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Quem sustenta tanto desenvolvimento?

Who will sustain such development?

Christovam Barcellos 1

São Vicente, 1535. Depois de avaliadas, mudas
importadas de cana-de-açúcar foram espalhadas
por todo o Brasil, vistas como oportunidade para
a ocupação da costa brasileira e geração de renda
para Portugal. O projeto ficou a cargo de nobres
portugueses espalhados por capitanias em Pernam-
buco, Bahia e Rio de Janeiro. Índios capturados
em guerras ou aculturados foram usados como
os primeiros escravos. Alguns anos mais tarde,
optou-se pela importação de milhões de escravos
da África. Seguiram-se séculos de atrocidades, con-
centração de terra e riqueza e danos ao ambiente.

São Bernardo, 1978. Uma greve de metalúrgi-
cos da Scania inicia uma série de manifestações de
operários nos anos de 1979 e 1980, que reivindi-
cam aumento de salário. As indústrias, ainda em-
baladas pelos resultados financeiros favoráveis
decorrentes do “milagre brasileiro” e assustadas
diante da mobilização, se dispuseram a negociar. A
ditadura militar intervém nos sindicatos e prende
seus representantes. As conquistas dos trabalha-
dores fizeram nascer um novo sindicalismo no país
e aumentaram as oportunidades de emprego e ren-
da no ABC. A produção de automóveis, associada
a uma classe média em expansão, é vista como
uma das principais alternativas de desenvolvimen-
to do Brasil desde a década de cinquenta. Este mes-
mo automóvel engarrafa as ruas de São Paulo, emite
substâncias tóxicas e gases que provocam o aque-
cimento global.

Unaí, 2004. Três fiscais e um motorista do Mi-
nistério do Trabalho foram executados em uma
emboscada, após terem investigado denúncias so-
bre trabalho escravo em uma das fazendas locali-
zadas no município. Um dos principais suspeitos,
Noberto Mânica, é o dono da fazenda, um dos
maiores produtores de feijão do país e irmão de
um deputado federal. Os suspeitos da chacina ain-
da não foram julgados. Outros focos de trabalho
escravo persistem no país. O agronegócio é consi-
derado fator de equilíbrio das contas nacionais e
um dos principais geradores de emprego. Tam-
bém é responsável pela contaminação de águas e
solo com agrotóxicos, pelo desemprego sazonal e
pela perda de biodiversidade no campo.

É difícil a tarefa de discutir saúde e ambiente
em meio à crise econômica mundial. Como ressal-
tou Henrique Rattner, essa crise tem reduzido a
atividade econômica e provocado o desemprego

em todo o mundo. Diante de um quadro de incer-
tezas e de mudanças na economia mundial, a ten-
dência do movimento social é, em geral, de retra-
ção de expectativas e de aceitação de propostas de
redução de salários e flexibilização das condições
de trabalho em nome do emprego. Os governos,
que vinham seguindo a receita neoliberal de aban-
dono do seu papel de regulador das atividades eco-
nômicas, sentiram-se forçados a intervir sobre os
mercados, ajudando a recuperar financeiramente
empresas, estas mesmas que haviam provocado
ou agravado a crise. Parte do dinheiro que socorre
as empresas é retirado de projetos sociais, de pro-
teção do ambiente e da saúde.

O artigo de Henrique Rattner lembra uma dos
bordões do capitalismo: “Embolso privado dos lu-
cros e socialização das perdas”. No momento de
crise, as empresas recorrem ao Estado como forma
de se proteger da falência, que sem dúvida pode
causar mais desemprego. Mas acabada a crise, o
emprego voltará a crescer? Depois de reequilibra-
das as contas, a verba do Estado voltará a ser aplica-
da em projetos sociais? O ambiente e a saúde pode-
rão ser finalmente tomados como prioridades?

Parece que há outra máxima do capitalismo:
alardear as crises e esconder os tempos de expan-
são da economia. Quem vai nos avisar quando
esta crise acabar? Se a crise é o momento de dividir
os prejuízos, quando será dada a oportunidade de
compartilhar as benesses do desenvolvimento?
Ninguém pensou em libertar os escravos da cana
ou remunerar seu trabalho quando esse produto
passou a ser exportado para toda a Europa, ge-
rando excedentes que enriqueceram alguns comer-
ciantes em Portugal e usineiros no Brasil. Nenhu-
ma indústria conclamou seus operários para re-
partir os lucros obtidos durante o “milagre brasi-
leiro” dos anos setenta. Poucos imaginavam que,
atrás da produção recorde de feijão no interior de
Minas Gerais, se escondia o trabalho escravo ou
semi-escravo. Os melhores momentos de expan-
são econômica têm sido caracterizados no Brasil
pela concentração de renda, desmatamento, assas-
sinato de lideranças do movimento social e conta-
minação do ambiente. Afinal, segundo os mento-
res desses projetos, nenhum desses itens deveria
poder barrar o desenvolvimento. Do mesmo
modo, nos momentos de crise, a concentração de
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poder e riqueza e a degradação ambiental são apre-
sentados como mal necessário1.

Desse modo, a lista de problemas ambientais
que é levantada por Rattner pode ser tomada tan-
to como consequência do desenvolvimento eco-
nômico, quanto da sua ausência, decorrente da
pobreza. Os níveis de emissão de substâncias tóxi-
cas ou geradoras do efeito estufa não têm prece-
dentes no mundo. A expansão da indústria e o
aumento do consumo de energia e bens duráveis
são apontados como indutores dessas emissões.
Por outro lado, persistem os problemas de acesso
das populações mais pobres a bens e serviços con-
siderados básicos, como o saneamento, a alimen-
tação, transporte, etc.

