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APRESENTAÇÃO 

O ciclo de leitura compõe com o ciclo de semana o debate sobre temas pertinentes a políticas 

públicas a partir de produções com finalidades não acadêmicas, mas que permeiam o discurso 

acadêmico sobre o tema. 

A primeira semana do ciclo de leitura e cinema permeia a questão da política ambiental. No 

dia 04 de julho de 2011 às 9h15 na sala A302 na UTFPR (Campus Curitiba) iniciou-se a 

discussão sobre o livro “Colapso” de Jared Diamond, especialmente os capítulos 5 e 13 

referente a civilização Maia e ao prognóstico sobre as dificuldades das civilizações perceberem 

seus problemas e agirem sobre eles. 

O evento contou com uma sequencia de 3 atos, que foram envolvidos com o debate e 

posicionamento dos participantes sobre os documentos e informações adicionais fornecidos 

para instigar o posicionamento dos mesmos. 

O primeiro ato foi a apresentação do vídeo-palestra do próprio autor para portal TED.COM em 

que faz uma síntese sobre o livro apontando os cinco elementos que utilizou para analisar o 

declínio das civilizações, como será apresentado na síntese da discussão, e indicou que o 

principal elemento que dificulta a mudança é o conflito de interesse. Ressaltou que sua análise 

não se fundamenta apenas na questão ambiental, mas a história das civilizações é muito mais 

complexa que simplificar apenas nas tendências oriundas do meio-ambiente, apesar de ser 

relevante. Comenta que contamos com um mínimo de 12 problemas fundamentais e cada um 

pode ser determinante para o “colapso” da atual civilização, reforçando que não basta resolver 

11 problemas se um não for resolvido. Observa-se que o link para o vídeo está disponível no 

apêndice 1. 

Em seguida apresentou-se a biografia de Jared Diamond e duas resenhas do livro: uma 

favorável, da Folha de São Paulo, e outra crítica e desfavorável do New York Times. Os 

participantes leram conjuntamente e avaliou-se sobre a influência do editorial nos 

posicionamentos das críticas e da dificuldade, apresentada pelo próprio autor, de parte da 

sociedade aceitar e compreender o problema a ponto de realizar mudanças de 

comportamento.  Comentou-se também sobre a formação e experiência interdisciplinar do 

autor, retratado por sua biografia, que mostra uma evolução de discussão sobre diferentes 

abordagens do mesmo objeto de pesquisa: as sociedades.  

Ainda neste segundo momento, foi feita a leitura, na íntegra, a entrevista de Jared Diamond 

para Folha de São Paulo sobre o seu e posicionando sobre questões como governo americano 

e brasileiro. Estes documentos encontram-se no apêndice 1. 

Alguns pontos chamaram atenção como a congruência das ideias do autor entre o que foi dito 

na entrevista (em 2005) e o que retratou na palestra (2003), mostrando uma linha 

argumentativa coerente e consistente no tempo.  

A seguir apresentam-se os principais pontos discutidos pelo grupo. 
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SÍNTESE DA DISCUSSÃO 

PONTOS PARA DISCUSSÃO DO TEXTO 
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 PONTOS DISCUTIDOS 

Poder instalado se opõe a mudanças. Citou-se a teoria centro-periferia para 

exemplificar que há forte interdependência das ações de diferentes países e os países da 

periferia mantém parte da elite com nível e padrão de consumo similar aos dos países centrais, 

aumentando o seu poder de aceitação e pertencimento a aquele meio em detrimento a busca 

por uma “soberania autônoma” que garantia a sua independência de fato. A preservação 

deste poder é viciado pela continuidade do sistema, o que torna a inércia para mudanças tão 

grande quanto a capacidade dessa elite abrir mão de algo em prol do coletivo. Alguns capítulos 

do livro de Diamond exemplificam isso, inclusive sobre os Maias. 

Baixo poder de sensibilização e inquietação para temas que não estão relacionados ao 

quotidiano das pessoas, como movimento sem terras, problemas ambientais, entre outros. 

