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O mundo já chegou aos seis bilhões de habitantes e a não sei quantos milhões
de veículos automóveis, expelidores, ambos, de dióxido e de monóxido de carbono.

A humanidade gastou centenas de milhares de anos para chegar aos seis bilhões.
A indústria automobilística precisou apenas de um século para entupir as cidades
com veículos belos, confortáveis e poluidores ambientais.

A vida urbana é uma colmeia barulhenta em que nos debatemos em  busca de
dinheiro, sociabilidade, conforto e agitação.  Se pensarmos que a humanidade passou
muitos milhares de anos no silêncio inóspito ou aconchegante dos desertos e das
matas, das savanas e cerrados, das montanhas e dos vales, e apenas uns dois
séculos no burburinho de cidades com mais de cem mil habitantes, e uns sessenta
anos, nos cortiços urbanos de alguns milhões de moradores, podemos concluir que
este nosso modelo de megalópoles violentas é um câncer novo na Terra, um fenômeno
histórico do século vinte, que não tem nada de definitivo nem de sagrado.

Daqui a quinhentos anos, provavelmente a humanidade será mais sábia e não
terá megalópoles.

O encanto que a gente sente quando visita Tiradentes de Minas ou Bayeux da
Normandia está justamente na volta ao pequeno núcleo urbano, ao sossego atávico
da vida quase rural. Uma praça pública de uma cidadezinha histórica, proibida aos
automóveis, é a delícia do turista que quer desintoxicar-se da zoada estridente das
máquinas urbanas, sejam automobilísticas, sejam betoneiras, sejam sirenes policiais
ou de bombeiros.  Nova York  vem à lembrança como o símbolo da poluição sonora,
da agitação desmedida, da violência latente, que se tornam evidentes em São Paulo
ou no Rio.

O urbanismo das grandes cidades está historicamente condenado ao fracasso.
É uma afirmação herética, que ferirá os ouvidos dos desenvolvimentistas de quase
todos os quilates.  Esperemos cem anos para ver.

Baixando a bola destas elucubrações para o planalto central, o que dizer de
Brasília? A sensação é de que está crescendo muito depressa, inclusive na sua
população automotiva.  As grandes artérias do Plano Piloto já não fluem com a
tranqüilidade de quinze anos atrás.  O acesso às cidades satélites já lembra o estresse
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da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. No Lago Sul, basta um (freqüente) motorista
barbeiro encostar seu carro na traseira do automóvel vizinho, para se ter um
engarrafamento estúpido para uma cidade que não precisaria de barbeiros nas suas
avenidas largas e planas. Este é o modelo do excesso de carros que transportam um
único passageiro. Isso entope o trânsito de qualquer cidade, inclusive Brasília.

 Constroem-se, então, pontes e viadutos, túneis e elevados quilométricos, que
enfeiam qualquer cidade e tornam agressiva a sua face urbana. No entanto, não se
procura melhorar o transporte público. Nem se sugere que automóveis fiquem nas
garagens ou, pelo menos, transportem dois  passageiros, em vez de um.

A ninguém ocorre construir inocentes ciclovias. O apertado espaço físico das
grandes cidades exigiria uma radical reforma urbanística, para facultar o luxo de se
andar de bicicleta por aí. Brasília, porém, esbanja espaços e verdes. Por que não
deixar que os ciclistas também tomem posse das planuras desta cidade?  Por que
não transformar o Lago Paranoá na paisagem aquática circundada por grandes
ciclovias públicas, em vez dos  atuais quintais lacustres, ilegalmente privatizados
pelos privilegiados proprietários dos lotes ribeirinhos, chamados de “pontas de
picolé”? Brasília poderia se transformar  num modelo de cidade também do ciclista,
e não só do automobilista. Para isso, ciclovias são necessárias, porque estes dois
entes se repelem.

 Esta idéia não é tão utópica como parece aos cidadãos deste mundo urbano/
industrial.   O movimento pró-ciclista existe até na automobilística  cidade de Los
Angeles, como se vê em reportagem recente da revista Speak Up .  Nos Estados
Unidos, o antigo advogado dos consumidores, Ralph Nader, agora é um simbólico
candidato a presidente da república, com  subversiva plataforma ambientalista e, até
certo ponto, anticapitalista.  O detalhe surpreendente é que ele não tem automóvel,
não gosta de computador e tem hábitos frugais de consumo, embora possua altas
rendas, que dedica a atividades de caráter cívico e social.  É claro que  será
minimamente votado, se mantiver a candidatura.

Sonhar utopias é útil e necessário, para torná-las fatos no dia de amanhã. Há
trinta anos, ninguém ousava invectivar contra a fumaça do cigarro do colega de
trabalho. Hoje, o fumante sofre a  repressão da condenação social e sanitária.

O mito do crescimento econômico a qualquer custo era dogma que não se podia
contestar.  Hoje, os ambientalistas e outros heterodoxos não deixam em paz a política
econômica de terra arrasada dos neoliberais, supostamente cosmopolitas, a serviço
neocolonizado de Wall Street.

A  agricultura intensiva dos latifúndios modernos de monocultura (transgênica
ou não) vem sendo contestada não só pelo MST, como por todos os movimentos de
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volta à agricultura familiar e ao plantio direto, até com apoio do respeitável Banco
Mundial. Recentemente o Tribunal Federal de Recursos da 1a Região condenou o
plantio e a  comercialização de soja transgênica no Brasil. Tomara que essa praga
fique só nos Estados Unidos e na Argentina. A Europa tem-na rejeitado.

