi o de-
nominado Mecanismo de Desenvolvimen-
to Limpo (MDL). Como a substituição da
energia suja pela limpa e o uso de tecnologia
custam muito, e como os países carentes de
capital não podem arcar coro. altos custos,
então a solução é chegar a um acordo de co-

mércio de carbono. A. negociata entusiasmou

governos semicoloniais, como o do Brasil.

Quem tem capital compra crédito de
carbono de quem. não tem. Assim, o rico
pode continuar fumegando e o pobre o com-
pensará economizando - não derrubando a
floresta, reflorestando plantando canaviais
para o etanol, promovendo energia solar, he-
ólica. O carbono se tornou uma mercadoria,
graças ao efeito-estufa, cujos principais res-
ponsáveis são justamente aqueles que podem
pagar pela destruição já causada e continuar
com a queima de combustível fóssil.

No entanto, mesmo a negociata de
venda e compra de cotas de CO2, aceita pe-
los principais governos europeus e cobiçada
por setores da burguesia brasileira, encontra
dificuldades. Os republicanos dos EUA são
contra. A esperança dos defensores dessa
forma de mitigação está na volta dos demo-
cratas ao poder. Caso se venha a viabilizar
o comércio de gases-estufa, não passará de
interesses capitalistas.

É no contexto comercial que se manejam
outras variantes do MDL

Ambientalistas opositores à energia nu-
clear não conseguiram barrar que fosse reco-
mendada como uma das soluções pelo IPCC.
Pelo conceito de MDL, a energia nuclear pa-
rece ser a .mais adequada, ponto de vista de-
fendido pelo cientista inglês James Lovelock,
que minimiza os riscos de acidente e a conta-

minação ambiental pelo lixo atômico.

Sérgio Rezende, ministro de Ciência e
Tecnologia do governo Lula, contesta os opo-
sitores do uso da energia nuclear: "A resistência
a ela vem. de alguns ambientalistas pouco escla-
recidos". Mas o fato é que os esclarecidos não
demonstram a segurança dessa alternativa.

Em relação a esse tema, surgiram
mais problemas econômicos e políticos - a
energia nuclear é monopólio das potências.
Vincula-se ao armamentismo e ao poderio
imperialista. Países como índia, Paquistão,
Israel e China são exceções quanto ao do-
mínio militar da fissão do átomo. Para "fins
pacíficos", o quadro é mais amplo. Vemos



que, em torno do fenômeno climático, de-
senvolve-se a disputa pelo controle das novas
matrizes energéticas. Isso explica o fato de
o representante dos EUA, no IPCC, exigir
que do relatório final constasse a defesa da
energia nuclear. Os ambientalistas de ONGs
apregoaram prioridade às fontes renováveis
de biocombustível.

Não é tão simples e tranqüilo orientar
a solução para "matrizes renováveis de ener-
gia", constituídas pela agricultura. Washing-
ton Novaes, no artigo "Para não jogar fora
nossa vantagem", expõe as contradições.

Segundo a Friends of the Earth,
87% do desmatamento de flores-
tas tropicais na Malásia entre 1.985
e 2000 se deveu à implantação de
culturas de palmas para produção de
biodiesel. Estudos preliminares do
WWF Brasil sobre culturas de cana-
de-açúcar chamam a atenção para os
níveis de erosão, contaminação dos
solos por fertilizantes e pesticida,
perda de matas ciliares, poluição do
ar por queimadas". Prevê-se que o
biodiesel a partir da soja poderá dar
forte contribuição ao desmatamento
na area amazônica.

A cana, a soja, o milho, a palma e o
eucalipto, plantados em extensões cada vez
maiores de terra, promovem a monocultu-
ra, tomam, lugar da plantação de alimentos
e esgotam a fertilidade do solo. As contami-
nações químicas provocadas por fertilizantes
são suficientemente graves por si só.

Como os interesses econômicos pre-
sidem, as disputas no seio da questão climá-
tica, quando George W. Bush esteve com
Lula para propalar sua contribuição com a
mitigação, realizou-se na Argentina o "Pri-
meiro Congresso Americano de Biocombus-
tível" (1.0/05), contando com a presença do
charlatão Al Gore. Falou-se que Argentina e
Brasil podem se transformar "em uma espécie
de Golfo Pérsico do biocombustível". Daniel
Scioli, vice-presidente da Argentina, mos-
trou-se entusiasta em discursar que "a Argen-
tina, que uma vez foi chamada de 'o celeiro do

mundo', no século XXI tem de se transformar
na usina de energias confiáveis e saudáveis".
Pobres das ricas terras argentinas!

