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INTRODUÇÃO 
 
 
 Durante séculos, a todos os que lutavam por justiça social, o problema da 
pobreza sempre esteve em primeiro lugar. No alvorecer do novo milênio, quando até 
data se estabeleceu para reduzi-la à metade e, em dez anos mais, erradicá-la da 
face da terra, defrontamo-nos com novo problema, ou seja, o aquecimento global e 
sua incidência maior exatamente sobre os mais pobres.  
 Objetivando contribuir  na compreensão da relação entre aquecimento global 
e pobreza e suas consequências é que brevemente queremos refletir neste trabalho, 
dando-nos conta de que se trata de uma pesquisa bibliográfica que faz parte  do 
Programa PIBIC-UEPG e que visa  jogar um pouco mais de luz sobre a dimensão 
desta problemática. Importa certamente fortalecer as vozes da denúncia, visto que a 
questão ambiental é uma das questões que precisam ser fortalecidas para 
produzirem resistência necessária capaz de inscrevê-la na agenda política mundial. 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL E POBREZA 
 
 Sobre a irreversibilidade de um planeta cada vez mais quente já não existem 
mais contestações consideráveis. Também sobre o aumento dos efeitos danosos 
deste aquecimento os fatos se multiplicam e estão presentes nos meios de 
comunicação quase que diariamente. Mas o que nos deixa a todos perplexos é o 
cálculo da divisão injusta da conta cobrada por este mais novo problema que afeta a 
toda a humanidade, ainda que de maneira desigual.  
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 Com efeito, em relação ao aquecimento global1, serão uma vez mais os 
mais pobres – exatamente os que menos contribuíram para o aumento do CO2 na 
atmosfera - que, contraditoriamente, serão os que pagarão a conta mais elevada. 
Serão eles que, além de perderem o pouco que têm, não raras vezes, pagarão com 
a própria vida a degradação ambiental  decorrente das mudanças climáticas, sendo 
os mais vulneráveis  diante das possibilidades  da adaptação e/ou mitigação. Isto 
tudo porque são os que habitam nos países  excluídos  do acesso tecnológico e 
econômico, os habitantes  periféricos das cidades com o menor acesso à moradia, 
alimentação, com deficiente acesso à educação e ao atendimento à saúde. Portanto, 
são exatamente os excluídos de sempre os mais sujeitos às catástrofes naturais 
provenientes das mudanças climáticas em curso. Quando se trata da questão 
ambiental basta verificar que os países ricos, mesmo contando apenas com “15% da 
população, são responsáveis pela metade das emissões de CO2” (ONU, PNUD, 
Relatório de desenvolvimento Humano 2007/2008 p.7), mas também serão mais 
uma vez os que menos pagarão em sofrimento e em vidas humanas pelas 
catástrofes em grande parte por eles produzidos. 
 Os relatórios dos especialistas dos últimos tempos constatam que vivemos 
num sistema e num processo em que se extrai  muito mais recursos naturais do 
planeta do que ele consegue repor2. Falando em “pegada ecológica” 3, esta imprime  
marcas profundas de exploração quando deveria ser apenas de troca. E isto 
acontece nas relações que temos  com  a água, o ar, a terra, as florestas, os animais  

