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Este livro foi escrito para comemorar os 10 anos da Conferência Mundial
sobre o Meio Ambiente, Rio-92. É fruto de uma busca permanente, por um

conjunto de pesquisadores liderados pela Fundação Oswaldo Cruz, de estreitar
os nós conceituais entre o campo da saúde e a discussão ambiental. Não que
esta relação seja um assunto inédito, pois vem de mais de um século a preocu-
pação explícita com as condições gerais em que a saúde e a qualidade de vida se
realizam. Porém, vivenciamos um momento histórico específico de realização
do capitalismo. E novas perguntas e outros dilemas se nos apresentam nesse
começo do século XXI, desafiando nossa capacidade reflexiva e de ação práti-
ca. Nesse sentido, esta obra tem a pretensão de se incluir, a partir do contexto
brasileiro, no aprofundamento de conceitos (historicamente construídos)
subjacentes e necessários a uma ética renovada, diante de questões ao mesmo
tempo locais e planetárias, subjetivas e coletivas, de ambos os campos.

Por que estudar os conceitos que estruturam os temas relativos à articulação
entre saúde e ambiente? Pareceu-nos, pela experiência reflexiva desses últimos
anos, que, embora óbvia na prática concreta e empírica, a relação entre esses
dois termos não é um dado. Pelo contrário, está eivada de contradições, de
reducionismos e de zonas cinzentas do pensamento. Ao mesmo tempo que
ocorreram mudanças velozes no mundo, impulsionadas pelas intervenções hu-
manas sobre a natureza e mediadas pelos avanços científico-tecnológicos, as
metanarrativas ou as microanálises disciplinares se tornaram insuficientes para
responder aos desafios teóricos e práticos em todas as áreas de conhecimento e
também nos campos aqui tratados. Dizendo de outro modo, a saga de Oswaldo
Cruz, cujo pensamento sanitário-ambientalista marcou a atuação da saúde pú-
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blica do início do século XX, precisa ser retomada frente às inflexões deste
novo momento histórico e repensada de forma mais ampliada, revendo concei-
tos e posturas metodológicas, sociais e subjetivas. Por isso começamos pela
apresentação do contexto sócio-histórico e político em que este trabalho se
insere e terminamos introduzindo o leitor a temas específicos que nos parece-
ram fundamentais para avançar a práxis articulada entre saúde e ambiente.

Lá se vão 10 anos da aprovação da Agenda 21, documento das Nações
Unidas definido na Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992 (ECO-92). Essa Agenda teve como
signatários 178 chefes de Estado e de Governo e configurou-se como um pacto
internacional a partir de recomendações que objetivavam a substituição, ainda
que de forma negociada, do padrão de desenvolvimento predominante no final
do século XX.

O modelo econômico que determina e sustenta esse padrão ancora-se na
financeirização globalizada, iniciada no início dos anos 70 e maturada nos 80.
Agigantaram-se os bancos, os fundos de pensão, os fundos de gestão de ações,
assim como as companhias de seguro que, tecnicamente viabilizados pelas
modernas telecomunicações e pela informática, conectaram-se diretamente, on-line,
com todos os mercados. Com tal base técnica, e sustentado politicamente pelos
Estados neoliberais, o capital financeiro assegurou a desregulamentação neces-
sária para sua ação especulativa em todo o mundo. Mas este é apenas um lado
da globalização. Na outra face de sua moeda está a vida social e cotidiana da
maioria da população, afetada pela fragmentação do mundo do trabalho, carac-
terizada pelo aumento do desemprego, precarização do trabalho, diminuição
do poder do salário, instabilidade das formas de contratação, assim como im-
portante debilidade da representação dos trabalhadores expressa no enfra-
quecimento do movimento sindical.

Como conseqüência desse processo de globalização, são descartados enor-
mes contingentes humanos não-necessários à rentabilidade do sistema. Com
cerca de 1 bilhão de pessoas desempregadas e um número expressivo dos que
têm de sobreviver com menos de 1 dólar por dia, continentes são abandona-
dos, riquezas são concentradas e a submissão de Estados é imposta pelos inte-
resses daqueles que hegemonizam este processo.

