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no final dos anos 80, uma breve temporada de debate atravessou o am

bientalismo político na Itália. Colocávamo-nos explicitamente uma pergunta no decor
rer de seminários e congressos: a democracia é boa para o ambiente? A dúvida era ex
posta por Alex Langer, que deixava aberta a questão, embora propusesse uma resposta
cética acerca das possibilidades da democracia poder proteger o planeta do prejuízo
ambiental. A queda do muro de Berlim e a insistente propaganda da democracia ociden
tal, considerada um estágio supremo e insuperável, também ofuscou aquelas dúvidas.
Em seu lugar assistimos a exaltação acrítica das virtudes do modelo democrático do
Ocidente, aparentemente triunfante sobre todas as anomalias e as buscas de diferentes
caminhos. Na realidade, as dúvidas de Langer caminhavam numa direção ambígua,
abrindo espaço a interpretações inclusive neo-autoritárias.

À pergunta A democracia é boa para o ambiente? contrapõe-se outra pergunta
O meio ambiente é bom para a democracia? (Eldo Ronchi). Ou seja, a proteção ambiental por
acaso exige centralização: decisões rápidas e seguras tomadas em lugares restritos e
inapeláveis por tecnocratas e homens uiluminados", que intervenham com vigor em
nome da salvação do planeta? Neste contexto, a democracia não consistiria somente em
impedimentos e atadura? Na realidade, a contradição entre ambiente e desenvolvimen
to não exige somente soluções técnicas para o problema da contaminação ou para salvar
o emprego, por exemplo. O tema requer uma revolução cultural, uma concepção e uma
prática da democracia diferentes das que vivenciamos. Tratada de outro modo, a ques
tão ambiental converte-se somente num cômodo pretexto para acelerar as tendências à
verticalização do poder e à expansão do modelo norte-americano de democracia. Estes
são problemas frente aos quais a ecologia política não pode ser indiferente. Entre os
sujeitos institucionais da democracia que se opõe ao ambiente figuram: o governo mun
dial, além do estatal/nacional, as cúpulas dos países de diferentes áreas geopolíticas, os
ministros do meio ambiente, as entidades locais. E cada um destes sujeitos caracteriza-se
hoje por um esvaziamento de sentido, por um distanciamento profundo entre os repre
sentantes e os representados. É provável que esta democracia não seja boa para o am
biente, mas, em contrapartida, é absolutamente correto que capitalismo e liberalismo, os
quais são em grande parte os autores desta democracia, não foram e nem são bons para o
ambiente.

A catástrofe ambiental somente pode ser evitada com capacidade de pro
gramação e com regras: justamente o contrário do liberalismo, fundado na desregulação.
Ao mesmo tempo, a empresa capitalista exige uma instituição estatal centralizada e um
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"governo mundial" vertical para administrar melhor seus próprios interesses. Um terre
no difícil, porque ambíguo, e no qual o sujeito "verde", que se tem somado à política no
último decênio, corre o risco de encontrar-se desguarnecido, imediatamente absorvido e
debilitado, embora guarde em si anticorpos de grande valor.

A PECULIARIDADE VERDE

Os movimentos monotemáticos, que tratam de problemas particulares (single
issues) identificam-se, em nossa época, cada vez mais comum único problema. Nasce, em
suma, o movimento-problema. O movimento verde também se vê atraído para esta lógi
ca, porém, a questão ambiental não podia reduzir-se ao esquema do movimento-proble
ma. Efetivamente, a ecologia não é um dos numerosos interesses parciais. Os órgãos eco
logistas tendem a sair cada vez mais do setorialismo, constituindo-se em sujeito verde
também são levados a ocupar-se de temas aparentemente distantes da proteção ambien
taPo

Entretanto, um certo ambientalismo, durante muito tempo, não se propôs
ao problema político. Algumas grandes associações ambientalistas reagiram, durante
anos, a admitir a definição de "ecologia política" (penso, por exemplo, na WWP), ape
sar de atuar também no terreno político. O motivo deste afastamento da política é que a
questão ambiental seria antes de tudo (senão somente) um problema de conhecimento e
de consciência. Uma sensibilização das pessoas seria, neste sentido, a solução do proble
ma ecológico. Isto explica também a prioridade dada por alguns grupos protecionistas e
ambientalistas à intervenção nas escolas, entre os mais jovens. Esta abordagem exige, em
síntese, o predomínio do "senso comum", porém, na realidade, parece muito fácil atri
buir a responsabilidade do desastre ambiental aos indivíduos em particular. Se é legÍti
mo referir o problema dos contaminados que são por vezes os contaminadores, não se
pode evitar o aspecto socialmente diferenciado do desastre ambiental contemporâneo.

