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RESUMO 

 

Este trabalho destina-se a investigar como a crise ambiental e sua relação com o capitalismo é 

abordada pelas distintas visões ambientalistas e ecológicas. Tem por objetivo geral 

compreender criticamente as principais interpretações sobre a crise ambiental. Analisar, nas 

diversas abordagens, a referência ou omissão diante da associação entre crise ambiental e o 

sistema capitalista e introduzir referências sobre as indicações críticas de Karl Marx e Friedrich 

Engels sobre o meio ambiente são objetivos específicos. A metodologia adotada partiu de uma 

revisão da literatura sobre as principais interpretações ambientalistas e ecológicas que guardam 

relação com o binômio economia e meio ambiente. Conceitos e explicações das distintas 

abordagens sobre a crise ambiental são utilizados e expostos no trabalho, que também realiza 

demarcação da associação da crise ambiental com o capitalismo como critério de relevância e 

validade teórica das distintas interpretações. O trabalho tem por alicerce visões gerais 

ambientalistas e ecológicas associadas com a Economia Política. A revisão da literatura 

envolveu especialmente obras marxistas, de Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo, 

enquanto os principais autores da escola clássica da economia, de heterodoxos, a exemplo de 

Ignacy Sachs, do fundador da economia ecológica, Nicholas Georgescu-Rogen, e inúmeros 

documentos da Organização das Nações Unidas e suas agências. O papel e o lugar do marxismo 

no debate ecológico perpassam todo o trabalho. Finitude dos recursos naturais, discussões 

teóricas sobre a relação existente entre natureza, valor e trabalho, contradições do capitalismo, 

conflitos ambientais, dívida ecológica e imperialismo ecológico e apresentação de algumas 

ideias sobre as alternativas que dispomos para enfrentar a crise ambiental são temas abordados 

ao longo do trabalho. 

 

Palavras-chave: Crise ambiental. Capitalismo. Meio ambiente. Recursos naturais. Entropia. 

Contradições do capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to investigate how the environmental crisis and its relationship with capitalism 

is approached by the different environmental and ecological views. Its main objective is to 

critically understand the main interpretations about the environmental crisis. To analyze the 

reference or omission in the various approaches to the association between the environmental 

crisis and the capitalist system and to introduce references to the critical indications of Karl 

Marx and Friedrich Engels on the environment are specific objectives. The methodology 

adopted was based on a review of the literature on the main environmental and ecological 

interpretations related to the binomial economy and the environment. Concepts and 

explanations of the different approaches on the environmental crisis are used and exposed in 

the work, which also marks the association of the environmental crisis with capitalism as a 

criterion of relevance and theoretical validity of the different interpretations. The work is based 

on general environmentalist and ecological visions associated with the Political Economy. The 

literature review especially involved Marxist works by Adam Smith, Thomas Malthus and 

David Ricardo, while the leading authors of the classical school of economics, such as Ignacy 

Sachs, the founder of the ecological economy, Nicholas Georgescu-Rogen, and numerous 

documents of the United Nations and its agencies. The role and place of Marxism in the 

ecological debate permeate all work. Financing of natural resources, theoretical discussions 

about the relationship between nature, value and labor, contradictions of capitalism, 

environmental conflicts, ecological debt and ecological imperialism and presentation of some 

ideas about the alternatives we have to deal with the environmental crisis are themes that have 

been of work. 

 

Keywords: Environmental crisis. Capitalism. Environment. Natural resources. Entropy. 

Contradictions of capitalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

O amplo entendimento de que os recursos naturais são finitos e que o modo acelerado com que 

o capitalismo degrada e depreda a natureza nos conduziu a um cenário de crise ambiental que 

tem gerado intensos debates no mundo. 

Organismo multilateral que congrega 193 países, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem 

sido um ator global de destaque na tarefa de capitanear tais discussões, que também têm 

envolvido intelectuais, lideranças políticas diversas e militantes dos movimentos sociais das 

mais variadas matrizes ideológicas. 

Desde a década de 1970, a partir da realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, em Estocolmo, Suécia, avançou a compreensão de que as questões ambientais não 

são meramente os cuidados em torno dos recursos naturais. O tema passou a ser visto mais 

amplamente e com diversas interfaces, inclusive no seio de diversas escolas do pensamento 

econômico, que passaram a tratar o processo econômico, especialmente a produção, com o 

entendimento de que ele possui uma simbiose com as questões ambientais. 

O meio ambiente é pauta da ciência econômica desde seus primeiros autores, a exemplo de 

Thomas Malthus, David Ricardo e Karl Marx, mas nas últimas décadas cresceu em relevância 

e fez proliferar as elaborações e a quantidade de trabalhos científicos. Assim, a partir da 

literatura sobre a crise ambiental, objeto de estudo deste trabalho, nos debruçamos em investigar 

o seguinte problema: como a crise ambiental e sua relação com o capitalismo é abordado pelas 

distintas visões ambientalistas e ecológicas. 

