
Sete bilhões de pessoas e o 
desafio das nações em crescer com 
sustentabilidade 
RELATÓRIO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE APONTA QUE UMA DAS SAÍDAS É 

MELHORAR A PRODUTIVIDADE DOS RECURSOS, FAZENDO MAIS COM MENOS E MAIS RÁPIDO DO QUE A TAXA DE 

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Saber que existem sete bilhões de pessoas vivendo no 

planeta gerou preocupação entre especialistas de di-

versas áreas. O número inteiro, atingido em outubro 

passado, serviu para fomentar a agenda da mídia que, 

embasada pelo relatório da Organização das Nações Unidas 

(ONU), publicou prognósticos alarmantes sobre o futuro, em es-

pecial, sobre como manter uma população de dez bilhões daqui a 

60 anos senão de forma sustentável. Às vésperas da conferência 

mundial Rio+20, o tema volta a ser foco de debate.

Para o coordenador do Laboratório de Demografia (Ladem) 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), professor 

Luiz Fernando Soares de Castro, o número por si só diz muito 

pouco. Citando o presidente da Associação Brasileira de Estudos 

Populacionais, o doutor em Demografia e Ecologia George Martine, 

Castro afirma que as sete bilhões de pessoas caberiam fisicamente 

no perímetro da Grande São Paulo. O planeta aguentaria, segundo 

Castro, uma quantidade até maior de habitantes, considerando-

se apenas a questão do espaço. Esse não é foco da discussão. 

O real problema hoje é o padrão de consumo da população, 

principalmente, a dos países desenvolvidos.

“A pegada ecológica deixada por um norte-americano ou europeu 

é bem maior que a produzida por alguém de uma tribo no Quê-

nia, por exemplo”, esclarece o professor, referindo-se à pressão 

exercida pelos indivíduos sobre os recursos naturais. Isto é, estilo 

de vida. São os países ricos os responsáveis pelo maior impacto 

nas fontes de energia, alimento e água, e pela produção de lixo. 

“Frear o crescimento populacional, portanto, pode não significar 

uma solução. Precisamos reduzir o desperdício e a produção de 

dejetos nocivos ao ambiente.”

De acordo com dados publicados pelo Programa das Nações Uni-

das para o Meio Ambiente, cidadãos dos países desenvolvidos 

consomem, em média, 16 toneladas de minérios, combustíveis 

fósseis e biomassa por ano per capita. Em comparação, a média 

de consumo das pessoas na Índia, segundo país mais populoso 

do mundo, é de quatro toneladas por ano. Melhorar a produtivida-

de dos recursos, ou seja, fazer mais com menos e mais rápido do 

que a taxa de crescimento econômico, é o que sugere o relatório.

CAROLINA NALON | repórter

GEOPOLÍTICA

A3 - ABRIL A SETEMBRO/201288



Para o diretor da Faculdade de Economia da UFJF, professor Lou-

rival de Oliveira, a maior eficiência na utilização dos recursos é 

central na busca por soluções sustentáveis. É preciso investimen-

to pesado em pesquisa, desenvolvimento e inovação para que 

“uma máquina qualquer utilize bem menos energia para funcionar 

do que hoje é disponibilizado para ela”.

Além dessa alternativa, na opinião de Oliveira, só existe outra: 

a distribuição de renda. Ele lembra que o impasse envolvendo 

economia e meio ambiente não é algo novo, vem sendo tratado 

desde o fim da década de 1960 com a criação do Clube de Roma, 

mas, até hoje, pouco foi feito a respeito. Isso porque a discussão 

“está mascarando o debate ideológico, fundamentado na distri-

buição de renda e, em última instância, na luta de classes”.

Assim, além dos que consomem mais terem que mudar seus 

hábitos, aqueles que nada têm precisam ter acesso, “pois, num 

ambiente democrático não se pode negar o direito das pessoas 

ao consumo”, argumenta. Essa é uma questão essencial no 

caso de alimentos. O economista indiano Amartya Sem, um 

dos criadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

ganhador do Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de 

Alfred Nobel (1998), defende que o problema da fome no mundo 

não é em razão da insuficiência de alimento, mas sim resultado do 

funcionamento da economia e de disposições políticas e sociais.