No entanto, em seu conjunto, o verde é um arquipélago no qual criou-se
uma convivência entre diferentes: basta pensar na sintonia entre os mínimos denominado
res comuns obtida em muitas ocasiões, como por exemplo, entre uma associação com
uma explícita origem de esquerda como a Liga do Meio Ambiente de um lado, e, de outro,
uma associação de matriz moderada como o WWF. Algo distante do ecletismo manifes
tado pelos partidos propriamente ditos (como o PCI e o PDS) capazes de apresentar
supernuclearistas e antinuclearistas como candidatos em suas listas. Esta convivência de
diversidades permitiu que não se caísse nos erros de outras formações políticas surgidas
da oposição e destinadas à marginalidade ou à reproposição de uma rígida forma parti
dária. Os verdes (e por verde entendo todo arquipélago ecologista, não listas ou experi
ências eleitorais particulares) projetaram um caminho inovador. Não obstante, os verdes
estão vivendo o que se tem definido como "paradoxo da representação". Quanto mais o
movimento aproxima-se das características de um partido, tanto mais perde sua origina
lidade. Porém, quanto pode resistir às regras partidocráticas um movimento que aposta
em irromper no sistema político partidário através de suas próprias listas eleitorais?
Quanto tempo pode escapar das mediações e dos compromissos típicos da democracia
parlamentar multipartidarista?3
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A forma-partido é também ameaçadora: já se fala de uma classe política
verde, na Itália, com as mesmas características de outros partidos. Funcionários do apa
relho estatal, os políticos profissionais, estão multiplicando-se também no mundo verde,
inclusive nas realidades associativas nacionais; com um caminho diferente do dos Gruenen
alemães. Entretanto, existe uma irredutibilidade tendencial dos verdes aos costumes dos
sistemas políticos partidocêntricos, com raízes profundas, também de natureza teórica.
Os movimentos sociais destes últimos 20 anos propuseram de fato uma nova teoria sobre
o poder e sobre as formas de governo. Os movimentos verdes, sobretudo fora das fron
teiras italianas, têm expressado uma crítica original ao sistema político-institucional li
beral e ao poder.

Frente a isso, o movimento verde (nesse caso seria melhor falar de movi
mento ecopacifista) tem apresentado uma escassa propensão à delegação. Através de
uma leitura dinâmica da não violência, este movimento desenvolveu, portanto, uma
precisa crítica à centralização do poder, e tem praticado constantemente a ação política
direta. Das práticas ecopacifistas surgiram, entre outras coisas, os primeiros exemplos
de transversalismo e de superação de um velho conceito de pertença ao partid04

• Além
disso, os movimentos verdes alcançaram uma capacidade de luta e de mobilização de
massas por trabalharem sobre problemas concretos da vida cotidiana com ações diretas
que não atendiam a compatibilidades ou equilíbrios políticos dados, enquanto a esquer
da tradicional, ao contrário, permanecia prisioneira da "governabilidade".

Deste modo, os movimentos verdes têm criticado o próprio processo de
formação da decisão política, pondo em discussão o fato de que o único poder de contro
le/orientação dos eleitos seja o voto. Na Itália, esta originalidade verde foi barrada pelas
contradições internas da própria ecologia política. Houve um princípio de debate no
movimento verde há alguns anos, que apareceu no Manifesto de 4 de outubro de 1987,
quando pudemos assistir a uma grande intervenção de Alex Langer, Gad Lerner, Luigi
Manconi e Mauro Paissan. No entanto houve um rápido encerramento da discussão, a
única continuação desse debate deu-se nas páginas de Democrazia e Diritto, com uma
série de contribuições publicadas sob o título de "Ambientalismo e Poder"5.

Nas intervenções dos verdes, no debate de 1987, faltava uma resposta
convincente aos problemas de funcionamento da democracia. Em síntese, tratava-se de
uma posição evasiva, não se advertia, por exemplo, a insuficiência do modelo liberal. A
democracia representativa, nesse modelo, funciona somente como uma prisão de energias
incontroláveis. A causa desta falida resposta da cultura política verde aos problemas da
democracia atribui-se a uma verdadeira proposta de "troca desigual" que já vislumbra
mos em 1987, em sua primeira manifestação: suspende-se o antagonismo dos verdes
para ter uma legitimação/cooptação no plano político-institucional. Somente assim po
dem ser interpretadas as contínuas propostas de apoio a governos e agrupamentos de
qualquer cor por parte das direções verdes na Itália.

Na realidade, o movimento verde, como grande parte dos movimentos e
das áreas de oposição, não percebeu adequadamente o alcance da realocação de recur
sos econômicos produzida pelo neoconservadorismo dos anos 80 e, em conseqüência,
subestimou também seus aspectos secundários em termos de um novo deslocamento de
poderes. Em suma, as classes dominantes planejaram redefinir as regras do jogo e do
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poder. O problema tem se tomado evidente, de maneira explosiva, com as vicissitudes
italianas de 1992 (eleições antecipadas com crise profunda do sistema político,
"exteriorizações" reiteradas e conseqüente demissão do Presidente da República como
episódio de ofensiva mais ampla contra a Constituição, desagregações "lingüistas" da
democracia etc.). A entrada em cena da ecologia política exigia uma análise "verde" do
sistema político. Se o verde não pode reduzir-se a estilos de vida ou à concreção das
single issues, se verdadeiramente o verde não é uma instância parcial, então também
deve saber propor uma reforma do Estado. E a este resultado não se chega através de
atalhos, mas com uma busca a longo prazo, capaz de dotar a identidade verde de uma
maior capacidade de análise e de teorização sobre o tema da democracia6