Não bastando a degradação social inerente a este cenário, o sistema produ-
tivo, em seu ciclo que vai da extração da matéria prima ao consumo, vem dei-
xando suas marcas no meio ambiente com efeitos predatórios refletidos na
contaminação do solo, no aporte e na qualidade da água, na contaminação do ar
atmosférico, enfim, na degradação do meio ambiente, deixando claro que as
situações de risco decorrentes deste modelo transcendem os limites da produ-
ção atingindo não somente os trabalhadores, mas a população em geral.
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Mas a predação, assim como o consumo, também obedece às leis da distribui-
ção – condicionadas pelas relações capital/trabalho –, só que na proporção inversa.
As desigualdades entre as nações desenvolvidas e os povos que habitam os conti-
nentes mais desfavorecidos expressam-se nas diferenças entre a qualidade de vida
alcançada pelo hemisfério Norte e o que é possível no lado Sul, quando observado
que cerca de 20% da população mundial – quase toda vivendo no lado Norte –
consomem 80% das matérias primas e da energia produzidas, ao mesmo tempo em
que são responsáveis por mais de 80% da poluição da Terra. Quando localizado
com mais precisão, o foco mostra que somente os Estados Unidos consomem 1/3
de toda a energia gerada globalmente. O modelo produtivo que vem se configuran-
do a partir do último terço do século XX delineou seus contornos em que a pobre-
za dos trópicos e suas conseqüências – expressas nas mais diversas formas de vio-
lência – ganham cruelmente figura de destaque.

Mas seria equivocado supormos que a retaguarda política para a viabilização
deste modelo está na ‘ausência da ação dos Estados’ em tempos de
neoliberalismo. Ao contrário, o processo se desenvolve e é sustentado a partir
dos interesses de Estados Nacionais hegemônicos – a saber, os países do cha-
mado espaço trilateral, que inclui Estados Unidos, Europa e Japão – e do ali-
nhamento submisso dos Estados dependentes, entre os quais está o brasileiro.

Portanto, a tão propagada ‘sustentabilidade’ há que ser enfocada a partir de
uma ampla abordagem crítica, que deverá envolver um conjunto de saberes das
diversas ciências, se quisermos nos aproximar da complexidade inerente às ques-
tões relativas ao meio ambiente e suas relações com a saúde. Foi neste contexto
que a Agenda Global 21, organizada em quarenta capítulos, surgiu com o objetivo
de orientar a formulação das Agendas de cada um dos países com ela comprome-
tido, em busca de uma sustentabilidade que pudesse ir construindo um mundo
menos degradado ambiental e socialmente. Sua formulação estabeleceu preceitos
que, de certa forma, vêm na contramão daqueles instituídos nas últimas décadas
pelo neoliberalismo, em que a globalização tem se balizado por interesses restri-
tos ao mundo financeiro, tecnológico e produtivo, ditados pelo capital.

Por vezes rejeitada e ameaçada de ser revisada pelos países desenvolvidos, a
Agenda Global teve, nos países em desenvolvimento, pouca acolhida real. Ainda
assim, baseada nela, está sendo construída – desde 1997, pela Comissão de Políticas
de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 21 Nacional (CPDS), coordenada pelo
Ministério do Meio Ambiente – a Agenda 21 Brasileira, que será concluída neste mês de
junho e será anunciada na Conferência de Johannesburg, África do Sul, em agosto
próximo. As propostas que nela estão sendo desenhadas vêm expressando que

o objetivo comum não está restrito apenas à preservação do meio ambiente,
mas a um desenvolvimento sustentável, preceito mais amplo que introduz
na discussão a dimensão de eqüidade social planetária e do equilíbrio
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perdido ao longo dos últimos duzentos anos. Trata-se, portanto, de buscar
uma nova racionalidade que garanta a solidariedade e a cooperação mundial,
tanto quanto a continuidade do desenvolvimento e da própria vida para as
gerações futuras, ameaçadas pelo consumismo perdulário e a exploração
predatória dos recursos naturais do capitalismo moderno. (Agenda 21
Brasileira:53)

Assume, ainda, a Agenda 21 Brasileira que o desenvolvimento sustentável
exige maior geração de emprego e renda, com eqüidade social e valorização do
capital social e dos recursos humanos, localizando no objetivo final do desen-
volvimento a garantia da qualidade de vida para todos. Propugna também um
pacto Norte-Sul, capaz de humanizar o processo de globalização através da
cooperação, da justiça e da democracia, bem como da eqüidade social interna
de cada país, tanto quanto em nível planetário.