A coexistência desses diversos tipos de proble-
mas ambientais deve ser examinada como resul-
tado do desenvolvimento dentro de um quadro
de pobreza. Sobre esta sinergia extremamente ne-
gativa têm se dedicado inúmeros estudos. Alguns
modelos teóricos se apóiam na hipótese da transi-
ção ambiental2, segundo a qual as primeiras eta-
pas de desenvolvimento produziriam o consumo
intensivo de recursos e emissão de rejeitos para o
ambiente em grandes proporções. Ainda segundo
essa hipótese, com o aumento de renda gerado
pelo desenvolvimento, as forças do mercado mo-
dificariam a composição da produção e consu-
mo, levando a uma redução de emissões. Os de-
fensores dessa hipótese demonstram que os paí-
ses com menor nível de atividades industriais pos-
suem boa qualidade ambiental porque ainda não
sofreram pressões de produção e consumo. No
outro extremo de uma curva em forma de U, os
países mais industrializados conseguiriam inves-
tir no aperfeiçoamento tecnológico e institucional,
fazendo aumentar a qualidade ambiental. No pior
estágio de qualidade ambiental estariam os países
industrializados de economia periférica, cuja pri-
oridade é o aumento da produção, que é realizada
com grande consumo de matéria-prima e geração
de rejeitos. Segundo os defensores dessa hipótese,
a solução para superar a crise ambiental estaria
não na redução ou controle da produção, mas no
seu aumento. Por outro lado, todos os países que
pretenderem alcançar os níveis de qualidade de
vida dos países centrais teriam que passar por um
estágio de degradação das condições ambientais,
uma espécie de “purgatório” ambiental.

Esta hipótese explica em parte o processo ocor-
rido em países desenvolvidos. A Europa viveu dé-
cadas de degradação ambiental decorrente da Re-
volução Industrial. As péssimas condições de vida
e trabalho dos operários na Inglaterra, as epide-
mias de cólera em cidades que não possuíam a

1973

C
iência &

 Saúde C
oletiva, 14(6):1972-1982, 2009

infraestrutura adequada de saneamento e a alta
mortalidade infantil na segunda metade do século
XIX são exemplos da degradação ambiental vivida
pelos primeiros países que se industrializaram e
urbanizaram aceleradamente. A Europa atualmen-
te conta com um desenvolvimento institucional,
social e tecnológico que permite a concentração de
atividades produtivas que geram renda com me-
nor impacto sobre o ambiente e o bem-estar da
população. Foram necessárias décadas de desen-
volvimento e investimento para superar este qua-
dro e degradação do ambiente e das condições de
vida. É importante destacar que grande parte dos
bens consumidos por estes países é hoje importa-
da de países periféricos, em condições que não
podem ser consideradas saudáveis ou sustentá-
veis. Existe, desta forma, uma exportação de ris-
cos, rejeitos e modelos de produção indesejáveis
para países de economia periférica, externalizando
parte desse processo de transição ambiental3. Tam-
bém é importante lembrar que esse processo não
se deu de forma espontânea, por mecanismos de
autorregulação dos mercados, mas sim por meio
de lutas políticas no campo dos direitos humanos,
do trabalho e emprego, da proteção à saúde, e mais
recentemente do movimento ecológico. Também
os governos nacionais tiveram papel relevante na
redução das desigualdades sociais, aumento da ex-
pectativa de vida e diminuição da pobreza. Ao con-
trário do que é apregoado pelo modelo neoliberal,
esse processo foi realizado em paralelo ao aumen-
to da cobertura e de gastos com serviços públicos
de saúde, de participação de sindicatos, e de demo-
cratização política4.

Os exemplos da Europa são ilustrativos de si-
tuações de crise ambiental e política vividas no pas-
sado. Mas não obrigatoriamente temos que seguir
a história dos países desenvolvidos. Não precisa-
mos poluir primeiro para limpar depois. Deve-se,
antes de tudo, procurar alternativas, voltadas para
vocações locais e modelos mais equânimes de de-
senvolvimento. Nesse aspecto, o papel da tecnolo-
gia e da informação está, em geral, ausente das
análises sobre desenvolvimento, saúde e ambiente.
O Brasil não precisa, nem deve, produzir energia
como fazia a Inglaterra no começo da Revolução
Industrial, com base no carvão. Também não pre-
cisa retomar a triste experiência de produção de
derivados da cana-de-açúcar do período colonial.
Outras tecnologias estão disponíveis e podem ser
empregadas para o desenvolvimento. Nesse senti-
do, a posição intermediária do Brasil, entre países
de baixa renda preocupados com a sobrevivência e
os industrializados com o desenvolvimento volta-
do para a sustentabilidade5, pode permitir dar “sal-
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tos tecnológicos” desde que tenha acesso a tecno-
logias limpas e que estas escolhas se estabeleçam
dentro de um debate democrático e ético.

O que gostaria de ressaltar nesse texto é que
esta crise, como as demais crises que ocorreram no
capitalismo desde a sua origem, passará. Esta pas-
sagem pode ter consequências dramáticas, geran-
do desemprego, desespero e desilusão. Possivelmen-
te, irá também remodelar a atual estrutura de pro-
dução e consumo. Durante a crise, a vida do país e
das famílias é alterada de modo significativo, pro-
vocando insegurança e perdas materiais. Mas as
alternativas para a saída da crise estão já sendo pro-
jetadas, durante a crise. Nesse momento surgem
idéias, oportunidades e oportunistas, são identifi-
cados novos caminhos e barreiras. Essa passagem
pode gerar modelos de desenvolvimento ainda mais
perversos ou mais humanos, ecológicos e solidári-
os. Os exemplos de projetos de desenvolvimento
citados no início deste texto foram gestados em
contextos de crise econômica e política: a introdu-
ção da cana-de-açúcar, a implantação da indústria
automobilística e o agronegócio de grãos.