O objetivo geral do trabalho consistiu em compreender criticamente as principais interpretações 

sobre a crise ambiental. Dele, desdobram-se dois objetivos específicos: analisar, nas diversas 

abordagens, a referência ou omissão diante da associação entre crise ambiental e o sistema 

capitalista; introduzir referências sobre as indicações críticas de Karl Marx e Friedrich Engels 

sobre o meio ambiente. 

A metodologia adotada partiu de uma revisão da literatura sobre as principais interpretações 

ambientalistas e ecológicas que guardam relação com o binômio economia e meio ambiente, a 

exemplo: de conceitos abordados pelos clássicos da economia política, como renda da terra e 

teoria do valor; da relação entre economia, meio ambiente e o conceito de entropia; de 

formulações sobre as contradições do capitalismo; das relações históricas que as nações 
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estabeleceram entre elas no que diz respeito a exploração dos recursos naturais; de questões 

sociais relevantes a exemplo da fome e das condições de saúde da população mundial, entre 

outros. 

Ao longo do trabalho, faz-se uso dos principais conceitos e explicações das distintas abordagens 

sobre a crise ambiental e realiza-se demarcação da associação deste fenômeno com o 

capitalismo como critério de relevância e validade teórica das distintas interpretações. A 

dissertação tem como alicerce as visões gerais ambientalistas e ecológicas associadas com a 

Economia Política. 

A revisão da literatura envolveu especialmente obras de Karl Marx e Friedrich Engels, de 

autores da escola clássica da economia, como Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo, 

heterodoxos e marxistas a exemplo de Ademar Ribeiro Romeiro, Brett Clark, Claude Serfati, 

Daniel Caixeta Andrade, Enrique Leff, François Chesnais, Gilberto Montibeller-Filho, 

Guillermo Foladori, Ignacy Sachs, Istvan Mészáros, James O’Connor, Joan Martinez Alier, 

John Bellamy Foster, Michael Lowy, Mike Davis, Nicholas Georgescu-Roegen e Paul Burkett, 

inúmeros documentos da ONU e das diversas de suas agências, entre outros. 

O papel e o lugar do marxismo no debate ecológico perpassam todo o trabalho, seja a partir dos 

fundadores da teoria, seja em oposição à autores clássicos e neoclássicos ou mesmo em diálogo 

com heterodoxos e marxistas, que no último caso não se apresentam de maneira homogênea, 

visto que, há os que pontuaram críticas à Marx e à Engels, os que se dedicaram a enfrentar a 

mistificação de que ambos eram antiecológicos e os que se debruçaram em desenvolver a teoria 

marxista. 

Em cinco seções, a dissertação conta com uma introdução, três capítulos e as considerações 

finais. Um capítulo é dedicado a questão da finitude dos recursos naturais e discussões teóricas 

sobre a relação existente entre natureza, valor e trabalho, onde explora-se principalmente os 

embates entre Marx e os economistas políticos burgueses. 

O capítulo seguinte, dado que o antagonismo entre o caráter privado e individual da apropriação 

da riqueza e a produção cada vez mais social constitui a análise da contradição fundamental do 

capitalismo, é dedicado a discussão sobre a segunda contradição fundamental do capitalismo, 

debate posto por James O’Connor por meio do qual sugere que o funcionamento do capital lhe 

impõe outro entrave gerador de uma crise de outro tipo, de caráter ambiental, mas em relação 

com a crise econômica. Na mesma seção, apresenta-se ainda um conjunto de debates derivados 



13 
 

da temática proteção ambiental e questões econômicas e sociais, a exemplo de conflitos que 

tem como origem disputas por recursos naturais e fenômenos como dívida ecológica, 

imperialismo ecológico e crise ambiental. 

Na penúltima seção são apresentadas algumas ideias sobre as alternativas que dispomos para 

enfrentar a crise ambiental. Elaborações de Enrique Leff, Ignacy Sachs, Nicholas Georgescu-

Roegen e das correntes denominadas ecossocialistas e ecomarxistas são descritas com destaque. 

Uma síntese sobre o esforço que a ONU tem empreendido para liderar o debate em torno da 

necessidade de enfrentar os desafios ambientais que o planeta nos apresenta em consequência 

da ação humana também compõe a referida seção, bem como movimentos no sentido de 

aglutinar países, promover consensos e implementar medidas de modo coordenado e num rico 

trabalho de cooperação. 

As considerações finais e as referências bibliográficas veem na sequência. 
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2 ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE NATUREZA, VALOR E TRABALHO 

2.1 PRINCÍPIOS DA TERMODINÂMICA E FINITUDE DOS RECURSOS NATURAIS 

É praticamente consenso nos meios acadêmico e cientifico a ideia de que os recursos naturais 

disponíveis na terra são finitos. A polêmica está em como se comportar diante deste fato. 

