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O MITO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, AS QUESTÕES NACIONAIS AMBIENTAIS CANDENTES E A PLATAFORMA
DE GOVERNO DE ESQUERDA NO BRASIL.
Aloísio Ruscheinsky1
Resumo
Um governo de esquerda (2003-2012) gerou no Brasil uma expectativa de mudança e que algumas utopias socialmente referidas em determinados momentos poderiam tornar realidade a política ambiental.
A ótica desenvolvimentista vem se destacando em meio às perspectivas dos conflitos e desigualdades
de acesso aos bens ambientais. O patrimônio ambiental está mais ameaçado do que nunca por grandes
obras patrocinadas pelo Estado Nacional. A tensão se instaura imprimindo de um lado alguns avanços e
ao mesmo tempo coloca de um conjunto de novas interrogações em torno do problema ambiental. Nas
trilhas da tese de Celso Furtado, “o mito do desenvolvimento”, expõe a tese de imaginar por meio do
desenvolvimento econômico a generalização do padrão de consumo de nações desenvolvidas. Neste
contexto se suscitam as tensões em torno de um projeto nacional, de democratização das decisões em
torno dos investimentos ou acesso aos recursos naturais e de sustentabilidade ambiental.
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Introdução
A proposição para pensar o nexo entre desenvolvimento, ideologias de esquerda e questões ambientais constitui uma perspectiva desafiante, porém com importantes conexões na história recente. As
ideologias de esquerda que ascenderam ao poder em período recente na América Latina incidem em
conexões inexoráveis em face das relações socioambientais, nas quais se articulam também as políticas
do ecossistema. O presente texto ampara-se na visão de que a realidade social apresenta-se contraditória e os relacionamentos entre sociedade e natureza estão permeados por tensões decorrentes do próprio
movimento em que se inserem, uma vez que tudo se relaciona e se transforma.
Deste ponto de vista, a perspectiva das contradições sociais a partir da economia política referenda a perspectiva recheada de conflitualidade quando se trata do nexo entre sociedade e bens naturais, pois sempre está expresso como objeto de decisão política. As questões nacionais candentes ainda
na atualidade ainda reportam-se a políticas públicas para o desenvolvimento no mais ou equivocadamente identificado com qualidade de vida.
A investigação em ciências sociais constitui-se numa tentativa de apontar a tensão entre os termos enunciados e que são centrais para compreender alguns dos conflitos no Brasil. Um governo de
esquerda (2003-2012) gerou uma expectativa de mudança e que algumas utopias socialmente referidas
em determinados momentos poderiam tornar-se realidade, entre estas outra política ambiental. A tensão
se instaura imprimindo de um lado alguns avanços e ao mesmo tempo coloca de um conjunto de novas
interrogações em torno do problema ambiental.
As dimensões apontadas no título vêm ganhando destaque na medida em que as questões ambientais passam a ser tratadas no âmbito cultural e político. Isto é, somente na medida em que a degradação ou o esgotamento desanda numa ameaça real é que a sociedade se desdobra sobre a relevância da
preservação do meio ambiente como um bem finito e como um direito humano fundamental. Usual1
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mente pouco se reflete sobre o fato de que a contaminação das águas pela ausência de um sistema de
saneamento básico é um ultraje à proteção de diversos direitos do cidadão.
A exposição considera que as questões ambientais estão no centro dos conflitos entre, de um lado, as demandas de um modo de vida parcimonioso no uso dos bens naturais, com uma vida preenchida
dos requisitos de dignidade humana, de outro as mediações políticas desencantadoras de governos progressistas e de esquerda, cuja política estatal parece atada pela lógica desenvolvimentista. As perspectivas e as expectativas em curso nutrem o conflito entre as culturas e a apropriação de recursos naturais
em período recente no cenário latino-americano. Não por último cabe apontar para a relevância e as
fragilidades das alianças políticas de viés crítico ao sistema capitalista, destacando o paradoxo pelo
qual efetivamente se confrontam as óticas da emergência de novos direitos e as tendências marxistas
e/ou progressistas.