É difícil recuperar com precisão o momento e
os participantes dessas decisões. Os exemplos da
cana, indústria e agronegócio mostram um delica-
do equilíbrio entre Estado, cidadão e empresa. Em
alguns momentos, como durante a ditadura mili-
tar, o Estado prevaleceu, acima das relações entre
empresa e funcionários. No escravismo da cana, o
Estado legitimou a empresa em detrimento dos se-
micidadãos, escravos. No caso da chacina de Unaí,
como em diversos outros que ocorrem no Brasil
contemporâneo, a empresa atentou contra o Esta-
do e seu dever de proteger o cidadão. Essas relações
entre Estado, cidadão e empresa, na verdade, são
bastante complexas, sendo uma das características
da sociedade moderna a interação entre essas par-
tes. A dinâmica econômica cria, ou degenera cida-
dãos. Os cidadãos e empresas conformam o Esta-
do. Além disso, Estado, cidadão e empresa não
constituem unidades. São fragmentados por inte-
resses de classe, de setores da economia e de gover-
no. Um exemplo desses diversos interesses é a coe-
xistência dentro do aparelho de Estado dos defen-
sores do agronegócio e sua expansão e, por outro
lado, os que advogam pela agricultura familiar e a
reforma agrária. Também as empresas não coinci-
dem em seus interesses, sendo notável a oposição
entre capital financeiro e capital industrial.

Diante desse quadro de conflitos, é preciso pen-
sar e agir. A democracia política, duramente con-
quistada no Brasil, se ainda não trouxe a plena
cidadania e distribuição de riquezas, permite ao
menos enxergar essa pluralidade de atores sociais

e seus interesses. Os conflitos de interesse perma-
necerão, mesmo depois de vencida a crise. Os jor-
nais mostram, a cada dia, impasses dos diversos
projetos em curso no Brasil: a construção de es-
tradas e hidrelétricas na Amazônia, a expansão das
favelas nas metrópoles, a ampliação da cultura da
cana-de-açúcar, o aumento da produção de auto-
móveis, entre vários outros. Cada um desses pro-
jetos produz ganhadores e perdedores e, por isso,
promove a cisão entre grupos e disputas6.

Esses conflitos são inevitáveis, e mesmo neces-
sários, para que se estabeleçam bases sociais e
ambientais sustentáveis para o desenvolvimento.
Como essas disputas emergem em diversos fóruns
técnicos e políticos, é imprescindível que o movi-
mento social e os órgãos de governo estejam aten-
tos e preparados, o que demanda a capacitação e
fortalecimento das agências de controle ambiental
e de vigilância em saúde; a organização e embasa-
mento técnico da sociedade civil; a democratização
e difusão de informação sobre projetos de desen-
volvimento e seu monitoramento. Qualquer ou-
tro caminho, que tente suprimir essas disputas,
pode se tornar uma perigosa aventura.
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Meio ambiente, saúde
e desenvolvimento sustentável

Environment, health
and sustainable development

Guilherme Franco Netto 2

Valho-me da condição de debatedor para oferecer
ao leitor uma discreta abordagem relacional entre
o artigo “Meio ambiente, saúde e desenvolvimento
sustentável”, elaborado pelo Professor Henrique
Rattner, e a temática da 1ª CNSA, da qual integro a
Comissão Organizadora Nacional.

Sob este olhar, abordarei o texto do Professor
Rattner em quatro tópicos. No primeiro, ao iniciar
o texto suscitando reflexão sobre a paradoxal rela-
ção entre o desenvolvimento sustentável e as crises
seculares do sistema capitalista, o autor nos brin-
da com um panorama geral das crises capitalistas
desde aquela observada no ano de 1929 até a re-
cente crise iniciada em 2008. Registra que estas cri-
ses seguem uma trajetória comum: falta de crédi-
to, fechamento de empresas, redução de massa
salarial e dos rendimentos capitalistas, redução do
consumo e da demanda por bens e serviços, acele-
rando o processo de demissão de trabalhadores e
a falência do sistema produtivo.

Na lógica apresentada por Rattner, na crise atu-
al, esta tendência de retração do crescimento eco-
nômico do mundo incide sobre um dos pilares do
mundo contemporâneo, a globalização. Com a
crise, surge dentro de si mesma um fenômeno in-
verso: a desglobalização (sic), caracterizada, entre
outros, pelo arrefecimento do comércio internaci-
onal enquanto resultado da queda dos preços das
commodities; redução dos investimentos estrangei-
ros; queda da mobilidade da mão-de-obra; e o
enfraquecimento das grandes cadeias de suprimen-
to de peças e componentes distribuídas em escala
global. O autor aponta que este quadro tende à
perda de postos de trabalho formais, ao subem-
prego e, ainda mais grave, ao desemprego em larga
escala, resultando em nova onda de pobreza. É
destacado que o impacto desta crise do desempre-
go é maior nos países mais pobres, onde se amplia
o espectro do emprego informal, com estimativa
de que, no ano de 2009, cerca de 50 milhões de
pessoas cairão a níveis de pobreza. Em sua visão, o
desemprego deve ser compreendido para além da
sua dimensão na vida econômica dos indivíduos
afetados, mas também em sua ampla repercussão
nos aspectos sociais, como o enfraquecimento dos
laços de solidariedade e nos aspectos que levam os
cidadãos à sensação (ou a condições objetivas) de

insegurança e marginalização. Conclui que o de-
semprego e suas consequências devem ser trata-
dos como um problema de saúde pública.

Em que pese o aparente impacto limitado da
atual crise econômica global em nosso país, a ser
verificado com cautela e precisão, e, ainda, dos
mecanismos recentes de controle da inflação, ajus-
tes fiscais e programas de crescimento econômico
(PAC, no atual governo) associados a programas
sociais compensatórios de inclusão social (Terri-
tórios de Cidadania, também no atual governo),
não há duvidas de que nossa sociedade encerra no
seu tecido social as consequências de muitos anos
(que perpassam quase a totalidade da existência
de nossa história pós-descobrimento) de políticas
econômicas desastrosas que tiveram em comum a
concentração da renda, a desigualdade regional, o
incremento dos bolsões de pobreza associados a
longos ciclos de regimes políticos autoritários e de
exceção, resultando na emergência de uma das so-
ciedades mais iníquas do globo terrestre. Como
exemplo, o Brasil talvez seja o único país de di-
mensões continentais que ainda não realizou sua
reforma agrária, base fundamental da prosperi-
dade alcançada por inúmeros países durante os
dois últimos séculos do vigésimo milênio. Aparen-
temente, portanto, teremos nos próximos anos um
duplo desafio em nossa política econômica: em
caráter agudo, gerenciar adequadamente os im-
pactos da atual crise financeira global em nossa
economia; ao tempo que se enfrenta adequada-
mente os déficits econômicos e sociais historica-
mente acumulados. Tomando em conta as bases
contemporâneas das diretrizes nacionais e inter-
nacionais de nossa economia, podemos antever
que este desafio basilar não será superado sem que
ocorram importantes tensões entre projetos que,
por um lado, sigam privilegiando a concentração
da riqueza socialmente produzida e, por outro lado,
aqueles projetos que invistam na distribuição da
riqueza enquanto eixo fundamental do desenvol-
vimento nacional.