Na física, sistema é uma parcela do universo em estudo que pode ser aberto ou fechado. A 

diferença entre eles é que enquanto o primeiro reúne condições de trocar energia e matéria com 

o seu meio ambiente, o segundo troca apenas energia e mantém inalterada a quantidade de 

matéria (FERRARO; RAMALHO JUNIOR; SOARES, 1993). 

O planeta Terra é parte integrante do sistema solar, o que lhe torna um subsistema, que por sua 

vez é fechado, dado que troca energia com seu meio ambiente sem que a matéria tenha sua 

quantidade alterada (FERRARO; RAMALHO JUNIOR; SOARES; 1993). 

E apesar de existir chuvas de meteoros que fazem toneladas de meteoritos colidirem com a 

superfície terrestre todo ano, esta quantidade é considerada desprezível dada proporção 

representada em relação à massa total do planeta (CORRÊA, 2003). 

A sobrevivência da espécie humana está calcada no manejo e consumo do que o Universo lhe 

proporciona, matéria e energia, as quais segundo o primeiro princípio da termodinâmica ou 

princípio da conservação da energia, não podem ser criadas (FERRARO; RAMALHO 

JUNIOR; SOARES,  1993). 

Absorvidas e transformadas no processo material, matéria e energia são recursos naturais de 

valor que geram resíduos sem valor na produção e no consumo. Quando extraídos com a 

finalidade de serem utilizados no processo produtivo, os recursos naturais estão num estado de 

baixa entropia. A extração e as alterações que são processadas os fazem transitar para um estado 

de alta entropia (GEORGESCU-ROEGEN, 2012). 

Ao estudar a eficiência das máquinas térmicas, Sadi Carnot, físico e engenheiro militar, 

percebeu que o calor dissipado pela máquina não é reaproveitado, ou seja, a totalidade do calor 

não é convertida em trabalho e uma parte sempre se perde, a qual caracteriza a produção de 

entropia de um sistema. Assim, entende-se por entropia “uma propriedade intrínseca dos 

sistemas, caracterizada pelo fato de seu valor aumentar quando aumenta a desordem nos 

processos naturais” (FERRARO; RAMALHO JUNIOR; SOARES; 1993, p. 210). 
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A energia que o homem pode manusear em parte ou na totalidade por conta do conhecimento 

acumulado e das técnicas desenvolvidas é utilizável ou livre. As demais são não utilizáveis ou 

presas (FERRARO; RAMALHO JUNIOR; SOARES, 1993). 

O segundo princípio da termodinâmica ou lei da entropia trata da transformação da energia livre 

em presa. Estabelece que ao se degradar, a energia livre amplia a desordem ou entropia de um 

sistema fechado (FERRARO; RAMALHO JUNIOR; SOARE, 1993). 

Ou seja, trata-se de uma medida de irreversibilidade, dado que os processos visíveis na natureza 

são irreversíveis, sejam eles naturais como o crescimento de uma árvore, ou técnicos a exemplo 

da queima de combustíveis fósseis em motores de combustão (BAUMGÄRTNER, 2003). 

Assim, na medida em que a espécie humana produz energia continuamente, a entropia do 

planeta cresce analogamente. Quanto mais parcelas da natureza são transformadas, mais 

desordem causamos na Terra. 

O conjunto dos recursos naturais compõe um sistema aberto e troca energia com o exterior ao 

fornecer e reduzir sua própria entropia. Isto provoca um aumento entrópico no sistema em que 

está inserido. E dado que a baixa entropia ao ser transformada se torna alta entropia, isto amplia 

a entropia total da Terra. 

Percebe-se com isso que o processo econômico é entrópico, pois não cria e nem destrói matéria 

e energia, apenas transforma baixa entropia em alta entropia, o que impõe limites a 

sobrevivência, algo que a longo prazo demonstra ser incompatível com o processo anárquico e 

interminável de acumulação da sociedade capitalista, que subestimar e/ou desconsidera tal fato. 

Para Georgescu-Rogen (2012), diferente dos demais organismos que vivem da baixa entropia 

encontrada no meio ambiente, o homem gera alta entropia para se alimentar e realizar outras 

atividades. Ao estabelecer como referência a entropia, o produto da atividade humana, seja 

biológico ou econômico, tem sempre um custo entrópico superior ao do processo, o que sempre 

acarreta a geração de um déficit, ou seja, a ação dos seres humanos sobre a natureza externa 

sempre irá gerar um aumento na desordem da energia da Terra (GEORGESCU-ROEGEN, 

2012). 