1. Perspectivas em conflito: desenvolvimento e meio ambiente
A ótica desenvolvimentista vem se destacando em meio às perspectivas dos conflitos e desigualdades de acesso aos bens ambientais. Do ponto de vista teórico, a análise do papel do Estado endossa uma perspectiva das tensões e conflitos que permeiam as instituições contemporâneas, a ação diuturna do capital para capturar o controle sobre os recursos naturais e as mobilizações da sociedade civil, especialmente os movimentos ambientalistas. Neste contexto se suscitam as tensões em torno de
um projeto de desenvolvimento do país, de democratização das decisões em torno dos investimentos ou
acesso aos recursos naturais e de sustentabilidade ambiental.
O reconhecimento das mútuas interdependências entre sociedade e natureza pode endossar uma
epistemologia que fomente uma equivalência entre organização social e acesso equitativo aos bens ambientais. De acordo com Ricardo Abramovay (2009) a crise ecológica trouxe novos e imprevisíveis desafios para os economistas de esquerda, como o fenômeno de integrar de maneira organicamente e articulada sociedade e natureza numa mesma estrutura analítica. Neste sentido, conjuga-se uma cultura que
tem os bens naturais como primordiais na organização das relações sociais. De forma usual as políticas
ambientais convivem com dificuldades com o Estado de Direito resultante da revolução do individualismo e da modernidade, porquanto o regime denominado como democrático encontram no centro do
conflito com as questões ambientais candentes.
As marcas civilizatórias tracejaram contradições entre o marxismo, o Estado de Direito e as novas questões relativas ao meio ambiente. Numa perspectiva crítica na sua origem o marxismo está
compromissado com o desenvolvimentismo ou o fomento de forças produtivas. O Estado de Direito se
alicerça em uma perspectiva antropocêntrica, tendo como base a revolução do individualismo. Altvater
(2012) destacou a qualificação da visão marxista para compreender as contradições históricas e a dinâmica da relação social entre homem-natureza. Efetivamente, a pobreza não é a primordial fonte da destruição ecológica, senão as injustiças e as desigualdades contribuíram para a delapidação ambiental. A
riqueza causa destruição, porque consome os recursos, inclusive através do desperdício. Por isto, as desigualdades no acesso aos bens constitui a causa central da devastação ambiental.
As contradições acima aludidas podem ser expressas nos conflitos vigentes nas recentes experiências nacionais em alguns países latino-americanos. Como a propósito Svampa e Stefanoni (2007) atestam o conflito entre promessas da democratização e a insurgência de movimentos sociais. A contradição enfrentada destaca-se pela nitidez e diz respeito a projetos políticos e históricos: optar por uma
política desenvolvimentista e seu respectivo horizonte de bem estar social ou escorar os princípios da
parcimônia, da ecoeficiência do bem viver.
O desafio da plataforma de governo de esquerda no Brasil e de outros países vizinhos consiste
em optar por uma política desenvolvimentista com expansão do mercado de consumo sem o afastamento da retórica dos direitos humanos ou amparar uma governabilidade nos princípios do cuidado ambien-
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tal e a valorização dos sujeitos sociais2. Realocar a centralidade da natureza na organização humana, parece a contradição que atravessa a discussão e as práticas sociais no interior dos movimentos e forças
políticas que sustentam governos no poder de um Estado democrático ou um Estado Plurinacional.
Cabe alertar que está em curso um processo em que na realidade o significado e o uso dos bens
naturais não dependem do lugar em que estes bens são colocados em disponibilidade, pois o preço da
riqueza é a pilhagem ambiental3. O preso da contradição se expressa entre desenvolver economicamente o país na linha de um projeto nacionalista e visando um lugar entre as nações ou na versão de Linera
(2007) consolida um projeto endossado na proximidade com a preservação de bens naturais e com a legitimação de culturas originárias como requisitos centrais nas políticas do Estado de Direito.