                                                 
1Sobre o Aquecimento global, o Relatório do Impacto Humano, 2009, revela que a cada ano ele mata 315 mil 
pessoas e custa US$ 125 bilhões: “é um mal silencioso, que assume as formas da fome ou de doenças, mas 
também se esconde nos ciclones, enchentes e ondas de calor. Impiedoso ataca principalmente a população mais 
miserável do planeta”  (RB Ambiental, acessado em 27/10/2009).  
2 É consenso que hoje extraímos do planeta cerca de 30% mais do que ele é capaz  de repor em todos os tipos de 
recursos naturais. 
3  “Pegada Ecológica” ou “pegada de carbono” é um indicador  do impacto ambiental produzido pelo consumo 
de uma pessoa, uma cidade, um país  ou o mundo globalmente. A  “pegada ecológica” é medida em hectares, 
indicando quanta  superfície de terra é demanda por um estilo de vida. Se a pegada de todos os habitantes de um 
país é maior que sua superfície, concluímos que  esses estão “exportando” para outros países uma parte de seus 
impactos ecológicos (GARRIDO, out. 2008). 
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e mesmo com outros seres humanos.  Quando se trata de   “pegada ecológica” são 
sempre de novo os pobres, os  que estão abaixo da média de consumo os que mais 
pagam. Enquanto  a média de hectares de terra por pegada ecológica mundial está 
em torno de 2,85 hectares per capita, segundo Porto-Gonçalves (2004), na África, a 
pegada ecológica é de apenas 1,5 hectare; na Ásia e no Pacífico, mal alcança 1,8 
hectare; na América Latina e no Caribe, no Oriente Médio e na Ásia Central essa 
estaria em torno da média mundial, ou seja 2,85 de ha. per capita. Já na Europa 
Central e Oriental esta pegada sobe para 5 hectares; na Europa Ocidental chega a 
6, ou seja, 110% a média mundial. Enquanto isso, nos Estados Unidos “corresponde 
a 12 hectares per capita, isto é, 425% a mais que a média mundial”, significando que 
“um americano médio equivale, em termos de impacto ecológico, a cerca de dez 
africanos ou asiáticos” (2004, p. 84). É o estilo de vida baseado num consumismo 
sem limites, onde pouco importa que uma pegada ecológica tão pesada agrave cada 
vez mais os problemas ambientais, acentuando, além disso, as desigualdades 
regionais. Isto denuncia  que “há um forte componente de injustiça ambiental 
subjacente ao atual padrão do poder mundial” (2004, p. 85).  
 Dito de outra forma,  os mais afetados pelas mudanças climáticas serão os 
que  hoje estão entre os mais de 1,1 bilhão dos excluídos  do acesso à água potável, 
os 2,6 bilhões que não dispõem de saneamento, nem de alimentação básica. São, 
além disso, os  1,4 bilhões de pessoas que vivem em bacias fluviais em que a 
utilização da água já ultrapassa as taxas de recarga; os mais de um bilhão vivendo 
abaixo da linha de pobreza com menos de um dólar por dia. São ainda os habitantes 
das regiões costeiras,  “o lar de metade da população mundial”. No que diz respeito 
às cidades costeiras, com  o previsto aumento do nível dos oceanos, elas terão 
destruídos seus sistemas de fornecimento de água, coleta de esgoto, disseminando 
doenças provenientes de águas infectadas;  são os que  habitam em lugares  e se 
encontram dependentes de águas do degelo,  quando estas já estão escasseando 
com o derretimento das geleiras. Quanto a isso, sabemos “hoje que  um sexto da 
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população mundial tira sua água doce de rios alimentados por este degelo sazonal, 
que têm secado progressivamente” (ANGELO, 2008,  p 76). 
 As mudanças ambientais globais são apontadas pelos relatórios do IPCC -
2007, em especial o GEO-4 (Global Environment Outllok), relatório de avaliação do 
IPCC, como uma das principais forças que intensificam a vulnerabilidade dos pobres 
diante destes  perigos. Textualmente, “os perigos da natureza, como terremotos e 
inundações, secas, tormentas, ciclones e furacões tropicais, incêndios naturais de 
bosques, tsunamis, erupções vulcânicas e desprendimentos de terras, representam 
uma ameaça para todas as pessoas; no entanto, em proporção, os pobres são quem 
sofre mais danos” (ONU, GEO-4, 2007 p. 315). E adiante: “mais de 90% de pessoas 
expostas a estes desastres vive em países em vias de desenvolvimento e mais da 
metade das mortes provocadas por desastres naturais acontece em países de baixo 
índice de desenvolvimento humano” (ONU, GEO-4, 2007, p. 316). O Relatório  de 
Impacto Humano, 2009, nos informa que “os países em desenvolvimento carregam 
nove décimos da carga da mudança climática: 98% dos seriamente afetados e 99% 
de todas as mortes relacionadas a desastres meteorológicos, com 90% do total de 
perdas econômicas” (RB Ambiental, acessado em 27/10/2009). 

O aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas põem em 
perigo todas as populações. O fator pobreza, no entanto,  potencializa os perigos 
que muitas vezes se  convertem  em tragédias na vida dos excluídos, uma vez que  
a condição de pobreza  diminui a capacidade de adaptação e mitigação a estes 
eventos que, por extensão, atingem o conjunto da sociedade. Reafirmamos isto para 
constatar com Robert Castel, em “As Metamorfoses da Questão Social”, que “é 
preciso encontrar um remédio eficaz para a chaga do pauperismo ou preparar-se 
para a desordem do Mundo” (1998, p. 30). E, seguramente é  esta a compreensão 
que move as Nações Unidas  e os países membros quando, nas últimas décadas 
tratam nas questões do “meio ambiente e desenvolvimento”, da.necessidade de 
algumas  decisões para “mitigar a pobreza” no mundo.  
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AGENDA 21 E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO NO 
COMBATE À POBREZA 
 

Acreditamos ser este o contexto  no qual se inscrevem as intenções de 
“combate à pobreza”, expressados no  capítulo 3 da Agenda 21, quando o 
“desenvolvimento humano” e a “erradicação da pobreza”, estão presentes nos 
Objetivos do Milênio, ao lado das questões ambientais.  A Agenda 21 exige dos  
órgãos pertinentes  “atribuir prioridade máxima à mitigação da pobreza”, como 
vemos em texto da Agenda 21  (cfr IPARDES, 2001, p. 17, grifo nosso). 
 No mesmo sentido, reconhecendo que o Desenvolvimento Humano é a base 
mais segura para a adaptação às alterações climáticas, a ONU, em 2000, ao 
analisar os maiores problemas mundiais estabeleceu 8 objetivos do milênio, como 8 
jeitos de mudar o mundo. Em seu primeiro objetivo se propõe “erradicar  a extrema 
pobreza  e a fome”,  ou seja, até 2015, cortar pela metade a pobreza extrema e até 
2025 acabar com a miséria mundial. Como sétimo objetivo, “garantir a 
sustentabilidade ambiental”, que se refere ao aumento de áreas protegidas, tanto na 
terra quanto no mar, mas de forma especial, reduzir  em 50% o número de pessoas  
sem acesso à água potável, como também questões  relativas ao saneamento 4.  
 Na mesma linha, entendemos o Relatório do Desenvolvimento Humano 
(2007/2008), quando já na introdução, ao apresentar o capítulo 2 “Choques 
climáticos: riscos e vulnerabilidade num mundo desigual” (p. 71 a 107) afirma que 
“elevados índices de pobreza e baixos níveis de desenvolvimento humano limitam a 
capacidade dos agregados familiares pobres de gerirem riscos climáticos” (p. 8).  

É com esta compreensão  que se enfrenta o debate - mesmo no mundo 
liberal – sobre o quanto  seria necessário de transferência de recursos dos países 
ricos  para os mais pobres para estes chegarem a um mínimo de sustentabilidade. 

                                                 
4 Preocupação muito presente no Relatório do Desenvolvimento Humano. A água para lá da escassez: poder, 
pobreza e a crise mundial da água (ONU, 2006). 



 
 
 

 6 

 Podemos imaginar as várias objeções que se colocam, ou melhor, os mais 
ricos sequer se colocam esta questão. Jeffrey Sachs - que se auto-denomina liberal 
-, em sua obra ”O fim da pobreza”, com sub-título “como acabar com a miséria 
mundial nos próximos 20 anos”,  situando-se na “chamada estratégia da redução da 
pobreza baseada nas metas do Desenvolvimento do Milênio” (2005, p.307), afirma: 
“... a questão não é se o mundo rico tem condições de ajudar os pobres, mas se 
pode dar-se ao luxo de não ajudá-los” (2005, p. 331).  Utiliza-se de pesquisas e 
dezenas de cálculos a partir de referências de quantos seriam os pobres, o quanto 
possuem e qual seria  o déficit para completar-lhes o mínimo5.  Chega à conclusão 
que as transferências necessárias permaneceriam “dentro do alvo de 0,7% do PNB 
dos países doadores” (2005, p. 334), o que passa a ser o compromisso a ser 
assumido pelos países ricos para elevar os miseráveis ao nível das necessidades 
básicas. Mesmo diante das grandes desproporções de renda6 entre ricos e pobres,  
nada garante que este compromisso seja honrado, ainda que hoje todas as 
condições sejam dadas para erradicar a pobreza absoluta de vez. É o próprio Sachs 
que em várias passagens de seu trabalho nos apresenta de quão incoerente é o 
atual sistema, em se tratando das Metas do Desenvolvimento do Milênio, pois 
“quando se trata da prática real, onde a coisa é para valer nos planos da redução da 
pobreza, as Metas do Desenvolvimento do Milênio expressam apenas aspirações 
vagas, em vez de objetivos operacionais” (SACHS, 2005, p. 312) Aspirações vagas, 
quando trata do  financiamento e estimativa de custos - um “custo total anual médio 
(...) em cerca de $ 30 bilhões” - também encontramos na Agenda 21, na medida em  
“estas são estimativas apenas indicativas e aproximadas, não revistas pelos 
Governos” (Agenda 21, p.17).  