•

A DEMOCRACIA QUE É RUIM PARA O AMBIENTE

Desconsiderando o valor universal positivo que a palavra democracia ad
quiriu, e que, no imaginário deste fim de milênio, o '1Jem" é identificado com quem luta
por democracia, não se pode negar que as idéias de democracia são muito diferentes
entre si. Há uma democracia liberal, por exemplo, fundada em uma empresa capitalista,
útil à indústria e às suas exigências, a qual coloca em segundo plano todos os outros
problemas, não conhecendo maior prioridade que a subsistência e a expansão da empre
sa em si. As regras democráticas, neste caso, ainda que facilmente violáveis quando ne
cessário, estãoO de todo modo orientadas a gerir relações econômicas bem precisas, com
poderes centralizados e incontroláveis.

A democracia que é ruim para o ambiente é precisamente esta. Uma demo
cracia centralista nas sedes de representação, tendencialmente inspirada em uma filoso
fia //maioritária", que compete a poucos partidos quase idênticos entre si, em crescente
desacordo com as populações. Desta democracia nociva para o ambiente são protagonis
tas as forças políticas tradicionais do conservadorismo, além das poderosas forças eco
nômicas. Na Itália por exemplo, desde 1987 pelo menos, foi desenvolvida uma campa
nha centralista sobre a crise ecológica, quando foram celebrados (em maio e em dezem
bro) dois congressos da Confindústria (Confederação Geral da Indústria Italiana) sobre
o ambiente, abertos com informes de Walter Mandelli.

Deixando de lado a óbvia ignorância dos argumentos, típica do empresa
riado mais agressivo, esses informes eram, à sua maneira, uma obra mestra que anos
depois ainda mantém sua validez. Mandelli mostrava solidez e ideologia capitalista em
seus informes, voltava a propor todas as compatibilidades capitalistas e uma idéia das
instituições democráticas para o uso do capital. Já não existia a velha contradição públi
co/privado e sim uma nova proposta. Assim como só se pode privatizar com o dinheiro
do Estado, do mesmo modo, o proveito da contaminação produzida pela empresa ape
nas pode ser tirado graças ao dinheiro público, que subvenciona as mesmas empresas
para a descontaminação. Nesses dois congressos a Confindústria solicitou "mais Esta
do", talvez pela primeira vez em sua história, isto quer dizer que deixou de lado o velho
convite à desregulação, típico dos ambientes industriais e muitas vezes admitido tam
bém pela administração pública: em 1987 a Confindústria solicitava mais regras sobre o
tema ambiental porém, na proposta confindustrial, mais regras significava mais Estado
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central. A operação de Mandelli foi a de acusar Prefeituras, Províncias e Regiões, jogando
sobre seus ombros todas as responsabilidades pelos adiamentos e pelas situações dra
máticas da emergência ambiental. A demanda, implícita, e em alguns pontos inclusive
explícita, converte-se numa expropriação de poderes às autonomias locais.

Nos dois congressos de 1987, que iniciaram uma ofensiva todavia em cur
so, é significativo que a Confindústria nunca tenha citado o tema da energia, separando
da questão ambiental este assunto de implicações decisivas, mutilando assim sua pró
pria aproximação. Afrontar o tema energético do ponto de vista compatível com o am
biente e a saúde ocasiona demasiadas dificuldades ao mundo industrial. A Confindústria
deteve-se, sobretudo, ao problema da contaminação porque descobriu aí uma grande
oportunidade para depositar todos os fundos da descontaminação. Seu objetivo é o de
criar um ciclo ininterrupto de lucros empresariais tanto da produção como da contami
nação provocada por certos impactos ambientais. O financiamento dos custos com a
descontaminação corresponderia, obviamente, ao Estado, e a idéia confindustrial é con
seguir lucros inclusive dos efeitos negativos da produção: um ciclo contínuo de contami
nação e descontaminação.

A Confindústria também apresentou propostas legislativas, algumas para
se defender, obviamente, das acusações de ser um dos principais responsáveis pela con
taminação e degradação ambiental, outras para aumentar o peso dos empresários na
esfera pública (solicitando, por exemplo, uma maior presença dos empresários em al
guns órgãos do Ministério do Meio Ambiente). No entanto, manteve como linha estraté
gica a redução do papel e dos poderes das autonomias locais. Não surpreende a tendên
cia muito clara desta força econômica para obter benefícios da necessidade de
descontaminação, porém é mais original a demanda por maiores regras e por um maior
papel do Estado. O capitalismo tem usado a era reaganiana para desmantelar os condi
cionamentos do Estado com as empresas, porém necessita da instituição estatal como
fonte de subvenções e facilidades.

Numa versão mais sofisticada da proposta capitalista em questões de de
mocracia e ambiente acrescenta-se às posições de Mandelli uma renovada propensão
tecnocrática. À debilidade da democracia intentou-se responder com a tentação
tecnocrática, sugerindo uma espécie de democracia dos sábios, dos Ucompetentes". Neste
caso, pondo fim a uma relação fiduciária entre governados e governantes: estes últimos
estariam dotados de capacidades técnicas necessárias para resolver as emergências am
bientais. Nem é preciso dizer o quanto esta democracia tecnocrática é fascinante para
muitos acadêmicos de tendência ambientalista atraídos por um papel político diretivo,
porém também é inútil dizer sobre a nova degradação da democracia que esta hipótese
provocaria.