A governabilidade pode suscitar momentos de alinhamento ideológico e estratégico como a expressão de um descolamento profundo no interior do movimento popular e das forças sociais detentoras
do poder de Estado. A aproximação recente ao poder de Estado de forças progressistas alicerça-se numa
aliança entre os movimentos populares e a classe média urbana, entre movimentos culturais e forças políticas de esquerda, com encontros e desencontros. Entre outros o encontro e o desencontro é objeto de
análise pelo sociólogo e vice-presidente (Linera, 2007; 2009).
A força social dos governos de esquerda pode navegar em bonança devido a resultados econômicos e a promoção de projetos de fundo cultural e inclusive consolidar maioria parlamentar, porém ao
mesmo tempo a semente de discórdias continua posta no debate e em qualquer projeto pode implodir
(manifestações de massa no Brasil em junho de 2013). A projeção econômica ou política de um segmento popular componente da aliança pode suscitar nas associações e organizações sociais perspectivas
divergentes ou colocar novas demandas anteriormente não cogitadas.
Os embates entre desenvolvimento e meio ambiente simbolizam tentativas de algo em mudança
num continente fraturado por séculos de colonização, saques depredatórios de bens naturais e profundas
desigualdades. Todavia, as mudanças estão sob o crivo da reforma do sistema e a contra-reforma, as
profundas desigualdades entre o poder da economia e o poder no campo político (Coutinho,
1999;2012), bem como um onda neodesenvolvimentista está em plena forma nas atividades extrativistas.
Desta agenda neodesenvolvimentista destaca-se a continuidade do enredamento do Estado Nacional com o capital especulativo. No caso brasileiro, se o governo desembolsou em 2012 R$ 753 bilhões com juros e amortizações da dívida. O “superávit primário” tão almejado pelo governo de esquerda representa apenas parcela das fontes para saldar tal dívida. A tentativa do equilíbrio advém da emissão de novos títulos (nova dívida); o recebimento de juros e amortizações pagos pelos estados e municípios; as privatizações; entre outras fontes. Um governo de esquerda é ineficaz diante dos privilégios de
poucos consomem em 2012 cerca 40% do Orçamento do Estado Nacional devido aos gastos com a dívida, em detrimento às urgentes e relevantes necessidades dos cidadãos brasileiros.
2. Desenvolvimento e a natureza em conflito: o embate com o antropocentrismo
Nas trilhas da tese de Celso Furtado, que escreveu “o mito do desenvolvimento” (1974), no qual
expõe a tese da vigência do mito de imaginar por meio do desenvolvimento econômico o desfrute generalizado do padrão de consumo de nações desenvolvidas. O embasamento desta certeza sob a vigência
do sistema capitalista se atém ao fato de que para tal desenvolvimento faltariam recursos naturais. Hoje
alguns ainda acreditam que diante da escassez ou do esgotamento de recursos naturais, outros substitu2
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tos emergirão pelo avanço tecnológico. Deste ponto de vista, trata-se do mito do desenvolvimento sustentável, embora considere uma visão sistêmica e sob a égide de um governo de esquerda, é possível
esta ótica pois que se relega a gestão democrática dos recursos e as conseqüências dos impactos ambientais, o que não é nada mais do que endosso da insustentabilidade.
A terra é um planeta pequeno diante das ambições humanas, finito em seus recursos e sujeita a
processos reversíveis e irreversíveis. Quanto de espaço cada indivíduo necessita para auferir das condições de vida: recursos para viver, o chão para garantir a sobrevivência, área florestal, energia, habitação, água, mar, urbanização e capacidade de absorção dos dejetos que cada qual necessita? A experiência da racionalidade para sobrevivência indicaria permanecer dentro das capacidades de fornecimento e
de reposição ou a sua capacidade de recarga. Isto é, a manutenção da biodiversidade4 ou privilegiar os
processos reversíveis.