Para a consecução desses objetivos, o documento prevê dois instrumen-
tos: “o financiamento do desenvolvimento, através da ajuda multilateral, e a trans-
ferência de tecnologia dos países mais ricos para os mais pobres” e, também, a

criação dos Conselhos e Comissões Nacionais de Desenvolvimento
Sustentável e os Fóruns da Agenda 21, envolvendo as comunidades e o
poder local, os trabalhadores e associações de classe, os empresários, as
ONG’s, a comunidade científica, a mídia e as lideranças sociais e políticas
regionais e locais. (Agenda 21 Brasileira:55)

Deste modo, está destacado também que a viabilidade da Agenda 21 vai depen-
der da capacidade de mobilizar, integrar e dar prioridade às ações seletivas de cará-
ter estratégico que concentrem esforços e desencadeiem grandes mudanças. No
entanto, parece-nos fundamental observar que, mais do que qualquer outro aspec-
to considerado, sua viabilidade estará condicionada à perspectiva de hegemonizar,
no âmbito deste terreno político constituído por ideologias tão díspares, projetos
que assegurem efetivamente a sustentabilidade em sua dimensão mais plena.

Definida em torno de seis temas – gestão de recursos naturais; cidades
sustentáveis; agricultura sustentável; redução das desigualdades sociais; infra-
estrutura e integração regional e ciência e tecnologia para o desenvolvimento
sustentável —, a agenda brasileira pretende se concretizar através de 21 ações
que, segundo seu documento, é um número “suficientemente generoso para
que se possa acomodar um número razoável de prioridades e interesses conver-
gentes de um país tão diversificado, mas não tão amplo que nos conduza à
dispersão das ações, o que exigiria mobilização, recursos e esforços excessivos”.
Assim, entre a Agenda da Suécia, que estabelece apenas uma meta prioritária –
a energia – e a da China, que define 63 prioridades, está a Agenda Brasileira 21,
com as seguintes ações, onde destacamos apenas alguns de seus princípios e
características fundamentais:
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1. Retomar o desenvolvimento, mas com sustentabilidade

Visa ao compromisso com a retomada do desenvolvimento, reconhecen-
do que, há duas décadas, as ações realizadas têm sido insuficientes para garantir
ao país os patamares necessários de emprego e renda. Além disso, novas di-
mensões devem ser incorporadas à lógica do desenvolvimento, especialmente o
compromisso com a sustentabilidade e a estabilidade. Destaca também, como
dimensão importante, a redução das desigualdades e o combate à exclusão soci-
al, consolidando o mercado interno e incorporando as regiões periféricas.

2. Reduzir as desigualdades sociais e combater as origens e os focos
de pobreza

Considera-se que não basta reduzir ou eliminar a pobreza absoluta. É pre-
ciso, também reduzir as desigualdades extremas, alcançando justiça social e ci-
dadania, estabelecendo-se metas relativas ao índice Gini para a próxima década.

3. Promover a saúde, evitar a doença

Considera-se que as desigualdades sociais são devastadoras no plano da
saúde e da doença, incidindo de forma particularmente grave sobre as camadas de
baixa renda, cujo acesso aos serviços de saúde, embora universalizado, é ainda
bastante precário. Para corrigir tais desequilíbrios, a Agenda propõe priorizar ações
preventivas de promoção da saúde, através da universalização do Programa de
Saúde da Família, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) e
destaca também a necessidade da identificação, para a busca de soluções, de fato-
res ambientais que prejudicam a saúde da população brasileira, tais como:

• águas dos rios e subterrâneas contaminadas e que são utilizadas para
consumo humano;

• drenagem inadequada das águas pluviais, produzindo coleções que facili-
tam a reprodução de vetores de doenças como a malária e a
esquistossomose;

• resíduos sólidos – lixo urbano e detritos industriais – que alimentam a
proliferação de insetos e roedores transmissores de doenças, assim como
proporcionam a contaminação do meio ambiente por produtos químicos;

• contaminação de alimentos por agentes químicos e biológicos.