Efetivamente, a degradação do ambiente vem acompanhada de uma de
gradação da democracia e as empresas capitalistas têm se dado conta disso. Sua deli
beração é clara, desde finais dos anos 80. Menos clara é a alternativa uverde" a esta
deliberação.

107



Ambiente & Sociedade - Ano I - N"1- 2° semestre de 1997

o AMBIENTE NECESSITA DA DEMOCRACIA

o ambiente necessita da democracia e das instituições, uma vez que sua
proteção necessita de intervenções orgânicas, competências coordenadas, consenso ati
vo, portanto, de uma rica rede de sedes institucionais. A questão ambiental exige que a
coletividade desenvolva uma capacidade de controle sobre tecnologias, as quais, se con
fiadas à mera lógica do mercado podem produzir prejuízos irreparáveis e, muitas vezes
inimagináveis, para a vida e para a saúde do planeta. É o caso das novas biotecnologias,
mas também da velha energia nuclear, que não quer desaparecer apesar das catástrofes
já provocadas e dos permanentes riscos cotidianos. Porém, o problema de controle social
das tecnologias (ou melhor, dos sistemas tecnológicos) é, imediatamente, um problema
institucional.

Como escreveu Paolo degli Espinosa há alguns anos, LIda instituição não se
pode prescindir, ainda que se posicione na Administração, ainda que os estatutos sejam
preparados nas oficinas das multinacionais, ainda que seu papel seja reduzido ao míni
mo, criando decepção e refluxo dos movimentos, inclusive nestes casos, permanece um
espaço das instituições"7 . Se as instituições são indispensáveis para o ambiente, a interven
ção das instituições, em matéria ambiental, presta-se a numerosas observações e a dis
tintos motivos de crítica. É possível, por exemplo, relegar a idéia democrática da partici
pação a um mero papel de controle a posteriori? A pergunta parece previsível, mas não é.
Quando concentra-se toda a iniciativa ambientalista no momento da sanção ou da tribu
tação, volta-se a uma idéia mutilada da participação dos cidadãos (e da intervenção
pública): uma idéia que delega "poder" a sujeitos auto-suficientes e reduz a esfera públi
ca a um papel punitivo. Punir depois que se tenha realizado o prejuízo ambiental com
porta também um novo prejuízo econômico à coletividade. O ponto central deste debate
reside na pergunta a respeito da direção para qual se orientam as atividades produtivas,
segundo qual escala de prioridades: os interesses dos juros ou os interesses sociais?

Os custos sociais das atividades industriais com alto prejuízo ambiental
serão pagos, em qualquer caso, por todos. Somente num segundo momento nos dare
mos conta desses custos, apesar deles serem altos. A energia nuclear ou uma agricultura
que, por exemplo, não se preocupe com os solos, podem ser aparentemente econômicas
mas, na realidade, têm um preço social altíssimo a longo prazo. É preciso, portanto,
antecipar-se, olhar Llcom perspectiva" para as questões ambientais, com os olhos volta
dos para o futuro. Frente ao crescimento das exigências de Llimpostos ecológicos" e de
sanções para quem violar as disposições em matéria ambiental é preciso perceber que
existem sujeitos específicos que contaminam, e portanto, sujeitos que devem ser induzidos a
não contaminar. É verdade que todos os habitantes de nosso planeta são contaminados e
contaminadores, mas as responsabilidades não são iguais e indiferenciadas. A linha di
visória passa entre norte e sul do mundo, mas também entre papéis e classes sociais.

Reconhecendo ainda que os estilos de vida em que estamos imersos provo
cam prejuízos ao ambiente, não podemos desconhecer um dado: as indústrias são as
principais responsáveis pelos duros impactos sobre o ambiente, os quais têm originado a
crise ecológica do planeta. A palavra de ordem LIquem contamina paga", usada também
pela CEE8 nos últimos anos, é válida sobretudo quando compreende-se que os primeiros
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contaminadores continuam sendo as empresas, não os trabalhadores e os cidadãos. Quem
contamina pode ser certamente desmotivado deste comportamento mediante sanções,
as quais não devem ser confundidas com as imposições fiscais.

Porém, sanções e impostos são, de qualquer forma, intervenções posteriores.
Os movimentos ecologistas parecem também subestimar a prioridade de uma interven
ção prévia ao prejuízo ambiental, antes de ocorrer a contaminação. Trata-se de ir à fonte
de contaminação e colocar, em primeiro lugar, a prevenção ao invés do reparo. Do mes
mo modo, devem ser criadas políticas preventivas para a reconversão das produções
incompatíveis com o ambiente. Somente com esta política capaz de encontrar soluções
antes do fechamento de uma fábrica contaminante, pode-se evitar outro prejuízo em ter
mos de democracia e de qualidade social: evitar que os trabalhadores vejam-se obriga
dos a defender sua própria fábrica contaminante, com uma identificação total (do tipo
"japonês") com os destinos da empresa. Graças a esta capacidade de desenvolver políti
cas preventivas, tem-se produzido graves episódios de "divisões no povo" como no caso
Farmoplant ou do vale do Bormida.