Quanto de consumação aguenta a terra (processos reversíveis) visando fornecer as condições
para viver, reproduzir, trocar e ampliar? Neste processo deve ser contemplando toda a universalidade
de vida da biodiversidade. Viver com mais parcimônia, rever a incondicionalidade do antropocentrismo
e reduzir a avidez de consumo condiz com a defesa dos direitos de acesso universal aos bens naturais.
O enfoque pelo qual as questões ambientais contemporâneas são abordadas implica uma concepção de refundação da sociedade nacional, todavia sem remontar a uma centralidade da natureza na
organização humana. A visão dos direitos advinda da trajetória cultural da sociedade ocidental implicou na ambígua ótica antropocêntrica, concomitantemente virtuosa e perniciosa. De fato a perspectiva
antropocêntrica gera também a insuficiência do contrato social da modernidade, uma vez que se assenta
em critérios de inclusão, que são também de exclusão. Estes critérios fundamentam igualmente a legitimidade das interações econômicas, políticas, ambientais, sociais e culturais.
“o contrato social inclui apenas os indivíduos e suas associações. A natureza é assim excluída
do contrato e é significativo a este respeito que o que está antes ou fora dele se designe por
estado de natureza. A única natureza que conta é a humana e mesmo esta apenas para ser
domesticada pelas leis do Estado e pelas regras de convivência da sociedade civil. Toda a outra natureza ou é ameaça ou é recurso.” (SANTOS, 1999, p. 84).
Entre os efeitos do antropocentrismo encontra-se a façanha de desvendar os mistérios da biodiversidade e proeza pela qual a humanidade domesticou os ecossistemas. Assim outras referências vão
emergindo como um paradoxo: o tempo instantâneo do ciberespaço com múltiplas escolhas de informações e aceleração da circulação de capital e o tempo lento da degradação ambiental, da perda da biodiversidade e dos procedimentos dentro dos limites dos processos reversíveis (Altvater, 2010)5. Todavia, alguns autores discordam do discurso da lenta perda da biodiversidade, acentuando que está em
curso com grande velocidade, tanto uma perda da diversidade cultural, quanto da biodiversidade.
O direito ao patrimônio ambiental é por excelência um direito de superposição aos direitos preexistentes. “A afronta e a degradação ambiental são, em última análise, uma obstrução do exercício dos
demais direitos, ou ainda, proteger o meio ambiente pode representar limitações a direitos individuais,
pois que há de prevalecer o direito difuso em face das ditas garantias individuais” (Fiorillo, 1998, p.
122). A defesa do meio ambiente pode justificar restrições a outros direitos constitucionalmente protegidos.
O papel central da vontade política na construção de uma ordem socioambiental reporta-se a
uma temática que de acordo com Coutinho (2009) reforça a ênfase conferida à conformação de uma
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vontade coletiva como dimensão tanto da democracia, quanto de um projeto socioambiental. Este último requer efetivamente que se constitua uma "vontade coletiva" atinente a fazer a diferença na mesmice da publicidade ensejando o consumo contumaz, substanciado e estritamente ligado a uma "reforma
intelectual e moral" dos procedimentos cotidianos. Nos formatos de indignação diante do sistema de
mercadorias do capitalismo que leva ao colapso os bens naturais transluzem alternativas revolucionárias, que por sua vez retomam a condição de utopia realizável na vontade coletiva de práticas socioambientais.
Por fim, o avanço científico e tecnológico é ambíguo: ampliação, garantia e supressão de direitos e do meio ambiente se manifestam de forma concomitante. Pode-se assinalar que desde os remotos
tempos existiram normas voltadas para a tutela da natureza, mas não de forma expressa e abrangente
como no presente. A crítica às consequências do poder da ciência moderna e da eficácia para a dominação da natureza emerge diante do desenvolvimento tecnológico e da destruição do meio ambiente com
alto grau de eficiência técnica.