INFORMAÇÃO E AUTONOMIA
No mundo, a taxa de mortalidade começou a reduzir drastica-

mente a partir da década de 60. Com o fim da Segunda Guer-

ra, os avanços na medicina, a chegada de grandes laboratórios 

aos países em desenvolvimento e as instalações de saneamento 

básico, debates sobre a possibilidade de uma superpopulação 

começaram a surgir. No Brasil, explica Castro, as previsões, com 

base na taxa de crescimento da época, eram de que no ano 2000 

a população do país seria de 200 milhões. “O que não se concre-

tizou, estamos em 2012 e com 193 milhões.”

Para o professor, a previsão não se confirmou, principalmente por 

causa da projeção da quantidade de filhos por mulher. A taxa de 

fecundidade nos anos 60 era de seis filhos por mulher, e hoje está 

em 1,8. “Essa queda no Brasil foi vertiginosa se comparada aos 

países europeus. A França demorou um século e meio para atingir 

tal média.” A pílula anticoncepcional e a inserção da mulher no 

mercado de trabalho foram fortes determinantes nesse processo.

De 1960 para cá, a população mundial vem aumentando em um 

bilhão a cada 12 anos, em média. A expectativa dos especialis-

tas de que em 2070 haverá dez bilhões de habitantes no planeta 

alarga esse período, confiante na tendência de que a quantidade 

de filhos por mulher cairá ainda mais. Para que isso aconteça, no 

entanto, é necessário dar melhores condições de vida às nações 

mais pobres. As mulheres precisam ter mais autonomia sobre 

seus corpos, acesso à educação e à informação. “É a melhoria de 

vida das pessoas que reduz a natalidade.”

A professora da Faculdade de Enfermagem da UFJF Sueli dos 

Reis Santos compartilha a opinião. Ela coordena um projeto de 

extensão voltado para gestantes e argumenta que “informação 

elas já têm, o que falta é formação e poder de decisão”. Para a 

maioria do grupo de 15 mulheres a gravidez não foi planejada, 

simplesmente “aconteceu”. Apenas duas das participantes relata-

ram ter desejado a criança, e todas afirmaram conhecer métodos 

contraceptivos.

Com 27 anos e na quarta gestação, Geisislane Caetano Machado 

é um dos casos. “Tive meu primeiro filho com 15 anos, na época 

a gente acha que tudo é brincadeira.” Hoje, admitindo ter mais 

responsabilidade, decidiu ligar as trompas após o parto. “Já que-

ria ter feito da última vez, mas o médico do posto de saúde me 

desaconselhou por causa da idade.”

No projeto “Roda de conversa com gestantes e crianças”, manti-

do desde 2004 com apoio do Centro de Ação Social da Catedral 
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de Juiz de Fora, já apareceram jovens de 13 anos. Atualmente, há 

no projeto uma de 16 anos e outra de 17, esta já na segunda gravi-

dez. O objetivo da professora Sueli é promover um espaço aberto, 

no qual as mulheres podem tirar dúvidas, receber informações 

sobre saúde e compartilhar experiências. Entre os temas, pater-

nidade responsável, violência doméstica, desenvolvimento fetal 

e da criança, aleitamento materno e cuidados ao recém-nascido 

entram na roda.

MENOS CRIANÇAS, MAIS IDOSOS
A tendência é que relatos como o de Geisislane se tornem menos 

frequentes daqui a algumas décadas no Brasil. Ao invés de muitas 

crianças, mais idosos. Aquela pirâmide etária, sempre presente 

nos livros de geografia do ensino fundamental e médio, não terá 

mais qualquer semelhança com a forma triangular de tempos 

atrás.

De acordo com as previsões do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2050, haverá mais do que o triplo de pes-

soas com 60 anos ou mais: os cerca de 20 milhões atuais serão 

65. O crescimento da faixa com início nos 80 anos será ainda mais 

surpreendente: de 2,6 milhões pularemos para 13,7, ou seja, cinco 

vezes mais octogenários.

Com isso, a preocupação não é só quanto ao número de pessoas 

no mundo, mas de que forma oferecer condições para que essa 

parcela da população, cada vez mais representativa, viva com 

qualidade. Países desenvolvidos como Alemanha e Japão, este 

último com número expressivo de centenários, passaram por esta 

situação de maneira gradual, ao contrário do Brasil, que precisará 

promover melhorias em relação ao sistema de saúde e previden-

ciário e à infraestrutura das cidades num período mais curto de 

tempo.