Mesmo quando há influencia de meios de comunicação, como as novelas no Brasil, que tratam 

esporadicamente de temas e problemas coletivos oportunos, mas que não inquietam a 

população; 

Como citou Diamond a mudança do meio acontecerá independente de qualquer 

atitude humana: a questão é o que faremos para lidar com ela. Não se trata de uma revolta do 

“meio-ambiente”, mas uma adaptação as mudanças ocasionadas por ações antrópicas que 

tem repercussão no desenvolvimento do meio, que pode se tornar inóspito para espécie 

humana.  

A percepção, da elite, que o problema não existe para o seu quotidiano, como a 

nobreza e realeza Maia pressupunha. Não há um problema porque o padrão de vida e 

consumo desta classe e o problema é sentido inicialmente pelo proletariado. Esta tende a 
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sofrer os principais impactos, apesar da história de muitas civilizações demonstra que a 

situação seguramente se tornará insustentável para todos, independente da classe social. 

Essa percepção não acontece somente entre países, mas no próprio país e município. 

A percepção que alguns apenas são os explorados e outros ricos e exploradores, que se 

mantém ao longo do tempo, distancia sobre a verdadeira questão sobre a fonte de riqueza e 

de onde ela é extraída e de que forma. Citou-se o exemplo da região norte, especialmente da 

Amazônia e a zona de conflito nesta região justamente pela localização de recursos geradores 

de importante fonte de riqueza. Ou mesmo sobre a migração produtiva da região sul para 

centro-oeste, com foco de extração de recursos, assim como fizeram várias civilizações. Ou 

seja, o problema pode estar presente em diferentes dimensões e cabe refletir como lidamos 

com esta exploração dos recursos e se não reproduzimos aquilo que repudiamos em termos 

globais: a soberania de um em detrimento de muitos. 

A política ambiental trata de escolhas e estas dependem do nível de consciência e 

educação da população, assim como da capacidade e vontade política dos governantes de 

tornarem um país soberano por essência. No caso brasileiro ainda há um subserviência das 

políticas ambientais a uma cultura consumista e dominante, ao mesmo tempo em que 

predomina as vantagens e ganhos de curto prazo em detrimento do longo prazo, 

independente do impacto que isso poderá gerar para sustentabilidade brasileira. Para essa 

autonomia política sobre a questão ambiental brasileira, fundamental para os participantes, 

demandaria uma visão mais integrada, de longo prazo e uma democracia consolidada no 

Brasil.  

O pressuposto seria a educação, principalmente no sentido de refletir sobre a 

realidade. Este seria o papel da universidade, no sentido de levar a inquietação e o problema 

para busca de alternativas, como pressupõe o livro nas alternativas que mostra em como lidar 

com o problema. Este papel, contudo, está cada vez posto de forma mais secundária nas 

universidades que geralmente foram mão-de-obra para manter o sistema de produção e não 

para refletir sobre que sistema é este e como poderia se fazer diferente. Esse contexto 

alimenta ainda mais a inércia para mudança, cuja proposta conclusiva do grupo é a busca de 

mais um que compreenda e se sensibilize pela análise e proposição de uma política ambiental 

autônoma no Brasil. Espera-se que esta tenha sido a principal contribuição do ciclo de leitura 

para o tema. 
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APENDICE 1 – INFORMAÇÕES PARA 

DEBATE (BIOGRAFIA, CRÍTICA E 

ENTREVISTA) 

Jared Diamond 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

Jared no encontro anual da Association of American Geographers, em 2007, em San Francisco, 

EUA. 

 Jared Mason Diamond (Boston, 10 de setembro de 1937) é um biólogo evolucionário, 
fisiologista, biogeógrafo e autor de não-ficção estado-unidense. Ele é mais conhecido 
pelo seu livro Guns, Germs, and Steel (Armas, germes e aço no Brasil, 1997), vencedor 
do Prêmio Pulitzer. 