O segundo tópico aborda o estado do meio
ambiente no início do século XXI. O autor recupe-
ra o percurso da agenda ambiental internacional
iniciada a partir da conferência sobre meio am-
biente e desenvolvimento ocorrida em Estocolmo
em 1972. Destaca que, passados 37 anos, os re-
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sultados da agenda ambiental global são muito li-
mitados, fato este resultante da ausência de com-
promisso real dos países poluidores – especialmente
os Estados Unidos - em aderir ou cumprir as metas
estabelecidas pelos acordos internacionais no âm-
bito das convenções e protocolos sobre meio am-
biente das Nações Unidas. Rattner destaca sete pro-
blemas que, a seu juízo, devem ser considerados na
política ambiental global na perspectiva de redução
de seus impactos: o aquecimento global; a escassez
de água potável e o limitado acesso ao saneamento
básico; a degradação dos solos; a poluição das águas
doces superficiais e das costas marinhas pelos rejei-
tos gerados pelo homem; o desmatamento em lar-
ga escala; o crescimento exponencial da população
que gera novos padrões de produção e consumo
que determinam a poluição; e a crise ambiental ur-
bana e metropolitana, onde se encontra mais (no
texto é citada a palavra quase) da metade da popu-
lação mundial. O autor corretamente salienta que
todas as sete condições acima resultam em um
amplo espectro de efeitos prejudiciais ao meio am-
biente físico, social e à saúde humana, seja pela pre-
cariedade do saneamento básico, pela poluição ge-
rada pelos padrões correntes de produção e consu-
mo e pela crise ambiental global.

No terceiro tópico, sobre saúde e meio ambi-
ente, o autor inicia ressaltando alguns outros as-
pectos das relações entre a degradação do meio
ambiente e a saúde humana, destacando também
os potenciais efeitos na saúde relacionados à expo-
sição humana aos poluentes químicos gerados
pelas indústrias de mineração e beneficiamento de
minérios e petroquímica, e por alimentos conta-
minados por agrotóxicos em larga escala e, ainda,
a incerteza dos impactos na saúde relacionados ao
uso de transgênicos.

O conjunto de problemas ambientais e de saú-
de acima identificados pelo autor, acrescido de al-
guns outros, constitui-se na justificativa e objeto
central da saúde ambiental, ou seja, o conhecimen-
to e a ação sobre os determinantes ambientais da
saúde.

Entretanto, Rattner observa que os impactos
mais sérios são produzidos pelas (precárias) con-
dições de vida, a desigualdade social, exclusão e
marginalidade de centenas de milhões de pessoas
em escala global e dezenas de milhões de brasilei-
ros. Cita que em recente relatório da OMS (o qual
infiro ser o relatório da Comissão da OMS sobre
os determinantes sociais da saúde), conclui-se que
a melhoria do padrão de saúde está relacionada
com a melhoria da qualidade de vida por meio de
investimentos nos cuidados de mulheres e crian-
ças, educação, condições de trabalho, redução da

distribuição desigual da renda e do poder. Ainda
de acordo com o relatório, a existência de sistemas
públicos com modelos do tipo universal - como o
SUS - tem um papel a desempenhar na promoção
da saúde.

A contemporânea reflexão teórica e a observa-
ção da realidade têm trazido à tona abordagens
que possibilitam trabalhar a complexidade das
questões socioambientais e sua relação com a saú-
de humana, evidenciando que, de acordo com a
intensidade, frequência e distribuição da diferença
da riqueza entre os grupos sociais no atual mundo
globalizado (e, de acordo com o autor, também na
sua inflexão desglobalizante), maior a probabili-
dade de interação entre os problemas relaciona-
dos com a exclusão social e aqueles relacionados
com a degradação ambiental. No seio desta equa-
ção, no intuito de expressar a dramaticidade desta
condição, emergem novos conceitos e categorias,
tais como a (in)justiça ambiental e refugiados
ambientais, entre outros. À saúde ambiental cabe
explicar o papel mediador ou, em outras palavras,
o papel do “ingrediente” chamado ambiente sobre
a saúde, não de forma isolada ou linear, mas con-
textualizado e inserido na complexa trama da de-
terminação da saúde das populações.

No quarto tópico, o autor retoma o debate
sobre a sustentabilidade, arguindo que o tripé cen-
tral do desenvolvimento sustentável - economica-
mente viável, socialmente equitativo e ambiental-
mente inofensivo - desconsidera na teoria e na prá-
tica a dimensão ética de uma coletividade que se
encontra subjugada à lógica da exploração perver-
sa dos recursos naturais e da força de trabalho
pelo capital, ou seja, da acumulação em poucas
mãos das riquezas geradas por todos e que, de
alguma forma, dela busca libertar-se. Rattner su-
gere que este modelo de desenvolvimento pelo de-
senvolvimento, baseado na concentração da rique-
za, muitas vezes resulta no enfraquecimento da
solidariedade social. Ainda, aponta a ineficácia de
um ciclo vicioso consumidor de matéria-prima e
fontes energéticas não renováveis e poluidor do
meio ambiente.

O autor argumenta que cabe ao Estado mediar
modelos de desenvolvimento nos quais os direitos
humanos e a justiça social estejam assegurados.
Reorientado para ir além do desenvolvimento ca-
pitalista, o Estado deve almejar uma sociedade de-
mocrática e inclusiva, capaz de realizar iniciativas
individuais e coletivas criativas e inovadoras.