Por outro lado, não creio que os fundos necessários para uma eficaz prote
ção ambiental devam exigir uma maior contribuição fiscal. Trata-se, pelo contrário, de
reorientar os recursos que já existem. Entre outras coisas, uma excessiva demanda de
impostos "verdes" tem uma faceta negativa que não se deve subestimar. Efetivamente, é
preciso prestar atenção à idéia de ecologia "punitiva", que acabaria por aplicar-se ape
nas dentro de um esquema autoritário.

Se na verdade o que se pretende é um ecological state9 como nova face do
welfare state (o Estado de bem estar convertido em Estado ecológico), este novo ecological
state deve estar em condições de evitar os pontos mais débeis do velho welfare state: não
fazendo, portanto, mais pesada a imposição fiscal indiferenciada e reconsiderando o
nexo entre democracia e poder real.

QUAL DEMOCRACIA É BOA PARA O AMBIENTE?

Ao afrontar os pontos do ambiente e da democracia, não podemos nos limi
tar às teorias e à polêmica política. É necessário indicar "outro" modelo de democracia
demostrando que pode "ser bom para o ambiente". Dos melhores projetos do pensa
mento verde e da prática política dos movimentos ecologistas surgiu uma direção preci
sa a seguir: a democracia territorial, que é distinta da mera participação democrática ou, pior,
da ambígua democracia econômica, a palavra de ordem da esquerda na Itália.

É necessária uma pergunta, caso a intenção seja a de solidificar a idéia de
uma iniciativa territorial ativa: a soma das experiências locais pode dar lugar a uma
estratégia geral? Po~e-se realizar, deste modo, uma relação entre dimensão territorial e
coordenação e programação central-nacional? Aqui tem razão o slogan ecologista "pen
sar globalmente, agir localmente", porque propõe um alcance geral inclusive às medidas
a serem tomadas em pequenas dimensões. Apenas com uma cultura da complexidade,
das inter-relações é que será possível fundar a democracia no territário1o •

Mas seria um erro traduzir a democracia territorial por uma simples supre
macia das entidades locais, ou seja, das instituições locais já existentes. É preciso cons-
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truir sedes inovadoras com poder descentralizado, não assentadas em Prefeituras, Pro
víncias e Regiões. Sedes decisionais, inclusive não representativas, capazes de dar voz às
populações, às realidades associadas e aos indivíduos. Não se pode esquecer que na
Itália, pelo contrário, tem-se consolidado um contexto que põe em perigo muitas das
antigas idéias autonomistas. Trata-se de uma tendência ao centralismo que se refere e
afeta tanto as forças políticas e econômicas tradicionais como setores do ambientalismo.

Frente a estas tendências não é possível rejeitar as autonomias locais ou
assumir, em todo caso, uma linha defensiva. Pelo contrário, é preciso ver as limitações
reais que também existiram no tema energético e no tema ambiental por parte das enti
dades locais (Regiões, Províncias e Prefeituras). Tampouco é suficiente afirmar que têm
faltado os instrumentos, porque se isso é parcialmente certo, não tem sido, na verdade, o
único e determinante motivo. Houve, em contrapartida, muitos casos de desatenção,
deficiências políticas e de capacidade das administrações. Hoje utiliza-se muito o termo
"adiamento", mas neste caso deve-se falar em desatenção e em ineficácia da intervenção
no plano local. É, portanto, impossível atribuir um novo papel para as entidades locais e
à situação territorial, por exemplo para a economia energética e as fontes renováveis,
sem uma reforma geral do sistema das autonomias locais e das Regiões. Também no
campo ambientalista surgem tendências centralistas. Assim, frente a não cumprimentos
e "vazios" das autonomias locais, na maioria das vezes muito graves, surge, a partir de
setores do movimento ambientalista e verde, a demanda por "alguém que decida" em
substituição às administrações locais que deixam a degradação inalterada sem intervir.

A tendência em enfatizar a situação central do Estado tem-se refletido sim
bolicamente no debate político do movimento verde. De uma grande batalha no plano
local e territorial- dimensão na qual nasceram os movimentos ambientalistas na Itália 
passou-se, com a apresentação de listas verdes, às consultas nacionais e à participação
nas competições eleitorais, chegando, dessa forma, a uma preponderante atenção ao as
pecto central e nacional. Esta concentração do debate político no destino do movimento
ambientalista na Itália acabou por valorizar menos a dimensão territorial originária que
continua, pelo contrário, existindo e sendo provavelmente a mais dinâmica.

Uma tendência centralista tem sido favorecida, indiretamente, pela criação
do Ministério do Meio Ambiente, na Itália. Esta tendência cresceu ainda mais com a
nomeação de Giorgio Rufollo e Ripa de Meana como ministros: figuras conhecidas e
competentes, com uma grande capacidade para tratar o problema ambiental. Este "pres
tígio" pessoal contribuiu para acentuar a situação centralista da intervenção sobre o
ambiente, independentemente das próprias forças ambientalistas e de alguns compo
nentes da esquerda. Uma autoridade central que tende a substituir, ainda que sorrateira
mente, as competências regionais e locais. Por exemplo, no que diz respeito aos parques
naturais, está para ser superada a idéia autonomista e a prática consolidada que atribuía
às Regiões a abertura de novos parques.