                                                 
5 “ O Banco Mundial estima que satisfazer as necessidades básicas requer US$ 1,08 por dia por pessoa, baseado 
em preços ajustados do poder de compra de 1993” (SACHS, 2005, p. 333) 
6 Os 400 indivíduos mais ricos dos americanos possuem 69 bilhões de dólares enquanto que 57 
bilhões são para 161 milhões  de habitantes de Botsuana, Nigéria, Senegal e Uganda (SACHS, 2005, 
p. 349) 
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 Noutro lugar, de forma ainda mais clara, Sachs continua afirmando que “as 
agências de ajuda concentram-se em projetos em escala mais simbólica que 
racional, suficientemente grandes apenas para dar boas manchetes”,  ou então, “por 
mais que falemos de nossa generosidade nos Estados Unidos, os países pobres 
estão plenamente conscientes  do que não estamos fazendo” (2005, p.308 e 385) 
Em vez de investir em aproximações entre ricos e pobres num sistema que se 
globalizou, preferem investir em força, uma vez que se constatou que, “em 2004, os 
Estados Unidos gastaram trinta vezes mais com as forças militares do que com 
ajuda externa...” (SACHS, 2005, p. 374).  

Há um hiato entre ricos e pobres, um  abismo que se escancarou, no  
linguajar de Jeffrey Sachs, no período que ele chama de “crescimento econômico 
moderno”, quando não só a população global aumentou mais de seis vezes em 
menos de dois séculos, mas no qual a renda per capita média no mundo cresceu 
com mais rapidez ainda,  “cerca de  nove vezes,  apenas entre 1920 a 2000”. Mas 
isto não se deu de forma igual  segundo o mesmo autor, visto que “nos países ricos 
de hoje, o crescimento econômico foi mais espantoso. A renda per capita dos 
Estados Unidos aumentou quase 25 vezes durante esse período e a da Europa 
Ocidental, quinze vezes”. Em relação à produção total de alimentos, esta mais que  
acompanhou a explosão da população mundial, graças  aos avanços tecnológicos, 
embora, “até hoje exista um grande número de pessoas cronicamente famintas” 
(2005, p.54-55)7. Mais, 

Em 1820, a maior distância entre o rico e o pobre – especificamente entre o Reino Unido, a 
principal economia da época, e a África, a região mais pobre do mundo -  estava numa 
proporção de quatro para um na renda per capita. (...)  Em 1998, a distância entre a economia 
mais rica, a dos Estados Unidos, e a região mais pobre, ainda a África, aumentara para vinte 
sobre um” (2005, p. 55). 
 

                                                 
7 Segundo a FAO, 1bilhão de pessoas estão submetidas à fome crônica e 2 bilhões sofrem de 
“insegurança alimentar”,  ou seja, não têm alimentação suficiente e adequada para uma vida 
saudável (JOVIT, 2008 p. 13).  
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Trata-se, portanto,  de um sistema que apresenta um fosso cada vez maior 
entre ricos e pobres. Um sistema que se afirma num consumo desmesurado de 
alguns, enquanto exclui, sem preocupação alguma,  a grande maioria, seja no uso 
da energia, da comida, seja da água, pouco importando se estes já gastaram sua 
quota da “pegada de carbono” ou  sua quota na “pegada da água”,8 pois podem 
exportá-la e/ou importá-la de outros lugares. Novamente alguns dados 
comparativos: um residente na Espanha necessita de um milhão de litros de água ao 
ano, enquanto um norte americano necessita de “meros” 2,5 milhões e um chinês de 
700 mil litros (Garrido, 2008). 