3. Processos territoriais e seus vínculos com direitos da natureza
O senso supremo da propriedade e seu livre usufruto disseminaram uma cultura em que a natureza está cindida da noção de direitos e das identidades sociais com referência à natureza. Furta-se um
bem comum como a areia de um rio ou de qualquer riacho como surrupia-se fio de cobre. Usam-se os
recursos subterrâneos formando crateras colossais que a chuva transmuta em focos de contaminação ou
lagos estéreis sem vida, recortam-se morros de granito milenares cuja brita integra casas e muros que
em cinquenta anos estarão velhos. Degradam-se os rios com os resíduos domésticos e industriais tornando a água potável escassa e o censo de direito permanece em berço esplendido.
No Brasil a mobilização dos ambientalistas inscreveu na Constituição Federal algumas questões
relativas ao meio ambiente (art. 225)6. Desde aquele momento ganharam importância as reivindicações
ambientais, entretanto o foco deslocou-se do ativismo com autonomia das instituições para a busca de
soluções integradas com a esfera pública. A organização e a profissionalização de movimentos em
questões ambientais não engajaram devidamente a sociedade nos tópicos predominantes da agenda ambiental.
O reconhecimento do binômio direitos e meio ambiente obteve uma significativa reflexão nos
eventos internacionais, especialmente quando se afirma que o patrimônio cultural e natural está ameaçado de destruição e degradação pela evolução da vida social e econômica, sendo que a degradação ou
o desaparecimento de um bem de tal patrimônio constitui um empobrecimento nefasto de todos os povos. Os bens naturais são incomparáveis e insubstituíveis, pois por patrimônio natural entende-se os
monumentos naturais, as formações geológicas, habitats da biodiversidade e zonas naturais homogêneas. Em vez de apropriação predadora, menosprezando as externalidades negativas construídas pelas
atividades humanas, está posto o apelo ético que corresponde às preocupações de subordinar o desenvolvimento aos objetivos sociais e éticos e ao mesmo tempo as restrições ambientais.
A partir dessas reflexões introduz-se a compreensão de alternativas, passando progressivamente
a uma referência à sociedade sustentável. Ou seja, se o cidadão latino-americano possui o direito a uma
vida saudável, equitativa e em parceria com os demais elementos da natureza, requer-se que remodele
as relações sociais para serem duradouras, justas e universais. O direito ecológico, os direitos de solidariedade ou de fraternidade são dimensões intrinsecamente coletivas (Fiorillo, 1998; Silva, 2013). A de6
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fesa de direitos ambientais tem face cultural, política e ideológica na sua atuação de proteger, prevenir
e remediar. Sem consolidar uma deterioração das liberdades individuais.
A flexibilização das normas que protege o meio ambiente e as novas concessões ao capital internacional situam-se no âmago das tensões sociais e ambientais em curso em todo o continente latinoamericano. Marchas, protestos, ocupações e mobilizações compõem o cenário das lutas sociais no território brasileiro e, em parte delas, a agenda de reivindicações das mobilizações decorrem de conflitos
ambientais. Uma grande frustração para a agenda ambiental, de movimentos e ONGs, ocorreu no Brasil
com o entendimento de um retrocesso devido ao teor do novo código florestal, aos polêmicos relatórios
para aprovação de hidrelétricas na Amazônia, à liberação dos transgênicos. Num breve olhar para os
países vizinhos vê-se o mesmo. Assim, em termos gerais, a questão ambiental destaca-se pela ótica dos
conflitos, bem como é constitutiva da proximidade e do distanciamento entre os governos progressistas
e os movimentos sociais.