Para os especialistas, até lá será crucial aproveitar a chamada 

janela demográfica, período caracterizado pela maior proporção 

de pessoas em idade ativa e, portanto, menor número de depen-

dentes. Até 2020, cerca de 70% da população do país terá entre 

15 e 64 anos, refletindo diretamente no crescimento econômico. 

“A razão de dependência tem declinado no país desde os anos 

1960. Atingirá seu valor mínimo por volta de 2020 e então come-

çará a subir em decorrência do envelhecimento da população”, 

explica o professor Luiz Fernando de Castro.

Para o diretor da Faculdade de Economia, Lourival de Oliveira, o 

fato de mais pessoas estarem entrando no mercado de trabalho 

torna este um ótimo momento para se repensar a previdência 

pública no país. “O atual modelo, no qual quem está na ativa 

sustenta os que não estão, é furado.” Ele aposta no sistema de 

capitalização composto por contribuições do trabalhador, do 

empregador e do governo, cujo fundo poderia até ajudar no pa-

gamento da dívida pública. “É uma política de Estado que precisa 

ser implantada já pensando neste futuro com mais idosos.”

No entanto, o próprio professor pondera: “Por outro lado, há um 

problema sério, aquilo que os empresários chamam de apagão 

da mão de obra”. A falta de qualificação (leia-se educação de 

qualidade desde a escola básica) tem interferido no potencial de 

crescimento da economia. Há mais pessoas em idade ativa, há 

postos de trabalho, mas falta a habilitação necessária para ocupá-

los. “No fundo, o capital humano é o grande problema do Brasil. E 

isso tem a ver, principalmente, com educação.”

O OUTRO QUE NOS ATRAVESSA
Os bilhões de pessoas do mundo que no passado representavam 

o estrangeiro ou o desconhecido, hoje têm rostos e vozes. “Os 

outros” compartilham suas experiências e opiniões no Facebook 

e no Twitter, postam vídeos como forma de denúncia e protesto 

no YouTube, viajam, circulam mais. A experiência da alteridade se 

tornou mais rica não só em razão do crescimento populacional, 

mas em função dos novos meios de comunicação e da economia. 

Os sete bilhões não são mais anônimos.

A professora do curso de Filosofia da UFJF Nathalie Barbosa de 

La Cadena acredita que esta comunicação mais intensa tem leva-

do ao reconhecimento do outro como semelhante, criando uma 

empatia entre as pessoas. “É extremamente positivo o reconheci-

mento da diferença, contribui para a democracia, uma democracia 

real.” Pode-se dizer que o desafio de enxergar a universalidade do 

ser humano, sem anular as singularidades do sujeito, vem ganhan-

do novos contornos a partir da maior possibilidade de encontro.

Para Nathalie, atualmente em seu segundo doutorado, agora na 

área de Direitos Humanos, “a ética da internet”, incentivadora do 

debate, é fundamental neste processo. “Agir de maneira autoritá-

ria, desqualifiicar o outro, ou simplesmente não reconhecer seu 

direito de se pronunciar é visto como algo negativo. Estamos em 

pé de igualdade na rede.” O exemplo da Primavera Árabe foi, nos 

últimos anos, o mais visível em relação às mudanças no sentido 

da mobilização desde a criação da Web 2.0. Em relação ao futuro, 

a professora não vê razões para não ser otimista. “Olho para a 
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história da humanidade e vejo que os conflitos são menos vio-

lentos, menos pessoas morrem proporcionalmente e a cada 

dia há maior interatividade e admiração pelas diferentes 

culturas e religiões.” Aponta, porém, que a valorização 

da diferença não pode servir de pretexto para impor 

às pessoas condições subumanas nas quais elas 

não querem continuar a viver. “É preciso equili-

brar liberdade e igualdade, para que, em nome 

de uma, a outra não seja sacrificada.”

A Rio+20 marca o 20º aniversário da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro em 1992, e o 10º aniversário 
da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 
promovida em Johanesburgo, África do Sul, em 2002. 

Com a presença de chefes de Estado e Governo, 
a expectativa é de uma conferência do mais alto 

nível. De 20 a 22 de junho, no Rio de Janeiro.

Entre os temas da Rio+20, a reafirmação de 
compromissos políticos já acordados, como o 

empenho na erradicação da pobreza e da 
fome no mundo, incentivo à economia 

verde, à segurança alimentar, 
energia e água.
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GEISISLANE, QUE ESTÁ NA 
QUARTA GESTAÇÃO, TEVE 
O PRIMEIRO FILHO AOS 
15 ANOS.
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