Em seu conjunto, o artigo de Rattner alinha-se
com o debate central da 1ª CNSA, que tem como
tema “Saúde ambiental no campo, cidades e flo-
restas: construindo cidadania, qualidade de vida e
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territórios sustentáveis” e auxilia na construção de
diretrizes políticas que atuem na determinação das
relações entre produção, consumo, saúde e ambi-
ente, possibilitando identificar, conforme as con-
clusões do autor, novas formas de organização da
gestão coletiva da produção e do consumo que
permitam um novo sentimento de existência para
a vida humana.

3 Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, UFRJ.
anatambe@iesc.ufrj.br

Sustentabilidade e sustenibilidade:
um debate sobre a concepção
de uma sociedade sustentável

Sustainability and sustainment: a debate
on the conception of a sustainable society

Anamaria Testa Tambellini 3

O texto do professor Henrique Rattner em debate
propõe uma ordem para sua exposição dos ter-
mos que compõem a temática a ser analisada, de
tal maneira que torne possível melhor expressar
seu ponto de vista a respeito daquele que consti-
tuirá a peça-chave de suas indagações e proposi-
ções: a sustentabilidade. Desta maneira, subverte o
pensamento que baliza o conceito da sustentabili-
dade na premissa “desenvolvimento”, para que
possa reconsiderar a situação atual do meio ambi-
ente e da saúde em suas relações, do ponto de vista
de processos críticos que são contingentes históri-
ca e socialmente. E, portanto, devem ser pensados
em abrangentes dimensões sincrônicas e diacrôni-
cas articuladas dos pontos de vista econômico, eco-
lógico, geográfico, cultural, político, sociotécnico,
sanitário e ético.

Por um lado, ancorando-se na conjuntura atual
de um processo cíclico de crise econômica do siste-
ma capitalista no século XX, o autor demonstra as
consequências funestas da receita neoliberal assu-
mida pela economia no mundo globalizado, ex-
pondo os impactos produzidos, de forma direta
ou indireta, seja isoladamente na saúde e no meio
ambiente, seja em suas relações recíprocas. Por ou-
tro lado, desvela a face desglobalizante desta crise
que, ao estourar, revela a gigantesca desproporção
entre a produção global da riqueza e o valor mo-
netário muitas vezes superior de papéis em circu-
lação (sistema financeiro), o que condicionaria
mudanças e movimentos da produção e da mão-
de-obra em sentido inverso ao propugnado e exi-
bido na própria etapa globalizada precedente. Este
novo cenário engendra novos problemas ao afetar

as condições de trabalho e emprego e acaba por
redefinir os perfis de exposição e de riscos à saúde
da população trabalhadora, bem como a da po-
pulação em geral, dada à piora das condições de
vida resultantes da instabilidade no trabalho e do
desemprego.

Para o autor, os desenlaces que já se observam
em relação ao meio ambiente, tais como o dese-
quilíbrio, a perda de capacidade de suporte e das
características de autopreservação ambiental, do
ponto de vista ecológico, bem como a própria imi-
nência da destruição de ecossistemas que fica evi-
dente, vistos os efeitos já presentes do aquecimen-
to global. Estas situações atingem de várias manei-
ras não só a saúde, mas a própria possibilidade de
manutenção da vida humana no planeta, cuja po-
pulação paradoxalmente experimenta um proces-
so de crescimento de grande magnitude, o que cons-
titui em si mesmo um elemento de pressão por
recursos econômicos e ambientais.

Neste contexto de perdas coletivas, os custos
sociais se tornaram elevados e, segundo o autor, se
tornaram possíveis por questões de ordem políti-
ca, entre as quais a falta de governabilidade e a
instabilidade política, que são traços comuns das
sociedades contemporâneas, a mudança na natu-
reza e características do Estado nacional com per-
da de seu monopólio de uso do poder coercitivo
para conter a depredação ambiental, a violência na
cidade e no campo e, enfim, a perda da capacidade
para exercer as funções básicas de proteção dos
cidadãos contra situações críticas de perda da vida
e da dignidade humana.

Esta situação se agrava e se torna inquestioná-
vel, porque visível, dadas as grandes desigualdades
econômicas e sociais presentes, não só entre as di-
ferentes classes sociais e seus estratos, mas tam-
bém entre grupos étnicos, entre gêneros, entre re-
giões de um mesmo país e entre diferentes regiões
geográficas e territoriais do mundo globalizado. E
estas diferenças dizem respeito aos direitos à saú-
de, ao trabalho, à habitação, à educação, ao lazer, a
convivência num entorno saudável, à proteção e
cuidados privilegiados a grupos de maior vulnera-
bilidade, tais como as crianças, os adolescentes e
idosos, como também o direito à liberdade e a uma
vida longa, digna e saudável.
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O autor nos remete a um mundo que se debate
entre negações, incertezas, inconsistências e experi-
ências malogradas. Navega-se num tempo de cri-
ses: econômica, política, social, ambiental, da saú-
de e de valores.

Em relação à saúde e especificamente me refe-
rindo ao relatório da OMS1 citado pelo professor
Rattner, vou me utilizar do texto “Contribuição
para o debate do CEBES sobre a “determinação
social da saúde: repensando processos sociais, de-
terminações e determinantes da saúde”2.

Vou tentar no momento expor resumidamente
a crítica elaborada quanto ao modelo teórico con-
ceitual construído para balizar a proposta dos “de-
terminantes”3, sem, entretanto, invalidar as possi-
bilidades de avanço sociossanitário que sua difu-
são nas dimensões internacional, regional e local
pode trazer. Deve-se levar em conta o fato de que
esta difusão torna a questão das desigualdades so-
ciais e a própria iniquidade em saúde elementos
importantes, cuja informação é disponibilizada para
apropriações diversas e discussões críticas no senti-
do de reinvestir sobre a questão, redimensioná-la
dos pontos de vista conceitual, teórico e metodoló-
gico (espaço do conhecimento multidisciplinar) e
sujeitá-la a reinterpretações nos espaços de ação
política e de intervenção sociotécnica pelos diferen-
tes setores da sociedade e sujeitos sociais.