E para não nos atermos apenas ao debate italiano, como não ver a fascina
ção das hipóteses de "governo mundial" que, inclusive, supera a ênfase sobre o papel da
Comunidade Européia? A questão ambiental diz que o horizonte de intervenção não
pode estar em um país apenas, nem sequer em um único continente, mas sim no planeta
como um todo. Dessa forma, as tendências verticalizantes das grandes empresas capita-
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listas e das potências mundiais mais envolvidas com aspirações verdes unem-se à crise
ecológica, numa abordagem global. A dimensão local, sobretudo da entidade local, seria
desprezada objetivamente pela própria natureza do problema ambiental, que exige so
luções globais, coordenações inter-regioinais e supranacionais.

Existe portanto, há muito tempo, um clima cultural e político que vai em
direção oposta à difusão territorial de poderes em matéria ambiental. É preciso então
perguntar se a proposta de democracia territorial, a qual propõe novamente a dimensão
local e segue tão à contracorrente do que ocorre no debate atual, não levaria a uma espé
cie de ''batalha esplêndida" com escassas possibilidades de obter resultados. Engendra
se a demanda de ativação da dimensão local ao passo que estas mesmas instâncias vi
vem uma profunda crise de poderes, além de uma crise política. É preciso sermos cons
cientes disso: se nos limitarmos às "entidades" locais, chamamos à luta sujeitos que cor
rem o risco de não conseguirem estar à altura das responsabilidades e das tarefas que
lhes atribuímos.

Entretanto, para que a questão ambiental não se converta apenas num pre
texto instrumental para centralizar velhos poderes e exigências econômicas concentra
das no Norte do planeta é indispensável que a base de partida de uma democracia que
seja boa para o ambiente esteja arraigada na dimensão territorial-local. É necessária,
portanto, uma nova circulação de baixo para cima, da periferia para o centro, com um
papel ativo das autonomias locais na programação. Um novo deslocamento dos pode
res, que derrube o modelo seguido até agora e que revolucione as prioridades atuais (o
primeiro posto é ocupado ainda e sempre pelos juros da empresa). Nem todas as demo
cracias são boas para o ambiente, somente uma democracia territorial capaz de assumir
a democracia social pode beneficiar o ambiente. Sempre que o termo"ambiente" sugerir
algo além da preservação de ilusórios oásis num planeta em plena ruína ecológica, ou a
proteção de fragmentos de territórios para a memória dos que estão por vir, passando a
ser compreendida a questão ecológica como uma diferente relação entre os humanos e o
ambiente natural, como a busca de um equihbrio redefinido entre a atividade dos terres
tres e os recursos da Terra, poderão entrar em cena a atuação consciente das populações
e o papel diretivo das instâncias territoriais como fatores decisivos.

TEORIAS DEMOCRÁTICAS VERDES

Como conclusão desta breve análise da relação entre ambiente e democra
cia, gostaria de voltar a alguns aspectos das teorias políticas verdesll , capazes de produ
zir novidades importantes a propósito da democracia. Algumas destas sugestões, entre
outras coisas, pode ser uma útil alternativa a instâncias "lingüistas"12 em vias de difu
são, e que superpõem neo-racismos e ideologias de direitas a uma legítima referência ao
território e à dimensão local.

A partir de meados dos anos 80 desenvolveu-se um pensamento político
verde baseado no chamado bio-regionalismo como proposta de um sistema social para
sociedades sustentáveis. As teorias bio-regionalistas se prestam a muitas críticas, seve
ras inclusive, porém representam ao mesmo tempo um questionamento relevante para
delinear uma democracia descentralizada. O bio-regionalismo não é apenas uma ban-
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deira de áreas fundamentalistas, mas de fato tem influenciado todo pensamento verde e
os movimentos ecologistas. Pelo caminho aberto, popularizado e divulgado a partir da
publicação de O negócio é ser pequeno de E. F. Schumacher, o bio-regionalismo tem-se
traduzido num verdadeiro paradigma13

, e tem produzido também alguns -limitados
experimentos-piloto.

O bio-regionalismo parte do suposto de que se deva viver segundo as ca
racterísticas da própria terra. É necessário seguir seus ritmos, viver daquilo que a pró
pria bio-região produz, em termos de matéria-prima, energia, alimentos etc. Devem de
terminar-se, portanto, bio-regiões suficientemente amplas para garantir a subsistência
das populações que vivem nelas, e bastante grandes, segundo alguns, para alojar um
hospital e uma universidade. As "fronteiras" da bio-região portanto, devem ser determi
nadas a partir destas características: quem vive em uma bio-região deve obter de sua
própria terra tanto os alimentos como os bens "supérfluos". Para alcançar os objetivos
bio-regionalistas, é necessário uma minimização no uso dos recursos, a eliminação de
todo desperdício e contaminação, a extensão da reciclagem, a proteção conservacionista
da natureza e a transformação da agricultura.