 

Biografia 

É filho de um pai médico e uma mãe professora, música e lingüista. Depois de cursar a 

Roxbury Latin School, obteve seu Bacharelado pela Universidade de Harvard, em 1958, 

e seu PhD em Fisiologia e Biofísica de membranas pela Universidade de Cambridge, 

em 1961. Entre 1962 e 1966, retornou a Harvard como um junior fellow. Tornou-se 

professor de Fisiologia na UCLA Medical School em 1966. 

Entre seus vinte e trinta anos, Diamond também desenvolveu uma segunda carreira 

paralela em Ecologia e evolução dos pássaros da Nova Guiné, e fez diversas viagens de 

exploração na Nova Guiné e nas ilhas vizinhas. Em 1975, propôs uma importante teoria 

sobre a organização de comunidades ecológicas, as chamadas 'regras de montagem' (do 

inglês, assembly rules). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Boston
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biogeografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guns,_Germs,_and_Steel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Pulitzer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/PhD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biof%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Cambridge
http://pt.wikipedia.org/wiki/UCLA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Guin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Jared_diamond.jpg
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Depois dos 50 anos, Diamond gradualmente desenvolveu uma terceira carreira em 

história ambiental, tornando-se professor de Geografia e Ciências de Saúde ambiental 

na UCLA, sua atual posição. 

Diamond fala uma dúzia de línguas, e seus livros baseiam-se em campos tão diversos 

quanto biologia molecular, linguística e arqueologia, bem como conhecimentos pontuais 

sobre design de máquinas de escrever e o Japão feudal. 

Livros 

 Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005), ISBN 0-670-03337-5. 
 Guns, Germs, and Steel Reader's Companion (2003), ISBN 1-58663-863-7. 
 Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (1997), ISBN 0-393-31755-2. 
 Why is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality (1997), ISBN 0-465-03127-7. 
 The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal (1992), ISBN 0-

06-098403-1. 
 The Birds of Northern Melanesia: Speciation, Ecology, & Biogeography (com Ernst 

Mayr, 2001), ISBN 0-19-514170-9. 
 Avifauna of the Eastern Highlands of New Guinea, Publications of the Nuttall 

Ornithological Club, No. 12, Cambridge, Mass., pp. 438 (1972). 
 Ecology and Evolution of Communities (com Martin L. Cody, 1975), The Belknap Press 

of Harvard University Press, Cambridge, Mass., ISBN 0-674-22444-2. 

Artigos 

 Curse and Blessing of the Ghetto (março de 1991) Discover, pp.60-66 
 Japanese Roots (junho de 1998) Discover 
 The Worst Mistake in the History of the Human Race (maio de 1987) Discover pp. 64-66 
 Ethnic differences. Variation in human testis size. (abril de 1986) Nature 

320(6062):488-489 PubMed. 

Ligações externas 

 Página de Diamond no departamento de geografia da UCLA 
 Página de Diamond na Escola de Medicina da UCLA 
 Biografia de Diamond em The Edge 
 EvoWiki: Jared Diamond 
 Página de Diamond em thelavinagency.com 
 The Worst Mistake in the History of the Human Race - Ensaio de Diamond sobre os 

efeitos políticos da agricultura 
 Sobre os efeitos sociais das castas: uma resposta a Jared Diamond de Anti-Caste 

Information Page 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia_molecular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arqueologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o_feudal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0670033375
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/1586638637
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guns,_Germs,_and_Steel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0393317552
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0465031277
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0060984031
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0060984031
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0195141709
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_L._Cody&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0674224442
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discover
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discover
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discover
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nature
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=3083267&dopt=Abstract
http://www.geog.ucla.edu/people/faculty.php?lid=3078&display_one=1&modify=1
http://149.142.237.180/faculty/diamond.htm
http://www.edge.org/3rd_culture/bios/diamond.html
http://www.evowiki.org/wiki.phtml?title=Jared_Diamond
http://www.thelavinagency.com/college/jareddiamond.html
http://www.agron.iastate.edu/courses/agron342/diamondmistake.html
http://www.agron.iastate.edu/courses/agron342/diamondmistake.html
http://www.anti-caste.org/diamond_reply/jared_diamond_one.html
http://www.anti-caste.org/index
http://www.anti-caste.org/index
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Link com Palestra de J. Diamond sobre Livro Colapso 

http://www.ted.com/talks/lang/por_br/jared_diamond_on_why_societies_collapse.html 