Resumidamente poderemos apontar que a falta de
explicitação conceitual sobre o termo determinação,
seu significado forma e limitações permitindo que os
elementos – categorias e variáveis - que compõem as
condições determinantes ou condicionantes dos efei-
tos observados sejam situados simplesmente enquanto
fatores e/ou situações sociais que os precedem no tem-
po. Esta falta de precisão conceitual aliada a uma teo-
rização frouxa sobre a relação saúde sociedade não
permite o entendimento dos mecanismos e principal-
mente dos múltiplos processos socioeconômicos, eco-
lógicos, biológicos, psicológicos e culturais que se arti-
culam na constituição do objeto científica.

Ao mesmo tempo, a definição esboçada do objeto
saúde prescinde de um desenvolvimento conceitual
que permita sua abordagem, enquanto objeto com-
plexo, cujas determinações estão sujeitas a graus va-
riáveis de incerteza e diversidade. Neste sentido, pode-
se atribuir à tentativa de separar o par saúde/doença
operada pela Comissão da OMS como forma malo-
grada de resolver as contradições inerentes ao pró-
prio objeto situado num processo de vir a ser onde
acontecimentos, ações, determinações e acasos im-
primem suas características desordenadas dentro do
grande numero de relações e articulações de nature-
za e formas variadas constituindo-se num sistema
complexo de determinações2.

A preocupação de Paim e Almeida Filho4 com a
necessidade de construção de um novo marco
teórico conceitual para a saúde coletiva reflete e é
acompanhada pela preocupação de muitos postu-
lantes deste campo de práticas que a expressam e
se posicionam de vários pontos de vista e modos
particulares.

 Breilh5 assegura que há que se superar as abor-
dagens reducionistas da epidemiologia clássica pre-
sentes na concepção da iniciativa “determinantes
sociais de saúde da OMS” de modo que esta disci-
plina já assumida “como uma ciência estruturada
a partir de objetos de estudo claramente defini-
dos” possa contribuir de forma decisiva para o
avanço do conhecimento que permitirá à humani-
dade a invenção e realizão de sociedades saudáveis.

Deve-se ainda argumentar que as abordagens
teórico-conceituais dos determinantes sociais da
saúde e da promoção da saúde, fortemente impul-
sionadas por agências de cooperação internacio-
nal, da mesma maneira que o conceito de desen-
volvimento sustentável, se inscreve no conceito in-
tegral de desenvolvimento humano elaborado por
Amartya Sen6 para a Organização das Nações Uni-
das (ONU). Nesta concepção, a liberdade de esco-
lha do indivíduo adquire uma relevância difícil de
conciliar com o esquema de determinações sociais,
por mais funcionalista que seja a abordagem teó-
rica na qual se as encaixe.

De acordo com Galafassi7, pesquisadores críti-
cos destas abordagens gerencialistas da ONU afir-
mam que, por resultarem completamente funcio-
nais à tradição de racionalidade instrumental da
modernidade liberal, as mesmas foram rapida-
mente adotadas pelo Banco Mundial e em grande
parte cooptadas pelo establishment econômico glo-
balizado no sentido de que admitem a necessidade
de discutir correções aos efeitos indesejáveis do
modelo de acumulação capitalista, mas que em
absoluto se propõem mudá-lo.

Disse Navarro8: “It is not ‘inequalities’ that kill
people, as the report states; it is those who are res-
ponsible for these inequalities that kill people”.

Retomando a discussão da sustentabilidade,
queremos reafirmar os nefastos resultados já refe-
ridos de um dito “desenvolvimento”, ou melhor
dizendo, dos “processos de desenvolvimento eco-
nômico”, vivenciados após o advento do capital.
Deve-se notar que, ao iniciar a discussão sobre o
estado atual do meio ambiente, Rattner adverte
para os “parcos resultados alcançados nestes 37
anos de reuniões e conferências internacionais”.
Estas são rebatidas nos níveis nacionais e locais,
tendo em vista uma proposta de desenvolvimento
sustentável pactuada entre os atores políticos. Pon-
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dera o autor que este modelo presente de desen-
volvimento do mundo não é sustentável.

Colocadas as questões nestes termos, pode-se
aventar a suposição da impossibilidade real de um
“desenvolvimento sustentável” e reforçar a idéia de
que há uma desagregação entre o conceito “desen-
volvimento” que só faz sentido e existe na ótica do
sistema capitalista com os resultados acima apon-
tados. Portanto, a “sustentabilidade” passa a ocu-
par uma posição de centralidade na discussão atu-
al que poderá definir nosso futuro neste planeta.

Em publicação anterior, denominada “Susten-
tabilidade – uma visão humanista”, Rattner9 pos-
tula que esta visão implica a construção de uma
sociedade sustentável. Para que isto possa aconte-
cer, torna-se necessário um trabalho de ressignifi-
cação da riqueza e do progresso no sentido de cri-
ar possibilidades para um viver coletivo mais soli-
dário numa sociedade integrada e integrante de
um meio ambiente saudável. Em outras palavras,
de uma sociedade que se estruture e se organize
produzindo e reproduzindo suas riquezas mate-
riais e valores espirituais e sua população, de acor-
do com um novo paradigma a ser construído co-
letivamente, qual seja, aquele da sustentabilidade.

Portanto, há que se discutir e ponderar de que
“sustentabilidade” estamos falando, desde que exis-
te ampla concordância sobre a diversidade de pos-
sibilidades de entendimento e reinterpretação, en-
fim, das formas de apropriação desde conceito.

A questão da sustentabilidade e, especificamen-
te, sua importância no campo da saúde coletiva,
tem sido discutida por diversos autores e autoras
nacionais com enfoques e argumentações diferen-
tes. Apontaremos as publicações de Rigotto e Giral-
do10, Freitas e colaboradores11 e Porto e Martinez-
Alier12 entre os que mais se aproximam das preo-
cupações da saúde ambiental. Entretanto, aceitan-
do o desafio de Rattner, que nos incita a participar
da construção de uma sociedade sustentável, vou
me permitir visitar alguns outros textos instigantes
que, acredito, possam nos ajudar nesta tarefa.

