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Qual é hoje a questão central,
mais grave, nomundo?A popu-
lação de 6,8 bilhões, que pode
chegar a 9 bilhões em 2050 (ou
a 12 bilhões, segundo demógra-
fosmais pessimistas)? O consu-
mo de recursos e serviços natu-
rais, já quase 30%alémda capa-
cidade de reposição do planeta
(e que tende a crescer mais)? A
fome (mais de 1 bilhão de pes-
soas) e a pobreza (cerca de
40% da humanidade)?

Há poucos dias, 300 especia-
listas reunidos em Roma pela
Organização para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO), da
ONU, discutiram esta questão
central: como produzir o sufi-
ciente para alimentar toda a
atual população global e mais
35% (pelo menos) que a ela se
acrescerão nas próximas déca-
das. Eles entendem que terras
suficientes há, desde que se con-
siga aumentar muito a produti-
vidade por hectare e se invis-
tamUS$ 83 bilhões por ano nos
paísesmais pobres,mais deme-
tade dos quais emmecanização
e irrigação; hoje, o nível de in-
vestimentos nesses lugares es-
tá em US$ 23 bilhões por ano.

Isso permitiria aumentar a pro-
dução no mundo em 70%. Mas
também será necessário mu-
dar a legislação sobre proprie-
dade intelectual de sementes
de alimentos, que, segundo
eles, “ameaça a pesquisa e a bio-
diversidade”, além de favore-
cer amanutenção de ummerca-
do oligopolizado de alimentos
(três empresas dominam 47%
do mercado de sementes co-
merciais nomundo).

Umexemplo dramático pode
ser o da África Subsaariana, ho-
je com cerca de 800 milhões de
pessoas, que serão pelo menos
1,5 bilhão em meados do século.
Mais de 200 milhões já passam
fome. A produtividade agrícola
ali, de 1,2 tonelada por hectare, é
menos de metade da média nos
demais países pobres, de 3 tone-
ladas por hectare. E só 3% das
terras são irrigadas; 80% das
propriedades rurais têm menos
de 2 hectares.Mas amoeda tem
outra face: os pobres africanos
(como os asiáticos) emitem 0,1
tonelada de dióxido de carbono
por ano, enquanto o norte-ame-
ricano médio emite cerca de 20
toneladas. Sir Nicholas Stern,
consultor do governo britânico,
diz que no Brasil a emissão mé-
diaper capita está entre 11 e 12 to-
neladas anuais. Aqui, diz a Pnad
(Boletim do Ipea, 25/9) que uma
pessoas que faça parte do seg-
mento mais rico (1% da popula-
ção) gasta em três dias o que
uma pessoa pobre gasta em um
ano; e que no ritmo atual serão

necessários mais 20 anos “para
chegar a umpatamar que possa
ser considerado justo”.

Vale a pena tomar conheci-
mento de uma discussão sobre
esses temas dos limites globais
promovida pela revista New
Scientist (26/9) com alguns pen-
sadores respeitados. Fred Pear-
ce, da própria revista, acha que
o problema não é população, é
consumo excessivo. O biólogo
Paul Ehrlich, da Universidade
daCalifórnia, autor deThePopu-
lation Bomb, pensa que os 2,3 bi-
lhões de pessoas que nascerão
até 2050 afetarão o planeta
mais que os últimos 2,3 bilhões,
já que a maior parte nascerá
nos países mais pobres e terá
muito mais necessidades a su-
prir (Uganda, por exemplo, tri-
plicará sua população de 33 mi-
lhões). Para enfrentar a questão
será preciso reduzir o consumo
das pessoas mais ricas e melho-
rarmuito o sistema educacional
e de saúde, darmais oportunida-
de de trabalho àsmulheres.

Já o professor Jesse Aubels,
da Universidade Rockefeller,
acredita que a solução virá de
tecnologias que permitam pro-
duzir mais em menos terra, ge-
rar mais energia com equipa-
mentosmais eficientes e não po-
luentes, replantar florestas,mu-
dar hábitos de consumo (uma
dieta vegetariana, diz ele, pode
ser viabilizada com metade da
área exigida por uma alimenta-
ção à base de carnes). Na sua
opinião, novas tecnologias per-
mitiriam ao planeta ter até 20
bilhões de pessoas.