O resultado é uma sociedade orgânica com o ambiente. Porém para alcan
çar esta sociedade necessita-se obviamente de um "sistema político". O núcleo político
da bio-região é a comunidade, considerada como núcleo básico também do mundo eco
lógico. É a comunidade que deve fazer a gestão da terra. Posto que o bio-regionalismo
exige mudanças profundas nos estilos de vida, o poder que atua sobre estas mudanças
deve ser um poder difuso. Efetivamente, basear-se na dimensão local exige uma demo
cracia participativa, na qual o momento de votação é apenas o início e não o fim do
procedimento democrático: este filão do pensamento político verde exige constitutiva
mente assembléias cidadãs e formas de democracia direta.

Como ficou evidente trata-se de um trajeto político que vai além das for
mas de representação do modelo democrata-liberal ocidental. A visão verde pode ser
fecundamente "ingênua", não estar condicionada por conflitos do passado, estabelecen
do uma relação dinâmica com o patrimônio das idéias democráticas tradicionais. O pen
samento político verde aceita dos filões históricos do pensamento democrático a idéia de
consenso e, da democracia liberal assume o respeito à pluralidade das vozes, porém
transformando-a em valorização das diversidades e não numa mera tolerância.

Também nas mais avançadas leituras bio-regionalistas certamente corre-se
o risco de que a descentralização passe a separação e, portanto, que uma acentuação
centrífuga do bio-regionalismo chegue a comunidades incomunicadas. Tampouco pare
ce resolvido o ponto das desigualdades objetivas entre regiões no que diz respeito aos
recursos naturais. A distribuição de recursos entre regiões ricas e pobres necessita de um
governo supra-regional, ou melhor, inter-regional, cujos contornos democráticos perma
neçam dissipados em muitos projetos bio-regionalistas.

O maior risco, no entanto, é que a ecologia se converta no principal suporte
do funcionalismo sistêmico "luhmanniano". O mesmo bio-regionalismo poderia con
verter-se num modo como qualquer outro de "fazer funcionar" a máquina social,
redescobrindo sob uma aparência verde um velho racionalismo que quer regular tudo
de maneira tecnicista. Neste contexto, o funcionalismo reacionário de Niklas Luhmann,
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voltado a conservar poderes e interesses existentes, em especial o poder da empresa
capitalista, foi reforçado pela abordagem sistêmica da "escola chilena" de Humberto
Maturana e Francisco Varela, dois cientistas que estudaram o sistema vivente como "má
quina autopoiética". Quando ressurgem as raízes hiper-racionalistas e cientificistas de
um setor do ecologismo, os riscos em termos"democráticos" crescem. Qualquer análise
social sobre as desigualdades sociais, sobre a alienação, poderia tomar-se supérflua frente
a primazia da "funcionalidade".

Este olhar funcionalista do bio-regionalismo toma-se mais evidente quan
do propõe-se a hipótese de um território governado mediante a separação e o fechamen
to em comunidades auto-suficientes. Na versão extrema do bio-regionalismo desapare
cem os valores comuns entre as diferentes bio-regiões: cada bio-região, para dar alguns
exemplos, pode escolher se será democrática ou oligárquica, se perseguirá os homosse
xuais como "não naturais", se aceitará o escravismo sobre a base de uma pretensa imita
ção dos papéis presentes no mundo animal, e assim sucessivamente.

Trata-se de conclusões improváveis mas de qualquer forma possíveis. Dado
que este pensamento político verde nasce depois do liberalismo, o qual propunha valores
universais (ao menos formalmente), e depois do comunismo humanista, ele faz referência
aos sistemas biológicos e à natureza como forma de substituir os valores universais. É
sempre perigoso tirar conseqüências sociais e políticas de uma análise do mundo natu
ral: disto pode derivar tanto uma leitura "alternativa", como uma leitura de direitas,
autoritária. Assim, o bio-regionalismo causa uma inquietação quando quer fundar um
sistema social para os homens, a partir do estudo da natureza. A vida política e social
dos homens, em suma, deveria imitar o mundo natural e adaptar-se ao ambiente e suas
regras. O juízo sobre o mundo natural não é neutro e unívoco e por isso pode legitimar
violências, racismos, discriminações, darwinismos sociais e autoritarismos. É preciso
repetir uma vez mais: poderia optar-se por um "desenvolvimento sustentável" como
bandeira também de um poder ditatorial, que o quisesse impor à força, tomando como
apoio ideológico uma interpretação de conveniência do mundo natural.