Em revisão histórica e conceitual sobre susten-
tabilidade e desenvolvimento sustentável, Mebra-
tu13 organiza as abordagens do conceito de susten-
tabilidade em três grandes grupos principais, tendo
em vista o interesse de seus formuladores. Cada
uma delas assume uma posição teórica diferencia-
da para entender e atribuir causas à crise ambiental
e são previstos variados encaminhamentos ao se
estabelecer e identificar diferentes espaços e elemen-
tos nodais para os processos de soluções prescri-
tos, como também mecanismos resolutivos especí-
ficos ligados à idéia básica assumida na concepção
da abordagem desenvolvida, quais sejam:

1. Primeiro grupo: abordagens institucionais
que estão interessadas nas intervenções e ações de
caráter político.

1.1. Crescimento sustentável: consenso políti-
co (Comissão Mundial para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento – governos e organizações inter-
nacionais).

1.2. Eco-eficiência: interesses comerciais (World
Business Council for Sustainable Development –
lideranças empresariais).

1.3. Cuidados primários com o ambiente: de-
senvolvimento rural (International Institute of
Environment and Development – ONGs nacionais
e internacionais).

2. Segundo grupo: abordagens ideológicas que
estão interessadas em discutir e atuar sobre valo-
res humanos.

2.1. Eco-teologia: teologia da libertação – rea-
vivação espiritual (igrejas e congregações).

2.2. Eco-feminismo: feminismo radical – valo-
res ginocêntricos (movimento feminista).

2.3. Eco-socialismo: marxismo – igualdade so-
cial (movimento operário).

3. Terceiro grupo: abordagens acadêmicas que
estão interessadas em produzir conhecimento para
a ação.

3.1. Economia ecológica: reducionismo econô-
mico - internalização das externalidades (instru-
mentos de mercado).

3.2. Ecologia profunda: reducionismo ecológi-
co - reverência e respeito pela natureza (igualitaris-
mo biocêntrico).

3.3. Ecologia social: reducionismo/holismo - co-
evolução entre natureza e humanidade (repensar a
hierarquia social).

Segundo Azevedo14, a sustentabilidade da agri-
cultura, ou melhor, a aplicação do conceito da sus-
tentabilidade para a atividade agrícola importa na
necessidade de estabelecer um conceito operacio-
nal de sustentabilidade que permita pensar mode-
los de agricultura mais sustentáveis do que os exis-
tentes no momento. O autor refere a grande difi-
culdade desta tarefa, dados os múltiplos aspectos
do conceito, suas múltiplas dimensões e escalas e
discute uma metodologia para a avaliação da sus-
tentabilidade de sistemas agrícolas atuais. No pro-
cesso de desenvolvimento desta tarefa, se fez ne-
cessário introduzir dois novos conceitos, o de sus-
tentabilidade estrutural e o de sustentabilidade con-
juntural. O primeiro, que tem sentido diacrônico,
trata do controle por parte dos agentes do traba-
lho agrícola sobre os recursos fundamentais a sua
reprodução e atende a uma primeira exigência do
conceito operacional. O segundo tem sentido sin-
crônico e trata do uso dos recursos já existentes na
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unidade produtiva e das relações destes com os
sistemas de produção e o ambiente de modo geral.

Portanto, pode-se observar que muitas e com-
plexas tarefas são necessárias para desenvolver uma
forma de aplicação para o conceito, desde o enten-
dimento de suas idéias e dimensões, passando pelo
desenvolvimento de conceitos subordinados até o
estabelecimento de sistemas de avaliação que com-
provem a correção dos processos cognitivos, téc-
nicos e operacionais envolvidos nesta aplicação.

Frey15, partindo da hipótese de que o problema
da falta de representação dos bens difusos e co-
muns nas políticas de desenvolvimento não se res-
tringe à questão da melhor forma de gerenciamen-
to dos recursos naturais ou ao problema de uma
melhor alocação das forças de mercado, considera
que apesar de levar em conta as questões da capa-
cidade analítica e os limites do conhecimento cien-
tífico que considera importantes, [...] o desafio do
desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, um
problema político e de exercício de poder, que coloca
em pauta a questão das instituições político-admi-
nistrativas, da participação e do poder político.

Analisa as diversas concepções de desenvolvi-
mento sustentável dando ênfase às dimensões do
modelo político, do papel do Estado e do potencial
democrático inerente às concepções propostas, de
acordo com o fator considerado decisivo para pro-
mover a transformação para o desenvolvimento
sustentável, segundo três concepções:

(1) mercado como força reguladora do desen-
volvimento: aposta nas forças de autorregulação do
mercado (abordagem econômico-liberal de merca-
do), postulando que o mercado responderia a de-
manda dos consumidores por produtos e serviços
ecológicos à medida que a consciência ecológica se
manifestasse nas decisões de compra. Mas o pró-
prio modelo neoliberal, ao valorizar o consumismo
e o economicismo, impede a formação da consciên-
cia ecológica e hoje é raramente defendido em sua
versão radical. As concepções mais modernas e avan-
çadas do mercado defendem a internalização dos
custos ambientais (estímulos ao mercado, impos-
tos e taxas ambientais ou do comércio de títulos de
poluição) e tomam o princípio da privatização dos
bens comuns como norteador. Duas vertentes estão
presentes atualmente nesta abordagem, a vertente
utilitarista, que defende o princípio da justiça (con-
sequências negativas para alguns tolerada se “bons”
resultados para a coletividade forem maiores que os
custos individuais) e a vertente contratualista, que
defende a questão dos pressupostos morais (guias
para escolhas de vida por indivíduos autônomos).
Ambas admitem a intervenção do estado na vida
privada dos cidadãos e agentes econômicos.