 

Crítica e Entrevista 

BEST SELLER NA MIRA 
 

Jared Diamond vê colapso de sociedades 

MICHIKO KAKUTANI 

DO "NEW YORK TIMES"  

O novo livro de Jared Diamond, fascinante e nem sempre convincente, se esforça muito 

para superar seu título apocalíptico. Começa com a história de vários colapsos 

históricos, incluindo a morte dos habitantes da Ilha de Páscoa, a queda das antigas 

cidades maias que estavam entre as mais avançadas civilizações do Novo Mundo e o 

desaparecimento da colônia escandinava na Groenlândia, depois de sobreviver 450 

anos. Em todos estes casos, Diamond diagnostica um padrão similar de catástrofe: dano 

ambiental, agravado por outros fatores como mudança de clima e de rotas de comércio, 

além de lideranças corruptas. 

Dessas terríveis histórias, Diamond -que venceu o Prêmio Pulitzer com o best-seller 

"Armas, Germes e Aço" (ed. Record, 476 págs., R$ 56)- rapidamente pula para o 

presente sugerindo que esses exemplos antigos podem trazer lições para o mundo atual, 

que vive desafios ambientais. Ele defende que os problemas ambientais atuais são os 

mesmos que deterioraram sociedades no passado, e ainda inclui outros quatro: mudança 

climática causada pelo homem, acúmulo de lixo químico no ambiente, falta de energia e 

utilização até o limite da capacidade de fotossíntese. 

Hoje, ele diz, o colapso de sociedades se tornou um espectro palpável em alguns países 

do Terceiro Mundo. Ele sustenta que os problemas ambientais e a conseqüente escassez 

de comida e terra tiveram um papel fundamental em gerar os genocídios étnicos que 

atingiram Ruanda nos anos 90 e causaram a atual situação no Haiti. 

Com esta obra, Diamond procura criar uma espécie de apoio para seu livro "Armas...", 

que tentava explicar porque as civilizações ocidentais desenvolveram tecnologias, além 

de estratégias sociais e políticas, que as levaram a dominar o mundo. 

Por mais interessantes que essas questões possam parecer, o livro é, afinal, uma mistura 

confusa de objetos de estudo, cimentados com especulação e analogias questionáveis.  

 
Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed 

(colapso: como as sociedades decidem fracassar ou progredir) 

FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2901200522.htm 

http://www.ted.com/talks/lang/por_br/jared_diamond_on_why_societies_collapse.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2901200522.htm
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ELIO GASPARI 

 

O mapa do fracasso dos povos  

Depois de "Armas, Germes e Aço", o professor americano Jared Diamond saiu-se com 

outro bom livro. É "Colllapse" (colapso), que acaba de sair nos Estados Unidos. Num 

ele contou como a sociedade européia deu certo. Pouco a ver com cultura e religião. 

Muito a ver com fatores ecológicos. Agora ele conta como outras sociedades deram 

errado. Por que os maias e o Império Khmer do Camboja foram à breca? Quase sempre 

por agressões ao meio ambiente, superpopulação e descaso. 

"Colapso" antevê catástrofes na China e na Austrália. (Passa lotado pelo Brasil.) Na 

conta de Diamond, se o países subdesenvolvidos reduzirem a distância que os separa 

das nações ricas, o progresso custará ao meio ambiente uma agressão 17 vezes superior 

à que sofre hoje. Do jeito que a coisa vai, não dá. 