O maior patrimônio ambiental, a Amazônia, está mais ameaçado do que nunca antes, por grandes obras patrocinadas pelo Estado. Parece que um também olvida a pressão da demanda bem mais forte do que a capacidade do ecossistema e do avanço científico em resolver impasses dos impactos ambientais por meio de novas tecnologias. Neste sentido, as contradições no interior do Estado contemporâneo no Brasil conduzem ao aprofundamento da assimetria do poder entre atores socioambientais e a
trajetória institucional que tende a conformar-se com as exigências do mercado de consumo num mundo globalizado.
4. Paradoxo: o mito do neodesenvolvimentismo nacional e óticas culturais
A trajetória recente na América Latina reconhece momentos nitidamente distintos de proximidade ou cumplicidade até estranhamentos ou conflitos a propósito de pensamento marxista, direitos e, em
especial, o meio ambiente. Na declaração de um agente social com relevante papel histórico (Linera,
2009, s/p).
“O indianismo teve a grande virtude de denunciar a colonialidade do Estado – e não
poderia vir de outros que não eles –, mas era impotente na questão do poder. Diziam
“todos eram índios” e temos “que indianizar o Estado”. Como se faria isso? O seu discurso era denunciativo, mobilizador, mas somente isso. A vertente marxista pautava o
tema do poder, mas com suas incompreensões o fazia à margem do movimento indígena,
portanto, era um tema de elites. Assim, era impossível definir uma estratégia discursiva
e de alianças que permitisse o acesso ao poder. Mas, no fim do século 20, indianismo e
marxismo se fundem”.
Todavia esta aliança forjada em função da disputa pelo poder político parece de sustentação fragilizada diante de pressões de outros segmentos sociais. A manutenção ou representação da agenda dos
povos indígenas no poder republicano revelam-se a pedra no sapato dos governos que precisam ou ousam trilhar os mesmos velhos caminhos do desenvolvimentismo, em vez de ousar abrir novas trilhas ou
disseminar um modus operandi com mais parcimônia do uso dos bens naturais.
Para o modelo político desenvolvimentista de governos da esquerda latino-americana atualmente no poder os povos e as culturas indígenas são tidas como um estorvo ou um obstáculo em seu caminho da livre trajetória das forças produtivas portadoras da “boa nova” progressista. Assim, terras, águas, florestas, biodiversidade e minérios têm o seu sentido na subordinação à lógica do progresso e
justificando-se inclusive para a distribuição de renda. Neste bojo também se encontra um marxismo reducionista que entende o avanço das forças produtivas como mecanismo imprescindível para submeter
os recursos naturais e transformá-los em bens materiais ou qualidade de vida. Em 2007 o vice-
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governador Alvaro G Linera7 afirma a ambiguidade na medida em que busca "um capitalismo com
maior presença do Estado ... Estamos pensando numa modernização pluralista, não de uma única via ...
um papel muito forte do Estado no desenvolvimento de novas indústrias, apoiando formas de economia
comunitária."
Na realidade, na maioria das nações latino-americanas vige uma legislação específica referente
aos povos indígenas, áreas geográficas reconhecidas para seu livre uso, cujas culturas ocupam territórios onde se encontram bens naturais vitais. Nesse contexto podem ser interpretados os conflitos de povos indígenas com as práticas políticas de governos de esquerda. A sobrevivência das culturas indígenas não enfrentam apenas os governos, mas também as corporações do agronegócio e das mineradoras,
que se movem por um arsenal de instrumentos jurídicos para derrotar as pressões indígenas.
As tensões com as culturas indígenas se difundem em todo o continente latino-americano, onde
projetos, especialmente de mineração, de energia, de rodovias e de madeira pressionam os santuários
ecológicos ainda protegidos. O principal conflito entre movimentos indígenas, bem como organizações
socioambientais e os governos progressistas refere-se à agenda ambiental ou proteção de bens do patrimônio natural e o respeito aos direitos dos indígenas em seu bem viver. Neste sentido, a esquerda política latino-americana nesses impasses como as agendas das culturas indígenas parece cada vez menos
"vermelha" e menos “verde”, porém cada vez mais "marrom".