Ao desvendarmos a disputa de inte-
resses em torno do MDL, vemos que a ener-
gia sob a forma de capitai, seja. qual for sua
composição física, manterá o curso de des-
truição insuportável da natureza, A combi-
nação do combustível fóssil que continuará
a. ser ostensivamente usado com o biocom-
bustível e a energia nuclear poderá agravar
a interferência humana no funcionamento
natural da terra. Não se pode perder de vis-
ta o fundamental: o sistema capitalista de
produção levou a contradição entre forças e
a natureza a um ponto que compromete a
existência futura.

Socialismo - reconciliação do homem
com a natureza

Não se pode acobertar a raiz da revol-
ta da natureza. Da mesma maneira que não
se deve acobertar a raiz da miséria, e fome
da maioria mundial. O capitalismo destrói
a natureza e o próprio homem. Há relações
entre o regime de exploração do trabalho e o
saque dos recursos naturais.

A burguesia e seus porta-vozes são
obrigados a se referir às implicações entre
as duas manifestações destrutivas, Margaret
Beckett alerta para. os perigos dos efeitos de-
vastadores dos desequilíbrios climáticos reca-
írem sobre os mais pobres. O que poderá ser
um fator de insegurança para o capitalismo.

Mais uma vez, tragicamente, serão
os mais vulneráveis e menos capazes
de fazer frente à situação que serão
os primeiros atingidos. Uma coisa é
certa: não existe opção entre um. cli-
ma estável e a luta contra a pobreza.

Não há como a. burguesia interna-
cional deixar de descarregar a crise sobre as
nações semicoloniais e as massas exploradas.
Eis alguns dados: "Hoje, 1% das pessoas no
mundo detêm 40% da riqueza total, en-
quanto a. metade mais pobre da população
mundial tem l % da riqueza; os 2% mais ri-
cos têm 50% da riqueza total. América do



Norte, Europa e as áreas mais ricas da Ásia
ficam com 90% da riqueza global. Só os Es-
tados Unidos, com menos de 5% da popu-
lação total, detêm 34% da riqueza. Desde o
início da revolução industrial, os dez países
mais ricos tornaram-se 50% mais prósperos
que os dez mais pobres". São dados contun-
dentes da Universidade da ONU, expostos
por Washington Novaes no artigo "Guerra à
pobreza está sendo perdida".

A brutal concentração de riqueza pelas
potências e pela minoria burguesa expõe sem
atenuantes a responsabilidade do capitalismo
pela desintegração do sistema climático e do
sistema da biosfera.

A contradição entre a sociedade e a na-
tureza é inevitável. Para desenvolver as forças
produtivas, o homem esteve e está obrigado
a controlar as leis naturais e a transformar
a natureza. O capitalismo permitiu grandes
avanços nesse sentido, no entanto, agravou
a contradição inerente entre as forças natu-
rais e as forças produtivas condicionadas pela
produção de mercadorias,

Marx e Engels analisaram profun-
damente a anarquia da produção social no
sistema mercantil. Concluem: "O produto
domina o produtor". Isso porque a " contra-
dição entre a produção social e a apropriação
capitalista manifesta-se como antagonismo
entre a organização da produção dentro de
cada fábrica e a anarquia da produção no
seio da sociedade".

A máquina, sob a forma de capital, se
tornou uma arma da burguesia contra a classe
operária (desemprego, superexploração), como
explicou Marx, e também contra a natureza.

Para se deter a cega interferência das
forças produtivas sobre as leis de funciona-

mento da natureza, é necessário substituir a
anarquia social da produção de mercadorias
pelo planejamento socialista. Somente assim
será possível estabelecer as bases da coopera-
ção mundial voluntária.

A classe capitalista não abandonará
seu posto e levará o navio que comanda ao
desastre. A classe operária, pelo lugar que

ocupa nas relações de produção, terá de se
apossar dos meios de produção e transformá-
los em propriedade social, coletiva. .

Com a tomada de posse pela socie-

dade dos meios de produção, cessa
a produção de mercadorias e, com
ela, o domínio do produto sobre os
produtores. A. anarquia reinante no
seio da produção social é substitu-
ída pela organização planificada e

consciente. Cessa a luta pela exis-
tência individual e, assim, em certo
sentido, o homem sai definitiva-
mente do reino animal e se sobre-

põe às condições animais de exis-
tência, para sujeitar-se a. condições
da vida verdadeiramente humanas.

As condições que cercam o homem
e que até aqui o dominavam, colo-
cam-se a partir de agora sob o do-
mínio e comando do homem que,
ao tornar-se dono e senhor de suas
próprias relações sociais, converte-
se pela primeira vez em senhor real
e consciente da natureza.

Nessas formulações, de Marx e En-
gels, do Socialismo Científico, encontra-se a
essência do programa da classe operária, com
o qual assumirá a tarefa histórica de acabar
com a exploração do homem pelo homem e
com a ação destrutiva da natureza.

Text Box
Fonte: Puctiva Revista, ano 8, n. 29, p. 13-23, jan./ marc. 2007.