Um bom momento do livro, sobretudo para os brasileiros, está no paralelo entre o Haiti 

e a República Dominicana. Dividem a mesma ilha. O Haiti já foi a colônia mais rica da 

América. Foram governados por ditadores (Papa Doc e Rafael Trujillo) e tinham tudo 

para serem parecidos. Um vai relativamente bem e o outro vai absolutamente mal. 

Segundo Diamond, isso aconteceu por conta do desmatamento do Haiti (99% do 

território) e pelo reflorestamento da República Dominicana, que tem 32% do território 

protegido e 28% de suas terras ocupadas por florestas em 74 parques. Para horror da 

esquerda sessentona, Diamond mostra que Trujillo foi um bom administrador do meio 

ambiente. Mais: o presidente Joaquín Balaguer (1906-2002), repulsivo personagem da 

"Festa do Bode", de Mario Vargas Llosa, foi um protetor das florestas. Usou a força 

armada para expulsar da mata posseiros (muitos) e milionários (poucos). Em termos 

relativos, a ajuda americana ao Haiti foi sete vezes maior que à Dominicana. Para nada. 

Em todos os casos de colapso, os sábios do pedaço achavam que os sinais enviados pela 

natureza eram coisa passageira. 

FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3001200526.htm 

  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3001200526.htm
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JC e-mail 2724, de 11 de Março de 2005.    

Colapso global pode ser evitado, diz biólogo  

 
  

Para o norte-americano Jared Diamond, cuidado com o ambiente determina 

sucesso ou extinção das civilizações. 

 

Sérgio Dávila escreve para a “Folha de SP”: 

 

Não, nossa sociedade tal como a conhecemos não deve acabar em colapso. Se 

tomarmos providências. É o que diz o biogeógrafo norte-americano Jared Diamond, 

67, professor da Universidade da Califórnia, morador de Los Angeles e estrela de 

uma nova categoria de acadêmicos que vêm sendo chamados de historiadores 

ambientais. 

 

"Como civilização, nós temos problemas muito sérios, mas de possível resolução", 

falou à Folha. "Tudo o que temos de fazer é decidir que nós queremos resolver 

estes problemas." 

 

Diamond é bem mais alarmista em seu livro recém-lançado, "Collapse - How 

Societies Choose to Fail or Succeed" ("Colapso - Como Sociedades Escolhem Falhar 

ou Ser Bem-sucedidas", editora Viking), que já está na lista dos mais vendidos do 

jornal "The New York Times". 

 

O que não é um fato inédito para o autor de "Armas, Germes e Aço", talvez o maior 

best-seller evolucionista dos últimos anos, ganhador do prestigioso prêmio Pulitzer. 

 

No anterior, teorizava sobre como a sociedade européia se sobrepôs às outras; no 

atual, que deve ser lançado no Brasil no segundo semestre, estuda civilizações do 

último milênio para saber o que diferencia as que se deram bem das que se 

extinguiram. A unir os livros e a resposta às suas perguntas? Ambiente, ambiente, 

ambiente. Fatores ecológicos, mais freqüentemente que guerras ou política, 

determinam o sucesso e o fracasso de povos, acredita. Leia a seguir entrevista 

telefônica com Diamond: 

 

Folha - Vou começar com uma pergunta que o sr. talvez esteja cansado de 

responder, mas é inevitável: como civilização, estamos condenados ao colapso? 

- Não, nós não estamos condenados ao colapso, senão eu não teria escrito mais um 

livro e sim me suicidado. Em vez disso, diria que como civilização nós temos 

problemas muito sérios, mas de possível resolução. Tudo o que temos de fazer é 

decidir que nós queremos resolvê-los. 

 

Qual seria nosso problema principal, então? 

- Não quero ser irônico ao responder isso, mas nosso problema principal é buscar 

um problema principal para resolver. Não temos um só problema, mas doze. Se nos 

concentrarmos em apenas um e esquecermos os outros onze ou vice-versa, 

estaremos perdidos da mesma maneira. Por exemplo, se resolvermos a escassez de 

petróleo e as mudanças climáticas mas não lidarmos com a questão da água, esta 

sozinha pode nos destruir. 