Embora, como registra o Relatório do GEO-4, na maioria das regiões se tenha 
avançado no cumprimento do primeiro objetivo do desenvolvimento do milênio sobre 
a redução da pobreza extrema e da fome, ainda há muitos países que não lograrão 
as metas para 2015. Nos países em desenvolvimento, a pobreza extrema – os que 
vivem com menos de um dólar ao dia - “decresceu de 28% em 1990 a 19% em 
2002”. A pobreza relativa está aumentando em muitos países apesar de sua 
prosperidade geral, acrescentam os autores do relatório (ONU, GEO-4, 2007 p. 
309), visto que “o crescimento econômico não  se traduz necessariamente em alívio 
da pobreza”.  

Assim, o aquecimento global  que produz as mudanças climáticas expõem a 
humanidade, de forma desigual, a riscos até agora não imaginados. Mas, sobretudo,  
expõem um mundo desigual, pois “a problemática ambiental surge nas últimas 
décadas do século XX como o sinal mais eloqüente da crise da racionalidade 
econômica que conduziu o processo da modernização”, afirma  Leff (2009, p.22). É 
um sistema que “recodifica o homem, a cultura e a natureza com formas aparentes 
de uma mesma essência: o capital”, quando os “processos ecológicos e simbólicos 

                                                 
8 “Pegada hidrológica” ou   “pegada da água”, termo recente, criado por Arjen Hoecktra, se concentra 
exclusivamente em avaliar as necessidades diretas e indiretas de água para sustentar o estilo de vida de uma 
pessoa, cidade, região ou país. É avaliada em unidades de volume por pessoa, mais concretamente, em metros 
cúbicos ou milhares de litros por pessoa/ano, (GARRIDO, out. 2008). 
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são reconvertidos em capital natural, humano e cultural, para serem assimilados ao 
processo da reprodução e expansão da ordem econômica” (Leff, 2009, p. 23) Ou 
ainda, é um sistema, que vem se afirmando  desde a mercantilização  do trabalho, 
da terra  e da moeda, segundo Polanyi (1980), (in SCHONS, 2008, p.71), e desde 
então se subjugou ao Mercado, recebendo deste  toda orientação, pouco importando 
se estamos a acumular uma dívida social e ecológica insustentável, não só com as 
gerações futuras, que terão que responder a um problema que não criaram, mas, 
sobretudo, para com as populações  de empobrecidos que irão enfrentar os 
primeiros e mais prejudiciais impactos e que pagarão o preço mais alto pelas 
alterações climáticas. 

 
 
As nações mais ricas e seus cidadãos são  responsáveis pelo pesado volume de 

gases de efeito estufa retidos na atmosfera terrestre. Mas os países pobres e seus 
cidadãos pagarão o preço mais alto pelas alterações climáticas (ONU, PNUD-RDH, 
2007/2008, p.3). 
 

   
 Resulta que somos colocados ante escolhas:ou continuar  no vício do 
consumismo sem limites  como “saqueadores e predadores”, uma vez  que “em 
apenas duas décadas, a de 1980 e 1990, a humanidade usou o equivalente  à 
metade de toda energia consumida nos 180 anos anteriores, isto é, de 1800 a 1980” 
(ANGELO, 2008, p. 33), ou, então, tomar consciência, criarmos resistências, 
fortalecermos as vozes que denunciam  os saques e  buscam desenvolver os 
valores da troca  e da solidariedade entre os povos, principalmente em vista das 
gerações futuras. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 10 

CONCLUSÃO 
 
 Ao concluirmos, importa dizer que nos encontramos aqui  ante um problema 
que, devido à limitação da extensão  do presente texto, apenas pode ser bafejado9. 
Inúmeros dados, extraordinárias análises, por isso, não puderam ser apresentadas. 
Mas temos a certeza de que a gravidade dos temas contrastados, assim como a 
premência do momento que vivemos deram a todos, ao menos uma percepção 
inicial de que,  se quisermos viver num mundo minimamente habitável, mesmo num 
futuro próximo, inúmeras ações deverão ser postas em marcha e verdadeiras 
mudanças nos padrões de vida terão que ser assumidas sob pena de acabarmos 
com  qualquer possibilidade de vida no planeta Terra.  
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