4. Padrões de consumo sustentáveis e campanha nacional contra o
desperdício

Busca-se combater a cultura do consumismo e do desperdício e a adoção
de padrões de consumo sustentáveis, assim como a ampliação da poupança
interna como condição necessária à promoção de maior eqüidade entre as clas-
ses sociais e as diferenças regionais.
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5. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento e a
sustentabilidade

Visa a promover, como prioridade absoluta, maior participação dos
recursos humanos qualificados da ciência e da tecnologia nacionais no va-
lor agregado da produção agrícola e industrial brasileira. E desenvolver ni-
chos competitivos, especialmente no que se refere à biotecnologia e à
biodiversidade, recursos hídricos, saneamento básico e energia renovável.
Ainda propõe a promoção de tecnologias limpas a apropriadas, adequadas
à realidade de países social e economicamente semelhantes ao nosso, espe-
cialmente os localizados em regiões tropicais.

6. Ecoeficiência e responsabilidade fiscal das empresas

Propõe a adoção, pelas empresas brasileiras, de padrões internacionais de
ecoeficiência e de responsabilidade social que incorporam valores éticos e cul-
turais ao processo de decisão dos negócios. Do ponto de vista gerencial, desta-
ca a necessidade de fortalecer a eficiência empresarial através dos mecanismos
da ISI 14000.

7. Promover a autoridade metropolitana e a gestão integrada e
participativa dos serviços urbanos

Visa à criação de consórcios municipais para solucionar os graves pro-
blemas econômicos, sociais e ambientais enfrentados pelas cidades brasileiras
como referentes às deseconomias urbanas, aos transportes, aos congestiona-
mentos, à exclusão social e de renda, à má distribuição dos serviços públicos,
à moradia, à carência de infra-estrutura urbana e de serviços, à prevenção de
epidemias, à violência, à poluição e à degradação ambiental. Assume, ainda, a
necessidade da reforma do Estado como instrumento político importante
para viabilizar tais soluções.

8. Universalizar o saneamento ambiental

Estima, concretamente, em torno de 20 bilhões de dólares para investi-
mento em infra-estrutura urbana para abastecimento de água e coleta e trata-
mento de esgoto, definindo como meta a universalização do acesso à água e ao
esgoto, ampliando para 60% o tratamento secundário de esgotos, com priori-
dade absoluta para a proteção dos grandes corpos hídricos poluídos.

9. Implantar o transporte de massas e a cidadania urbana

Explicita a necessidade de implantação de redes de transportes de massas
nas grandes aglomerações das regiões metropolitanas, buscando evitar a con-
centração de recursos no provimento de infra-estrutura voltada para o trans-
porte individual, assim como mobilizar a cidadania na luta contra a violência
urbana e as desigualdades sociais.
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10. Promover a Agenda 21 Local e o desenvolvimento regional,
integrado e sustentável

Define a necessidade de fortalecer, por todos os meios, o processo de
descentralização e o federalismo cooperativo, com base em consórcio e
alianças suprapartidárias intermunicipais e na cooperação vertical entre os
três níveis da federação.

11. Promover os dez mandamentos do desenvolvimento rural
sustentável

Visa a assegurar digna existência e sadia qualidade de vida aos que habitam
ou trabalham fora das aglomerações metropolitanas, em conformidade com os
ditames da justiça social e da preservação da natureza para as presentes e futu-
ras gerações.

12. Realizar uma política florestal, controle do desmatamento e
proteção da biodiversidade

Propõe assegurar o desmatamento zero nas zonas críticas dos biomas
ameaçados, especialmente os corredores da biodiversidade, reservas e os par-
ques naturais e estabelecer o plantio e reflorestamento em zonas degradadas,
especialmente na Amazônia.

13. Melhorar a qualidade e quantidade da água e combater a polui-
ção do ar e do solo

Visa à implementação da Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos,
consagrada na Lei 4.933 de 1997, a ser executada pela Agência Nacional de
Águas (ANA), dando prioridades ao monitoramento por meio de Indicadores
do Desenvolvimento Sustentável.