 

No livro, o senhor examina civilizações antigas e novas e os motivos de algumas 

delas terem sido bem-sucedidas e outras não. No final, o motivo parece estar 

sempre ligado a alguma causa ambiental. Não é um reducionismo, um certo 

determinismo ecológico? 

- Não concordo inteiramente. Este é o problema de ter um título chamativo e 

pequeno para um livro. Você, no caso o seu editor, tem de escolher a palavra mais 

impactante, "Colapso!", pois não existem livros com títulos de sete páginas, como 
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eu gostaria de ter batizado o meu. Um título mais completo diria que este livro é 

sobre civilizações, ponto. Algumas delas deram certo, e eu procuro examinar o 

porquê, e outras deram errado, idem. Nem sempre por problemas ambientais. 

Veja, por exemplo, o colapso do Paraguai no século 19. A sociedade paraguaia foi 

destruída não por conta de alguma questão ambiental, mas por ter tomado 

algumas decisões estúpidas que levaram o país à guerra contra os vizinhos Bolívia 

[Uruguai, na verdade], Argentina e Brasil simultaneamente. Não foi uma boa idéia, 

a maioria dos homens paraguaios morreu. Outra civilização citada é a União 

Soviética, que entrou em colapso há apenas doze anos. Sim, houve desastres 

ambientais na ex-URSS, mas não foram decisivos para o fim do país: a política foi. 

Um título melhor para o livro seria: "O Colapso de Sociedades Envolvendo um 

Componente Ambiental e em Alguns Casos Contribuições de Mudança de Clima, 

Vizinhos Hostis, Parceiros Comerciais, Mais um Questionamento sobre a Resposta 

da População". 

 

O sr. citou a escassez do petróleo, então quero fazer uma provocação: a SUV 

(picape campeã de consumo de gasolina e emissão de gás carbônico que é 

coqueluche entre os americanos) vai destruir os EUA? 

- (Risos) Não, a SUV sozinha não vai destruir os EUA, é apenas uma das coisas que 

os EUA estão fazendo errado. Se nós resolvemos todos os outros problemas que 

devem nos levar à destruição como civilização, podemos nos dar ao luxo de manter 

esses carrões rodando. Mas se nos livrarmos de todas as milhões de SUVs que 

rodam no país hoje e não fizermos mais nada em relação ao resto, corremos o risco 

do colapso. 

 

Há quem argumente que as inovações tecnológicas, que adquiriram uma velocidade 

e uma acessibilidade inéditas em nossa era, nos salvariam do tal colapso. O sr. 

concorda? 

- Não, na verdade acho que é exatamente o contrário. As pessoas usam a desculpa, 

a esperança dos avanços tecnológicos para continuar com o mesmo estilo de vida 

baseado no desperdício. Quer um exemplo? A SUV. Eis um grande avanço 

tecnológico em termos automobilísticos. Mas não está nos ajudando como 

civilização, está? OK, estou sendo ranzinza. A tecnologia pode ter alguma 

contribuição positiva. Para ficarmos no campo da energia, poderemos descobrir 

uma maneira mais eficiente de usar o vento ou a maré para nos ajudar a reduzir 

nossa dependência dos combustíveis fósseis... 

 

Sua base são civilizações passadas e pequenas, como a da ilha de Páscoa. Como é 

possível fazer a conexão com sociedades maiores e mais complicadas como a de 

hoje? 

- Você tem razão no caso da ilha de Páscoa, mas discuto também a maior 

civilização do Novo Mundo, os maias. Eram cerca de 50 milhões, não tantos quanto 

os brasileiros de hoje, mas eles deram um jeito de se destruir. Entre os casos bem-

sucedidos, cito o Japão, que também não é tão grande quanto o Brasil, mas 

sobreviveu isolado, pois resolveu seus problemas florestais no século 16. 

