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"Não existe almoço grátis"
Cotidianamente falamos em
progresso,
desenv olvimento
e
crescimento, como se fossem
sinônimos, pelo menos quando estas expressões se referem
às questões socioeconômicas.
Parece consenso que "progresso" indica avanço ou um
sentido de melhorar a condição
humana. Ideia de que o mundo pode se tornar gradativamente melhor no que diz respeito à ciência, tecnologia, modernização, liberdade, democracia, qualidade de vida, etc.
Já, "desenvolvimento" pode
indicar um processo de evolução, crescimento e mudança de
uma situação específica sob determinadas condições. Essa condição de evolução sempre tem
uma conotação positiva já que
implica num crescimento ou passo para etapas ou estágios superiores. Enquanto "crescimento" sempre significa aumento,
em que há evolução, desenvolvimento, melhoria, avanço.
O crescimento econômico
tem sido considerado o meio
necessário e imprescindível
para o desenvolvimento da sociedade, entendido como a
melhoria da qualidade de vida
das pessoas. Na prática, temse usado uma medida quantitativa, o crescimento econômico, para avaliar um resultado
qualitativo, o desenvolvimento.
O crescimento tem sido
verificado com base na varia-

ção porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) total ou por
pessoa. Desse modo, países ou
regiões que registrem elevadas
taxas de crescimento do PIB
total ou por pessoa estariam
avançando no desenvolvimento. Será que essa relação é
válida em todos os contextos?
A mais de 50 anos, avalia-se
que o crescimento tem sido possível apenas a custos ecológicos
e sociais crescentes. Não existe
"almoço grátis". A diferença agora é a escala desses custos e da
intervenção da sociedade no
ecossistema global. Os relatórios da Pegada Ecológica Global
têm mostrado que, desde a década de 1970, a sociedade tem
usado recursos naturais renováveis além da capacidade de suporte do ecossistema global.
Assim, há mais de 40 anos usamos a parcela do estoque do
capital natural e não o fluxo de
"benefícios" para manter as taxas de crescimento. Em outras
palavras, a sociedade está usando a poupança natural, fonte de
provimento de todos os recursos naturais renováveis.
Assim, a cada dia se torna
mais necessário rev erter esse
quadro. Os mais ricos, mais industrializados, mais "desenvolvidos", maiores consumistas são
justamente, aqueles que mais
contaminam, mais poluem e
mais "esquentam" o planeta.
Os países com maior PIB são
Estados Unidos-EUA e China, sendo que o primeiro tem cerca de
360 milhões de habitantes, enquanto que o outro tem mais de

1,3 bilhão de habitantes! Imaginem que para a reversão do
quadro de degradação ambiental crescente, estes países devessem diminuir a sua pegada
ecológica o que isso significaria?
De acordo com Painel intergovernamental para as mudanças climáticas (IPCC), se toda
a humanidade tivesse uma pegada de carbono de 7 tons/
pessoa/ano, equivalente a Espanha ou Itália, se poderia evitar que a temperatura média
se eleve 2°C. Isso significa que
os EUA deveria baixar sua qualidade de vida em 12 tons. e a
China, poderia subir a sua pegada CO2 em 4 tons.
Que país do Primeiro Mundo implementa políticas para
baixar sua qualidade de vida,
produz e contamina menos, ou
"decresce economicamente"?
Nestes países, PIB per capita
não significa que todas as pessoas terão acesso as riquezas.
Existem pessoas muito ricas,
que consomem muito e pessoas muito pobres que quase não
consomem. Ou seja, mesmo
onde há riqueza as desigualdades são imensas.
Agora, façamos a tentativa de imaginar quem, agora
no âmbito pessoal, poderia fazer isso? Consumir menos,
gerar menos resíduos, diminuir a pegada? Isso significaria decrescer ou não ter progresso? O que, de fato, é necessário para sermos felizes?
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