A esperança está evaporando: governos de esquerda e de destacado apoio popular referendassem outros encaminhamentos aos temas ambientais e, neste interim um lugar diferenciado aos povos
indígenas, sobretudo como protagonistas de uma visão de respeito aos bens ambientais. Com certeza
observaram-se os efeitos do protagonismo novidadeiro em países andinos, sobretudo da Bolívia e do
Equador, com o reconhecimento das contribuições indígenas para a política, a economia e a cultura. Os
acontecimentos recentes soaram como um duro golpe às expectativas. A questão basilar não resolvida:
os governos de esquerda no poder estão postos num paradoxo da governabilidade, ao mesmo tempo ainda enlaçada ao desenvolvimentismo, cujos resultados inevitáveis são a degradação dos bens ambientais.
A contribuição marxista aos governos de esquerda não se traduz em novidade na medida em
que prioriza a lógica do desenvolvimento das forças produtivas ou modelo extrativista para transmutar
os recursos naturais em mercadorias (Prada Alcoreza, 2012). Para outra conotação epistemológica verifica-se um déficit teórico quanto à noção de desenvolvimento e em relação ao lugar das culturas indígenas latino-americanas para o futuro da humanidade. Afirma o sociólogo venezuelano Edgardo Lander8 "a principal fonte das contradições internas e das decepções com relação aos governos progressistas e de esquerda, é que parecem, de fato, dar por óbvio que não há nenhum outro caminho possível senão o de um sistema baseado no crescimento econômico”.
A aposta em megaprojetos usualmente exige a flexibilização das normativas que protegem os
bens naturais convertendo-se em cerne dos conflitos ambientais. Exemplos advém de praticamente todas as nações e também graus diferenciados de pressões, protestos e mobilizações no cenário das lutas
socioculturais. O ressurgimento das causas e das culturas indígenas no cenário político como novo movimento social, apesar dos governos de esquerda, tem proporcionado frutos de amenização dos impactos ambientais. Todavia, o significado preponderante está ancorado na manifestação de outra cosmovisão, de epistemologia e de outra visão de desenvolvimento das relações sociedade-natureza.
Por fim, parece muito indicada a ótica de Santos (2000) ao referir-se à crítica da razão indolente. O autor se caracteriza pelo uso de conceitos teóricos: razão indolente justifica a aceitação das rela7

Em entrevista concedida ao Clarín, 18-05-2007. “Não creio, como a esquerda arcaica e vanguardista, que se possa impor o
socialismo através de um decreto ou por puro voluntarismo, mas por meio de um movimento real da sociedade. Refiro-me a
isso com o conceito de "capitalismo andino" como uma etapa de transição. Pode ser frustrante para as leituras radicais e idealistas, mas é teoricamente honesto.” Disponível em http://www.ihu.unisinos.br
8
Reportagem “Uma esquerda cada vez menos verde: os conflitos ambientais na América Latina” disponivel em
http://www.ihu.unisinos Acessado em 16/04/13.
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ções sociais tais quais, com naturalização da dilapidação dos bens naturais; sociologia das emergências
trata de valorizar experiências locais como embriões de ações transformadoras do ambientalismo; ecologia dos saberes contesta a crença de que somente o conhecimento científico possui o dom da proteção
dos bens do planeta.
Considerações finais
Para concluir algumas ponderações sobre a incongruência ou rompimento entre os mitos das ideologias de esquerda, os governos populares e as questões ambientais, em particular entre vertentes de
origem no marxismo e as tradições culturais.Uma análise precipitada da resistência cultural pode levar a
considerar as questões nacionais ambientais como um entrave ao desenvolvimento, sobretudo num momento histórico de novo ímpeto à extração mineral na América Latina e governos peculiares por suas
origens e compromissos contrários às políticas neoliberais.