 

O sr. diz que quando estuda o colapso de uma sociedade procura por cinco 

características comuns: o grau e a natureza do dano ambiental; o grau e a 

natureza das mudanças climáticas; o nível de hostilidade das sociedades vizinhas; o 

grau de confiabilidade dos parceiros comerciais; e a resposta da sociedade aos seus 

problemas. Há algum país hoje que preencha negativamente todos esses itens? 

- Sim, há hoje em dia cerca de 25 países em que eu encontro essas características 

de maneira negativa. Um deles? O Haiti, que divide a ilha de Hispaniola com a 

República Dominicana. O país tem problemas terríveis de desflorestamento, o que 

causou mudanças de clima, com a redução da quantidade de chuva. Aliás, o Brasil 

vai enfrentar ou já enfrenta problema semelhante, por conta da Amazônia. Mas 

voltando ao Haiti: eles têm inimigos, moderados, mas inimigos, e não há muitas 
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nações amigas dispostas a ajudar o país. Por fim, o Haiti tem problemas com a 

resposta da população à mudança: uma elite política e econômica interessada em 

continuar rica e poderosa e não em resolver os problemas do país e de seu povo. 

 

O Brasil está na lista? 

- (Irônico) Não, tenho absoluta convicção de que a elite política brasileira está mais 

interessada em ajudar o povo do que em enriquecer. 

 

Assim como vem fazendo a administração de Bush? 

- (risos) Exatamente! Você capturou o espírito. 

 

Já esteve no Brasil? 

- Infelizmente, não. Fui convidado algumas vezes, e penso em ir. Mas estive em 

Iquitos, na Amazônia peruana. 

 

Tendo visto in loco a floresta, qual seu prognóstico? 

- Vejo muitas possibilidades. É o complexo biológico mais rico da Terra, o ambiente 

que tem mais plantas e espécies animais do planeta e na parte brasileira vejo a 

mais rica floresta do mundo, uma farmácia a céu aberto. Mas a floresta amazônica 

sobrevive de sua grande quantidade de chuva. Quando você corta as grandes 

árvores, diminui a quantidade de chuva. Vejo problemas ainda na riqueza do solo, 

cujos nutrientes vêm principalmente dessas grandes árvores, que estão sendo 

cortadas. Esse é o maior problema no Brasil hoje. 

 

Há colegas seus de academia que dizem que a próxima guerra será por água, não 

por petróleo. 

- Não necessariamente. Há muito pelo que ir à guerra ainda. Há lugares em que a 

próxima guerra será causada por fome. Mas concordo que a água já é um problema 

sério. Síria e Turquia, aliás, China e Bangladesh e Vietnã, EUA e México, Hungria e 

Eslováquia, todos já estão brigando por água. Mas a grande guerra do petróleo 

ainda está longe de acabar. A Venezuela, um dos maiores exportadores para os 

EUA, anunciou na semana passada que assinou acordo de fornecimento com a 

China. Eis um potencial conflito entre China e EUA. 

 

Por fim, o sr. acha que a reeleição de Bush contribui para o colapso das 

civilizações? 

- Eu tenho ouvido muito esta pergunta desde novembro último. (Risos). Tenho 

duas respostas. Primeiro, ao escrever meu livro não quis pregar aos convertidos, a 

quem já aceita que vivemos um grande problema ambiental, mas convencer os que 

discordam dessa idéia. E, se eu quero convencer estas pessoas, é importante que 

eu não insulte George W. Bush e quem pensa como ele. E já deu resultados: eu 

comecei a ser procurado por ministros e parentes próximos do presidente sobre o 

assunto. Segundo, lembre-se de que o presidente não é a única pessoa que 

determina a política ambiental do país. Há os Estados, e muitos têm políticas 

avançadas. Por exemplo, a Califórnia; Schwarzenegger está processando a União e 

está sendo processado de volta em diversas questões ambientais. 

(Folha de SP, 11/3) 
 

FONTE: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=26177 

 

  

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=26177
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