 O extrativismo amazônico, a partir de Chico Mendes, ganhou apoio internacional
e o direito de viver dos povos da floresta virou política governamental, pelo menos
no Acre e no Amapá. Trinta anos atrás, a política de incentivos fiscais da ditadura
militar ajudava a desflorestar a Amazônia com irresponsáveis megaprojetos pecuários,
madeireiros, mineradores ou de garimpagem. Hoje, a consciência ecológica de
proteção da biodiversidade amazônica está alerta, muito embora o IBAMA seja um
órgão fraco e desprovido dos recursos materiais e humanos que seriam necessários
para a sua tarefa.  A propósito, o turismo ecológico é uma boa pedida para incrementar
a consciência social de defesa do meio ambiente amazônico. Ao ver a majestosa
sumaúma coroando a floresta ribeirinha do caudaloso Rio Negro, os igapós, os
furos e os igarapés que entretecem a molhada verdidão do Ariaú, a imensa beleza do
arquipélago das Anavilhanas, tem-se de defender a biodiversidade florestal, o
extrativismo preservacionista dos caboclos  seringueiros e castanheiros e dos índios
que, por milhares de anos, conviveram bem com a floresta, com sua pequena
agricultura itinerante, forma sábia de se adaptar ao frágil solo amazônico, protegido
pela massa florestal, mas destrutível pela agropecuária intensiva moderna.

Esta última tem sido decorrência da necessidade de alimentar  grandes massas
urbanas, mediante  processo de produção supereficiente, que não dispensa uso
intenso de agrotóxicos e de máquinas agrícolas, em monocultura tecnificada, que
viola a plácida biodiversidade da natureza e produz  pragas, a serem combatidas por
mais agrotóxicos e seus efluentes, poluidores do meio ambiente.  Mas não é
impossível praticar forma alternativa de agricultura, menos invasiva do equilíbrio
ecológico, menos agressiva e sedenta de lucros incessantes e toneladas de cereais
sanitariamente pouco confiáveis. A agricultura orgânica já tem sido objeto de
projetos de lei e até de instrução normativa do Ministério da Agricultura.

Tem-se a impressão de que o mundo está excessivamente povoado, embora não
se deva dizer isso, para não cair no viés malthusiano. É difícil, porém, condenar a
dura lei chinesa do filho único, que parece, a longo prazo, mais sábia que a aparente
complacência indiana com a sua explosão demográfica.

 No Brasil, fica-se tentado a pensar que o inchaço urbano das favelas e palafitas
e das periferias miseráveis  é fruto do excesso populacional.  É uma visão espantada
e falsa da realidade.  Um modelo de agricultura menos moderna, talvez menos eficiente,
do ponto de vista microeconômico, mas mais eficaz,  social e macroeconomicamente,
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poderia ajudar a desinflar o monstro urbano, pai e mãe da enorme criminalidade, da
insegurança coletiva, da anomia social e da deseconomia de escala.   Cabe desejar a
utopia da reforma agrária, da reforma urbana e da revolução social em direção a um
modelo alternativo de sociedade solidária, historicamente possível, para além do
neoliberalismo economicista, cuja hegemonia começa a se esvair, e do tipo de
socialismo burocrático, que esboroou a partir de 1989.

Conforme os demógrafos, o Brasil já iniciou a curva descendente do crescimento
populacional. Parece que não precisamos aqui de paranóia neomalthusiana.  A mais
justa distribuição da renda e a alteração do modelo econômico e das expectativas
psicossociais seriam o caminho mais saudável.  Menos consumismo, mais frugalidade
de apetites e ambições, menos cosmopolitismo neocolonial das elites e mais
autoestima nacional e regional do povo, com aquela pitada de bom humor e tolerância,
de criatividade e alegria,  fariam do Brasil o país do presente e não só do futuro.  A
difusão mais igualitária da educação, da cultura e da saúde públicas e também  a
mobilização política em favor de objetivos coletivos e nacionais, em lugar das
mesquinharias individuais, seriam  o início do caminho.

Chega, porém, de wishful thinking. Aparentemente todos desejam isso, mas
ninguém de fato o quer.  Boas intenções genéricas não se transformam em processo
histórico, a não ser que agentes sociais organizados, humanos e falíveis, tomem a
peito a tarefa de fixar e implementar objetivos concretos, socialmente aceitos, através
do consenso político ou da hegemonia ideológica subjacente.

Parece que a humanidade já errou e cabeceou bastante contra as paredes da
história das suas condições concretas de vida.  A experiência lhe permite agora dar
passos  mais sensatos, talvez evitando os abismos da violência, da intolerância, da
burrice, do egoismo.

Como o filósofo já disse que a humanidade não se postula problemas que ela
não possa resolver, colocá-los na mesa é o primeiro passo de solução.

A miséria da África, a pobreza da América Latina e da Ásia, a desordem do ex-
mundo soviético,  a riqueza da Europa, do Japão, da Oceânia e da América anglo-
saxã bem que poderiam ser postas num liqüidificador histórico e revistas daqui a
duzentos anos. O que acontecerá?

Há espaço para imaginar desenhos otimistas. A história humana escrita ainda é
muito curta. Não há porque parar nos desvãos das guerras absurdas – tribais ou
mundiais –, da insensatez coletiva ou individual, da criminalidade, da incompetência,
da carência ou do desperdício.

Como não podemos resolver os problemas do mundo, fica o convite para pensar
o Brasil, este belo continente tropical, que ainda não assumiu a sua massa crítica
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para influir na vida do Planeta.
De qualquer modo, o exercício da utopia é a faculdade que sempre permitiu ao

homem marchar do presente para o futuro, da mesmice para o novo, do problema
para a solução, sempre provisória e perfectível.
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