(2) sustentabilidade planejada: considera o Es-
tado e suas instituições de regulação e planejamen-
to como instrumentos indispensáveis para garan-
tir a prevalência do bem comum no processo de
desenvolvimento (abordagem ecológico-tecnocrata
de planejamento). Esta abordagem toma a dimen-
são ecológica como elemento principal, afirman-
do a compatibilidade do desenvolvimento econô-
mico com a preservação de recursos naturais, alvo
principal da intervenção planejada dentro de uma
perspectiva reformista e tecnocentrista. Assume
uma posição holística com pretensão universalis-
ta-integrativa. As propostas oriundas desta abor-
dagem apresentam nuances e matizes diferentes
quanto ao papel e composição profissional da tec-
noburocracia e à principalidade dos problemas a
serem enfrentados e resolvidos, bem como ao pa-
pel das comunidades e da própria sociedade neste
planejamento. Duas propostas se sobressaem:

(a) A proposta de uma “steady-state society”
de Olphus, que propugna a superação das demo-
cracias liberais vigentes por considerá-las inapro-
priadas para lidar com as questões ecológicas des-
de que os valores (democracia, individualismo, li-
berdade) não são compatíveis com os problemas
envolvidos na “crise de escassez ecológica” a ser re-
solvida. É uma proposta de grande viés autoritá-
rio, que acredita que a superação da escassez só
será alcançada por imposição com a utilização de
meios coercitivos. É também elitista ao propor que
o poder e o governo que conduzirão a proposta de
desenvolvimento sustentável contida nesta abor-
dagem sejam prerrogativa dos sábios.

(b) a proposta do ecodesenvolvimento de Sa-
chs reconhece as limitações da abordagem em dis-
cussão e tem como principal preocupação a “sal-
vaguarda das bases naturais da vida sócio-econô-
mica e a saúde ecológica da civilização humana”.
Tem como princípios norteadores, a “prudência
ecológica”, que torna imprescindíveis a limitação
nas transações do homem com a natureza, a flexi-
bilidade, a solidariedade sincrônica e diacrônica, a
equidade social e a incorporação da participação
social como instrumento do planejamento.

(3) sustentabilidade estribada na sociedade:
considera a participação popular e o fortalecimen-
to da sociedade civil como valor em si, desempe-
nhando ao mesmo tempo um papel fundamental
para a construção de uma sociedade sustentável
com ênfase na luta política (abordagem política de
participação social). Pode ser considerada como
uma “abordagem sociológica do desenvolvimento
sustentável”, que coloca como pressuposto o pen-
samento de que o homem e a sociedade devam
ocupar a centralidade deste debate. Assume a luta
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pela equidade e “almeja antes de tudo a defesa da
humanidade ou uma vida digna para todos, o que,
como consequência, deveria propiciar também
uma harmonia maior com a natureza”.

Propõe a articulação de três concepções estra-
tégicas para o governo, a democracia e a comuni-
dade, cujo elo comum é o processo de reinvenção.
Esta articulação teria como objetivo a expressão
da necessidade de orientação para um governo que
visa ao desenvolvimento sustentável e ao bem co-
mum. Nesta proposição, também é considerada
fundamental a contribuição das duas abordagens
principais apontadas anteriormente, valorizando
aspectos considerados substantivos para o alcance
da sustentabilidade social nos termos políticos aci-
ma anunciados.

Breilh16 mantém a posição de que “Jusgada a la
luz de los derechos humanos y de la naturaleza, la
sustentabilidad se debe asumir como una base no
negociable de cualquier sistema social y modelo de
desarrollo”. Propõe também a diferenciação entre
as noções de “sustentabilidad/sustentable” com
sentido de sustentar/fundamentar e as noções de
“sostenibilidad/sostenible” com o sentido de man-
ter/permanecer inalterado.

Esta diferenciação permitiria pensar dois para-
digmas diversos:

(1) “paradigma da sustentabilidad”: a “susten-
tabilidad”, enquanto um conceito multidimensio-
nal que implica um conjunto de condições para
que os ecossistemas possam fundamentar ou sus-
tentar não qualquer forma de vida, mas sim uma
vida plena, digna, feliz e saudável, permite a elabo-
ração de um paradigma da transformação.

(2) “paradigma da sostenibilidad”: a “sosteni-
bilidad” enquanto um conceito unidimensional
referido basicamente ao tempo e orientado para
uma simples satisfação de necessidades, tal como
estas são definidas convencionalmente pelo pró-
prio sistema hegemônico, permite a elaboração de
um paradigma do continuísmo.

Anitúa17 assinala que o significado de ambos
os termos implica algum grau de similitude entre
eles, porém mostra que, de acordo com o Dicioná-
rio da Real Academia Espanhola (DRAE), “soste-
ner” tem o sentido de manter, não variar de estado
e denota o aspecto endoestrutural do sistema, da-
quilo que permanece firmemente estabelecido, as-
sentado, fixo, inalterável e inamovível (persistên-
cia no tempo). Por outro lado, “sustentar” tem o
sentido de apoiar, basear e denota o aspecto su-
praestrutural do mesmo sistema, que requer ali-
mentação que lhe proporcione os meios de sobre-
vivência e persistência para que possa estender sua
ação, não somente no próprio âmbito do sistema,

vale dizer, seu espaço, mas também no tempo.
Enfim, nossa procura através da Infopedia18

nos levou aos verbos sustentar (sustentável-sus-
tentabilidade) e suster (sustenível-sustenibilidade)
em português, como elementos léxicos correspon-
dentes aos conceitos emitidos em espanhol.

Portanto, torna-se possível pensar a correspon-
dência dos paradigmas enunciados por Breilh em
termos da língua portuguesa. Pode-se, entretanto,
observar que o paradigma de transformação (sus-
tentabilidade) de Breilh tem o mesmo sentido da
sustentabilidade assumida e exposta por Rattner.

Esta rápida digressão sobre a sustentabilidade
teve a intenção de sinalizar a necessidade de reali-
zar uma tarefa de esclarecimento sobre os concei-
tos, suas apropriações e usos, as orientações polí-
ticas, ideológicas e teóricas de seus enunciados, bem
como os objetivos, metas e os métodos para al-
cançá-los, como também as propostas de concre-
tização resultantes destes esforços. É uma tarefa
urgente e árdua, que cremos deva ser abraçada
pelas coletividades, na qual a comunidade acadê-
mica deve refletir sobre seu papel no âmbito dos
espaços democráticos para que se torne real esta
nova sociedade.

Finalmente, queremos perguntar: será o PAC
proposto pelo governo brasileiro um elemento de
importância na construção desta sociedade sus-
tentável?
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