14. Prover energia e infra-estrutura para o desenvolvimento
sustentável

Busca promover a modernização da infra-estrutura e a melhoria dos servi-
ços de telecomunicação, energia e transportes, universalizando-os e garantindo
a igualdade no acesso.

15. Implantar a administração integrada e os instrumentos econômi-
cos de gestão ambiental

Visa ao diálogo entre as áreas econômica, de infra-estrutura, social e
ambiental, nas diferentes estâncias de governo.
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16. Fortalecer a governança e as parcerias entre a sociedade e o
governo

Estimula o fortalecimento da coesão social, propondo a criação de interlocutores
capazes de representar os interesses legítimos da sociedade, bem como de fortale-
cer os mecanismos gerenciais de descentralização e capacidade de governar.

17. Integrar as regiões brasileiras e promover ações exemplares em
seus biomas ameaçados

Propugna a incorporação da Amazônia à comunidade nacional, buscando ex-
plorar mais racionalmente os recursos hídricos do Nordeste. Além disto, busca pre-
servar o cerrado e garantir, na região Sudeste, o desmatamento zero em suas zonas
mais críticas.

18. Valorizar as novas identidades e a diversidade cultural e
ambiental

Visa à promoção das culturas negra e indígena, assim como ao fortaleci-
mento do  papel da mulher na sociedade, reduzindo os índices de desigualdades
que ainda predominam.

19. Inserir o protagonismo ambiental como prioridade na política
externa

Explicita a importância do país nesta questão, por sua condição de líder
dos estoques remanescentes de recursos naturais e pelo fato de ter sediado a
Conferência do Rio, em 1992. No entanto, recomenda o fortalecimento dos
instrumentos de ação nesta área, com crescente participação da sociedade tanto
quanto da diplomacia ambiental.

20. Fortalecer a consciência ambiental

Visa a aprofundar a consciência ambiental e social da população brasileira
e, sobretudo, de suas elites econômicas, sociais e políticas, sensibilizando-as e
capacitando-as para as novas metas do desenvolvimento sustentável.

21. Promover a ética da responsabilidade

Propõe uma postura dentro da ética da sustentabilidade e a ética do cuidar
com o compromisso global de mudança a ser perseguido por todos os cida-
dãos, empresas, instituições e governos, em todo o território nacional.
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O conjunto de questões aqui expostas inserem o país em uma revisão de
metas acordadas no âmbito da Rio-92 e, ao mesmo tempo, atualiza as propostas
políticas e públicas frente aos novos desafios. Este livro, como já dissemos, colo-
ca-se dentro do esforço nacional, mas de forma específica e pontual, voltada ao
papel dos intelectuais na construção dessa Agenda. Para isso, apresenta um pano-
rama histórico das ações antropocêntricas predadoras e uma crítica sobre essas
intervenções e suas repercussões sobre a saúde. Lembra o saudoso e grande inte-
lectual Milton Santos, em sua pregação teórico-cívica sobre as responsabilidades
humanas na construção sócio-histórica dos espaços e das consciências. Aborda
os diferentes conceitos de risco por meio dos quais nossa reflexão se conduz ou
deve avançar. Aprofunda a construção histórica da questão da qualidade de vida na
prática e na teoria da promoção da saúde. E promove uma incursão fundamental
sobre o campo das possibilidades de aprofundamento das práticas educativas e
interdisciplinares, suas dificuldades e suas promessas teóricas.

Como não poderia deixar de ser, esta obra se coloca como uma inflexão
dentro de um momento histórico. Por isso, depois dos textos que se referem a
temas específicos existe um debate aberto. Foi nossa intenção, ao mesmo tem-
po, buscar aprofundar questões que, ao longo desses últimos dez anos de dis-
cussão, ainda nos aparecem como fios desencapados, zonas cinzentas na busca de
articulação dos dois campos aqui tratados. Mas nunca pretendemos ter dado
conta do recado. Por ser um trabalho em aberto, entendemos que precisa ser
continuado a favor da construção da eqüidade e da qualidade de vida, dois
motes do setor saúde, bandeira que carregamos desde a história seminal de
Oswaldo Cruz.

Os organizadores