FredPearce, autor dePeople-
quake (terremoto populacio-
nal), entende que, mesmo se se
estabilizar a população (com a
queda da taxa de fertilidade
dasmulheres), o consumo conti-
nuará sendo a questão crucial,
tanto pelo lado da sobrecarga
emmatéria de recursos e servi-
ços naturais como pelo ângulo
das emissões de poluentes que
afetam o clima, intensificadas
pelo alto consumo. Hoje, lem-
bra ele, os 500 milhões de pes-
soas mais ricas (7% da popula-
ção mundial) respondem por
50% das emissões; os 50%mais
pobres da população (3,4 bi-
lhões) respondem por 7% das
emissões totais. Umnorte-ame-
ricano emite tanto quanto toda
a população de uma pequena ci-
dade africana.

Reiner Klingholz, diretor do
Instituto para População e De-
senvolvimento, de Berlim, en-
tra por outros ângulos. A redu-
ção da população também pode
ser problema, porque em 2050
na Itália e na Alemanha, por
exemplo, uma em cada sete pes-
soas terá mais de 80 anos; com
uma população jovem menor,
quem as sustentará? E quem
pagará os custos cada vezmaio-
res do saneamento, da energia
e de outros benefícios impres-
cindíveis paramudar omundo?
Como enfrentar simultanea-
mente os desafios demográfico

e ecológico? Haverá lugares
onde será indispensável dimi-
nuir o crescimento populacio-
nal, como haverá outros em
que será preciso aumentar a
população, principalmente de-
pois de 2045, quando se atingi-
rá o “pico do envelhecimen-
to”. Sejam quais forem os ca-
minhos, diz ele, será preciso
aumentar muito a produtivi-
dadenomundo, sem sobrecar-
ga nos recursos naturais.

A revista alinha uma série
de lugares no mundo onde se
tem avançado muito em ter-
mos de energias, produtivida-
de, transporte,manejo de resí-
duos, etc. Mas talvez seja me-
lhor terminar perguntando: e
o Brasil, por onde irá? As di-
vergências entre áreas de go-
verno sobre caminhos para re-
duzir as emissões de poluen-
tes mostram que estamos lon-
ge de chegar ao centro da
questão. Se não conseguimos
um consenso sequer em torno
de formatos para eliminar o
desmatamento naAmazônia e
no Cerrado, ao mesmo tempo
que mais de metade das nos-
sas pastagens está degradada,
o que se pode esperar? Se ain-
da há quem pense que assu-
mir compromissos de redução
de emissões pode “comprome-
ter o desenvolvimento econô-
mico”, por onde vamos sair? ●
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Daqui a exatos 12 meses os
brasileiros vão escolher o seu
novo presidente. Poucos ana-
listas parecem ter dúvidas de
que teremos segundo turno e
de que este será disputado
pela candidata do presidente
Lula, a ministra Dilma Rous-
seff, e por um dos candidatos
do principal partido da oposi-
ção, provavelmente o gover-
nador José Serra. Mas quase
ninguém arrisca um prognós-
tico sobre o pleito, cautela es-
sa provocada pelo que pare-
ce ser uma disputa apertada
entre dois candidatos “sem
graça”, tecnocratas de cabe-
ça e coração. Eu vou arris-
car: Dilma ganha de Serra
(ou Aécio Neves) no segundo
turno, com folgada margem.
Vou explicar por quê.

Para começo de conversa,
é fundamental enfatizar co-
mo o processo de seleção dos
candidatos presidenciais afe-
ta o desenlace da campanha.
No nosso caso, demonstra o
quanto a democracia brasilei-
ra ainda é dominada por indi-
víduos que estão no topo das
organizações partidárias (e
não por regras institucionali-
zadas). Em si mesmo, esse fa-
to limita um verdadeiro deba-
te de ideias sobre os proble-
mas nacionais e sobre as dife-
rentes alternativas existen-
tes para resolvê-los. Dilma foi
escolhida por uma única pes-
soa – o presidente Lula –, pos-

sivelmente após ouvir a opinião
de alguns de seus conselheiros
mais próximos. Serra será (ou
não!) candidato a partir de uma
decisão individual sua, à qual
os dois partidos que o apoiam
(PSDB e DEM) acederão sem
maiores questionamentos. Se
ele preferir não se candidatar a
presidente, como em 2006, Aé-
cio assumirá o posto também
por decisão individual – mesmo
que sob forte pressão dos alia-
dos. Nesse processo terão sido
ouvidas, talvez, quatro ou cinco
outras pessoas. Ciro Gomes e
Marina Silva se autodeclara-
ram candidatos e suas legen-
das aceitaram – esta última ten-
do, por sinal, saído do PT com
esse propósito.