As culturas indígenas e a sua peculiar relação com o meio ambiente estão sob o crivo desenvolvimentista ou desafiadas diante do acesso as novas tecnologias de comunicação. No caso brasileiro
mesmo grupos indígenas com seus territórios demarcados e respeitados, na medida em que passam a estabelecer relacionamentos com o agronegócio do entorno tendem a modificar costumes e adotar comportamentos que vão levando a outro modo de vida, por vezes inclusive com mercantilização dos recursos naturais.
As especificidades do bem viver expressarem um horizonte de vida ou um paradigma que anseia
pelo reconhecimento da ecologia dos saberes, cujas entranhas contrastam com a lógica ocidental e também com a ótica crítica da economia política. Na perspectiva marxista a conflitualidade permeia todas
as dimensões da modernidade, a modernização das relações sociais é um processo inexorável e ordenamento social passa pelo poder do Estado nação.
Os conflitos que emergiram nesta década apontam a frágil possibilidade de identidade entre a
lógica de poder articulado pela esquerda progressista e a visão de mundo da proteção do patrimônio
ambiental. O futuro talvez faça justiça com o reconhecimento da contribuição da defesa da causa ambiental para a política, economia e cultura na maioria dos países latino-americanos.
O texto apontou para as interrogações em face das contradições da racionalidade do desenvolvimento que se arvora como sustentável, gerando uma crise no campo das lutas ambientais e uma legitimação institucional correlata à satisfação de necessidades com apropriação e degradação dos recursos
naturais. Desta forma, o texto menciona os paradoxos de um crescente dimensionamento e relevância de
outra política possível em face da crise ambiental e um governo com marcas populares em face dos processos de degradação ou exaustão do ecossistema, insensível à perda da biodiversidade e distanciandose da agenda dos atores socioambientais.
A questão ambiental encontra-se no cerne dos tensionamentos entre os movimentos sociais e os
governos progressistas na América Latina e cujas marcas registradas podem ser sintetizadas: a) a esquerda que se crê vermelha uma vez à frente do governo nacional se transforma paulatinamente em esquerda marrom; b) os novos governos de uma ‘nova esquerda’ revelam-se amordaçados pela lógica do
mercado, cujo mantra impede uma crítica ao modelo neodesenvolvimentista; c) a ideologia para legitimar-se como força política no poder sucumbe às antigas críticas dos limites de um modelo produtivista
e consumista, cujo sintoma no Brasil se evidenciou pelas concessões ao transporte individual em oposição ao coletivo; d) mesmo com a maioria dos governos com nuances ideológicas de esquerda os conflitos ambientais explodem no território latino-americano; e) não somente no caso brasileiro há sintomas
de uma esquerda autoritária e que se mostra cindida de uma agenda ambiental radical; f) o grito pelo direito de acesso à água ecoa em todo continente, cada vez mais parece mais preciosa que o ouro buscado
pelas mineradoras; g) a realização da Rio+20 ou conferência mundial da agenda ambiental em 2012 no
Rio de Janeiro corroborou a falta de ousadia, ou as contradições entre desenvolvimentismo e a esquerda
latino-americana; i) por fim, a relação entre economia, sociedade e natureza aloca desafios inéditos e
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imprevisíveis, porém muitos da esquerda desconsideram ou ignoram o debate ambiental, na medida em
que centram-se na intervenção para garantir o desenvolvimento e a melhora da distribuição de renda.
Por fim, ainda na qualidade de cientista social parece fundamental precaver-se de uma abordagem idealizada das circunstancias dos povos e das culturas indígenas. Ao mesmo tempo somar esforços
epistemológicos para traduzir os significados possíveis destas alteridades para nossa cultura no que diz
respeito ao cuidado com os bens ambientais, a biodiversidade, ao modo parcimonioso de vida e a visão
da emergência de novos direitos.
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