Porém, pelo contrário, há uma saída "revolucionária" dessa análise ecoló
gica aplicada ao social representada, sobretudo, por autores como Murray Bookchin,
que desde princípios dos anos 70 predica uma ecologia da liberdade às sociedades que
tenham superado as necessidades primordiais. Seu anarquismo é confirmado precisa
mente pelo estudo dos ecossistemas. Da raridade das hierarquias no mundo animal, por
exemplo, Boockhin deriva a convicção de que, também na política, deve-se evitar um
modelo hierárquico: os ecossistemas não conhecem pirâmides estratificadas com uma
espécie no vértice, mas interconexões circulares. Assim, a ordem e a estabilidade de uma
sociedade humana não precisa necessariamente de hierarquias. Escreve Bookchin: "As
instituições libertárias são instituições habitadas, no sentido literal e não metafórico. Ou
seja, estão estruturadas em tomo de relações diretas, (...) não em tomo de relações mecâ
nicas, anônimas, representativas. Baseiam-se na participação, na implicação e num sen
tido da cidadania que estimula a ação, não na delegação do poder e na política como
espetáculo. As instituições libertárias estão guiadas por um princípio fundamental: es
pera-se que todos os indivíduos maduros administrem diretamente os assuntos sociais,
tal como se espera que gestionem seus assuntos privados"14 .
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É fácil ver a consonância com uma grande busca do pensamento comunista
por uma democracia substancial, por uma superação da representação delegada liberal.
Infelizmente, Bookchin tem a obsessão de liberar-se do estorvo de Marx, repelido em
nome de antigas disputas entre comunismo marxista e anarquismo. Porém, um encontro
entre os dois projetos e as tensões eco-comunistas poderia ser extremamente proveitoso.
É para este tipo de pensamento verde que podem olhar uma cultura e uma prática poli
tica de esquerdas, de procedência marxista e de comunismo refundado. Não certamente
àquelas tendências que uma vez mais centralizam tudo no fim - salvar o planeta - con
siderando irrelevantes os meios - democracia ou autoritarismo, indiferentemente.
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NOTAS

.. Publicado em espanhol com o título "La democracia es buena para el medio ambiente?". ln: Ecología Política
nOS, Barcelona-Madrid: learia Editorial-Fuhen, abril de 1993. Tradução de Maria Rita Avanzi.

1 Porém se nos distanciamos de uma visão setorial do ambientalismo é que surgem as dificuldades: como
pode o movimento verde afrontar com pontos de vista homogêneos, por exemplo, a sexualidade? A esse
respeito, não é por acaso que os verdes italianos tenham enfrentado duas ocasiões polêmicas acaloradas,
durante o debate da lei sobre a violência sexual: quando se discutiu a respeito das relações sexuais entre
menores e não menores, e quando alguns verdes declararam a inaturalidade das relações homossexuais.

2 WWF - World Wildlife Fund (N. do T.).

3 Os motivos da falta de estruturação partidária dos verdes italianos são múltiplos. Até agora, persiste formal
mente uma organização por associações e por listas. Um dos motivos prováveis para esse fato pode ser a
existência de uma experiência particular como a do Partido Radical. Este partido, além disso, experimentou,
com louvável antecipação, uma estrutura federativa, porém utilizando o termo "partido" para autodefinir-se
e para atuar no sistema político. Uma experiência para se refletir.

4 Ver a esse respeito "Militancia sin pertenencia", Materiales y actas, n° 6, suplemento de Democrazia e Diritto,
enero-febrero de 1986.

5 Cfr. Democrazia e Diritto, n° 6,1987. Intervenções de F. Clementi e F. Giovannini, P. degli Spinoza, S. d'Albergo,
P. Ceri e B. Zeuner

6 Um exemplo desta falta de análise verde é o fracassado projeto sobre o tema dos referendos. Os verdes não
têm interrogado suficientemente sobre o alcance do tema referendário: referendo consultivo e referendo de
orientação. Para reavivar o debate entre os verdes nem sequer tem servido a derrota do referendo na Califór
nia, em novembro de 1990, sobre o pacote de medidas em defesa do meio ambiente conhecido como Big
Green.

7 ESPINOSA, P. degli "Ideas y razones para un proyeto de instituición medioambientalista". ln: Cittá domani,
setiembre de 1986. Do mesmo autor ver também La sociedad ecológica, ao cuidado de Angeli, Milão, 1990.
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8 CEE - Comunidade dos Estados Europeus (N. do T.).

9 Ver MUSCI, A. "L'ecological State". ln: JACOBELLI, J. E1 pensamiento verde entre utopia y realismo, Bari:
Laterza, 1989.

10 A demanada de um novo papel das autonomias locais e dos poderes territoriais surge também da proposta
de um novo modelo energético, não baseado nas grandes centrais e na energia nuclear, mas na economia e em
diversas fontes. Sobre este aspecto existe um verdadeiro projeto de lei, o Esquema preliminar de reforma de la
vigente normativa em materia de planificación energética, elaborado pelo grupo "Medio ambiente e
instituiciones" do CRS em novembro de 1988, onde se propunha construir os Planos Energéticos a partir da
participação popular.

II Sobre a existência de um "pensamento político verde", propriamente dito, insiste sobretudo Andrew
DOBSON no 6timo Green PoliticaI Thought, Londres: Urwin Hyman, 1990.

12 Pelas Ligas Lombardas (N. do Ed.).

13 É o que defende I<irkpatrick SALE em Dwellers in the Land: the Bioregional Vision, San Francisco: Sierra
Club,1985.

14 BOOKCHIN, M. La ecologia de la libertad, Eleuthera, 1985, pp. 492-493. O mesmo autor proporciona um
detalhado perfil da democracia eco-sustentável em Urbanization without cities, Montreal: Black Rose Books,
1992.
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