Em suma, em todos os “par-
tidos” a escolha do candidato a
presidente se dará de forma
não institucionalizada e, por
conseguinte, sem debate públi-
co sobre as diferenças entre os
eventuais postulantes no que
diz respeito aos diagnósticos
de nossos principais proble-
mas e ao conteúdo das solu-
ções que virão a propor. O elei-
tor também não saberá de ante-
mão a diferença entre os candi-
datos no que concerne à gover-
nabilidade – isto é, como o elei-
to articulará sua base de apoio
congressual e seu Ministério
para viabilizar as ações do go-
verno. Assim, a decisão do elei-
tor será tomada sob forte né-
voa de incerteza.

Sem debate público interno
aos partidos, sem processo ins-
titucionalizado de escolha dos
seus respectivos candidatos e
sem um mínimo de clareza so-
bre a montagem futura das
alianças políticas necessárias
para governar, as eleições ten-
dem a assumir um caráter ain-
da mais plebiscitário do que
normalmente ocorre em regi-
mes presidencialistas. Plebisci-
tário aqui assume o sentido de
julgamento dos méritos do
atual governo, desconsideran-
do a oposição. Destituí-lo, pela
rejeição à candidata do presi-
dente, representa incorrer em
grau ainda mais acentuado de
incerteza e insegurança para to-
do eleitor que tem algo de subs-
tancial a perder com a vitória
da oposição – uma Bolsa-Famí-
lia, uma tarifa de importação
elevada, um subsídio tributá-
rio, uma vaga em universidade
federal ou bolsa do governo fe-
deral, um emprego em empre-
sa estatal ou de capital misto.

Um plebiscito sobre a reno-
vação do mandato do grupo po-
lítico do presidente será decidi-
do em função do apoio do elei-
tormediano (aquele que separa
a distribuição dos votos de todo
o eleitorado entre 50% + 1 e
50% - 1) à seguinte questão: “Vo-
cê concorda que as coisas estão
claramente melhores hoje do
que no passado recente?” Esse
foi o sentimento que marcou
claramente as eleições de 1994,
1998 e 2006, todas vencidas pe-

los governos da ocasião. E pare-
ce-me razoável supor que tal
sentimento é característico de
períodos emque 1) a inflação es-
tá sob controle, 2) o governo
tem capacidade de manejar os
instrumentos de política neces-
sários para dar um mínimo de
segurança e estabilidade diante
de um contexto externo instá-
vel e ameaçador, 3) há perspec-
tiva de crescimento econômico
e de queda do desemprego, 4) o
gasto público e as políticas so-
ciais focalizadas nos mais po-
bres estão em expansão. É isso
o que vivemos hoje, não?

Pois bem, em tal conjuntura
tão favorável ao governo o me-
lhor que a oposição oferece é
dar seguimento às políticas cor-
rentes e prometer mais eficiên-
cia administrativa emenos cor-
rupção! É pouco, muito pouco!
A oposição precisa ter propos-
tas novas e capacidade para
convencer o eleitorado de que
elas são necessárias, viáveis e
urgentes. Mas como fazer isso
sem debate intrapartidário
aberto e institucionalizado, as-
sentado na diferença de diag-
nósticos e soluções? E como

“testar”, antes do pleito, o po-
tencial eleitoral das ideias e os
riscos embutidos nas novida-
des sem realizar prévias?

Afinal, alguém aí sabe o que
Serra e Aécio pensam sobre os
problemas nacionais? Alguém
acha que algum deles ousaria
propor mudança de rumos em
relação ao que Lula vem fazen-
do? O que eles farão em rela-
ção a Bolsa-Família, câmbio
com viés de apreciação, Merco-
sul paralisado, protecionismo
comercial excessivo, política
industrial e tecnológica con-
centradora de renda, educa-
ção de mal a pior, malha de
transportes precária, regula-
ção arcaica do setor de ener-
gia, infraestrutura em franga-
lhos e política externa terceiro-
mundista? Algum deles pro-
põe privatizar o que ainda está
nas mãos do governo federal?
Algum deles propõe que oMer-
cosul feche um acordo de livre-
comércio com os Estados Uni-
dos ou a China, como fizeram
México e Chile?

Sem que as diferenças se-
jam explicitadas o eleitor me-
diano não aceitará correr o ris-
co de votar na oposição.

E o tempo para esse debate
já terminou! ●

Carlos Pio, professor de Econo-
mia Política Internacional da
Universidade de Brasília (licencia-
do), é pesquisador visitante
da Universidade de Oxford, Ingla-
terra. E-mail: crpio@unb.br
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Apagãodaeducação
A baixaria na Uniban, o vazamen-
to da prova do Enem e a propa-
ganda do governo embutida na
prova do Enade são alguns dos
indicadores da “importância” que
se dá à educação (ou à falta de-
la) neste país. Vivemos um verda-
deiro apagão da educação.
AGRIPINO ALBERTO DOMINGUES

centraltalentos@bol.com.br

São Paulo

Propagandapolítica
A politização do Enade (11/11, A3)
é uma triste amostra desse go-
verno, em que tudo é direcionado
em benefício próprio (poder),
não se preocupando com a lei.
LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

SãoPedro,costaslargas
Os canais de TV mostraram, à
exaustão, pronunciamento re-
cente da ministra Dilma Rous-
seff de que o Brasil estava livre
do apagão porque neste gover-
no existe planejamento. Mas
agora a ministra foi desmentida
pelas circunstâncias, pois a
queda simultânea de três linhas
transmissoras não nos parece
que seja apenas culpa de São
Pedro e seu séquito. É lógico
que o problema não foi criado
por este governo, já que os en-
genheiros desde a época da
construção da Usina de Itaipu
foram contra a decisão dos mi-
litares, pois, além de implicar
uma sociedade burra com o
Paraguai, alagaria área conside-

rável, com enorme prejuízo para
o meio ambiente, e submergiria,
como submergiu, as Quedas de
Iguaçu, de rara beleza. Em seu lu-
gar propunham, como ainda pro-
põem, a construção de usinas me-
nores ao longo do rio, pois seriam
mais confiáveis que a megausina.
Mas era obrigação do governo
cuidar com extrema atenção das
linhas de transmissão e dotá-las
dos dispositivos competentes pa-
ra evitar a possibilidade do efei-
to dominó. Já teve sete anos para
tanto. E ainda vai insistir no mo-
delo de megausinas, cometendo a
mesma bobagem no Rio Madei-
ra e em outros na Amazônia, apon-
tando sua construção como pro-
va de planejamento. Têm razão
os que defendem a construção de

mais usinas com menor capaci-
dade, que diminuem ou anulam
o risco de um apagão generali-
zado, assim como a implementa-
ção de energia alternativa. Se
o governo alterar essa sistemáti-
ca absurda e cuidar efetivamen-
te da manutenção das linhas
de transmissão, aí, sim, podere-
mos dizer que houve planeja-
mento, senão é mais um papo
furado. Afinal, apagão já é duro
de engolir, acompanhado de
tentativas de se eximir da res-
ponsabilidade, então, é intragá-
vel, ainda mais regadas a expli-
cações simplórias do ministro
de Minas e Energia (MME).
GILBERTO PACINI

benetazzos@bol.com.br

São Paulo

Acidente
O ministro Edison Lobão declarou
que o apagão foi causado por
um acidente. Ah, ufa... Agora es-
tou mais confortado. Ficaria preo-
cupado se não fosse acidente.
Ora, ministro, poupe-nos de co-
mentários tolos e inócuos! Tenha
sido por acidente ou não, não é
plausível que um sistema energéti-
co seja tão frágil a ponto de dei-
xar 60 milhões de pessoas sem
força. Sobretudo porque não é a
primeira vez que isso acontece
nos últimos anos. Ministro, faça
um favor aos brasileiros, ceda a
sua cadeira a quem de fato conhe-
ce o assunto e tenha competên-
cia para gerir adequadamente um
pasta dessa importância!
PAULO RIBEIRO DE CARVALHO JR.

paulorcc@uol.com.br

São Paulo

Amadores
O secretário executivo do MME,
Márcio Zimmermann, tecnocrata,
deu a sua explicação para o apa-
gão do PT: “O novo apagão foi re-
sultado de uma combinação iné-
dita de fatores.” Os fatores que a
população vem sentindo no bol-
so: inchaço nas estatais, pois tro-
caram a competência pela militân-
cia, e falta de investimentos, ge-
rando ineficiência nos serviços.
É o que dá colocar amadores em
cargos que exigem experiência.
E foram capazes de culpar as con-
dições climáticas, quando se sa-
be que isso é praticamente impos-
sível. Se assim fosse, todas as
vezes que há ventos fortes acaba-
ria a energia. Acorda, Brasil!
LUCIANA LINS

lucianavlins@hotmail.com

Campinas

CarlosPioWashingtonNovaes

SINAISPARTICULARES

FÓRUMDOS LEITORES

Publicação daS.A. OESTADODES. PAULO
Av. Eng. Caetano Álvares, 55 - CEP 02598-900 ● São Paulo - SP ● Caixa Postal 2439
CEP 01060-970-SP Tel. 3856-2122 (PABX) Fax Nº (011) 3856-2940

LOREDANO

ENDEREÇO
Avenida Eng. Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900

FAX:
(11) 3856 2920

E-MAIL:
forum@grupoestado.com.br

Alguém sabe o
que Serra e Aécio
pensam sobre os
problemas do País?

Como enfrentar
simultanemente os
desafios ecológico
e demográfico?
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