Frutas, alimentos gerados pela atividade agrícola e produtos industrializados tem algo em 

comum, todos geram utilização de baixa entropia ou recursos naturais finitos. Como administrar 

esta questão da finitude? Afinal, entropia e degradação ambiental estão relacionados, pois 
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Man uses energy to produce order. The second law of thermodynamics requires that 

the energy used be degraded and that increased disorder (or entropy) results. This 

disorder can be thought of as environmental degradation and has been steadily 

increasing as a consequence of industrialization. (GLASBY, 1988, apud SARIDIS, 

1998, p. 330). 

Há grupos que veem, equivocadamente, as sociedades primitivas e as pré-industriais como 

exemplares nas relações que foram estabelecidas com a natureza, o que pressupõe ter existido 

nelas um alto grau de consciência e atividades planificadas (FOLADORI; TAKS, 2004). 

Vejamos três exemplos que vão de encontro a tal entendimento: 

a) a extinção de diversos animais de grande porte a exemplo dos mamutes há cerca de doze mil 

anos, posteriormente a chegada de populações à Patagônia (HAYNES, 2002); 

b) a domesticação de animais, iniciada na pré-história, pode ter viabilizado a existência de uma 

série de infecções, a exemplo da tuberculose, da brucelose e da varíola (UJVARI, 2008); 

c) epidemias diversas levaram milhares de pessoas a morte ao longo da história. No período 

medieval, a peste negra levou a óbito milhões de europeus em apenas três anos (UJVARI, 

2008). 

A Revolução Industrial causou profundas transformações na humanidade e acentuou o uso dos 

recursos naturais, mas as ocorrências de danos ambientais não estão exclusivamente 

relacionadas ao referido fenômeno. É inevitável: o homem necessita utilizar a baixa entropia 

do planeta para sobreviver e esta é finita. 

Nenhum modo de produção garante a estabilidade da quantidade e diversidade dos recursos 

naturais. O capitalismo não é o único modo de produção que destrói o meio ambiente. No 

entanto, ele tem acelerado exponencialmente a entropia do planeta. 

2.2 O EMBATE ENTRE MARX E OS ECONOMISTAS CLÁSSICOS EM TORNO DA 

QUESTÃO AMBIENTAL 

Desde sua origem, o pensamento marxista sempre foi questionado. As classes que 

historicamente controlaram o processo econômico sempre se opuseram a Marx e sua teoria 

revolucionária. Marx e Engels desenvolveram suas primeiras formulações numa luta de ideias 

aberta, pública e transparente, seja se contrapondo às ideias dominantes ou mesmo às teses 

defendidas por intelectuais e ativistas que se colocavam ou se apresentavam do lado dos 

interesses dos trabalhadores, a exemplo de Weitling (operário e membro da Liga dos Justos), 
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de um grupo de filósofos hegelianos que compunham uma organização denominada 

''Verdadeiros Socialistas” e de Pierre-Joseph Proudhon, anarquista e pensador influente já no 

início do século XIX, ocasião em que se iniciaram tais embates teóricos (BOUNICORE, 2016) 

No final do século passado, a derrocada da experiência socialista que se construía na União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) impôs mais dificuldades ao pensamento marxista, 

que passou a sofrer ainda mais enfrentamentos. É neste contexto e de crescimento das 

discussões sobre temas ecológicos e ambientais, que cresceu a crítica de que o marxismo é 

antiecológico, preferida, inclusive, por pensadores marxistas, a exemplo do ecossocialista 

Michael Lowy. 

Lowy (2014) entende que os temas relacionados ao meio ambiente nos escritos de Marx e 

Engels não têm a centralidade que merecem, além de serem apresentados de forma dúbia. O 

mesmo autor acrescenta, sem concordar ou discordar, que outros autores acusam Marx e Engels 

de defenderem a subjugação da natureza ao homem e de enxergarem este último como o 

verdadeiro senhor do planeta. 

Entretanto, as análises de Marx sobre o capitalismo são carregadas de conteúdo ecológico. Isto 

é perceptível quando nos deparamos com a crítica de Marx a três das principais elaborações da 

economia política clássica. 

2.2.1 Teoria malthusiana da população 

“A entropia de um sistema aumenta mais depressa quando há vida do que quando não há” 

(GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 61). Assim, quanto maior a população humana, maior será 

a quantidade necessária de recursos naturais para manutenção da sobrevivência. Este 

entendimento conduziu vários teóricos à defesa do controle da população e desde a antiguidade 

este debate é suscitado. 

Platão (2000) defendeu a realização de infanticídios com o objetivo de evitar o crescimento 

populacional. Aristóteles (1997) entendia que cabia ao Estado manter a população num 

tamanho adequado à disponibilidade de solo. Mill (1996) condicionou a defesa do meio 

ambiente à garantia da estabilidade do tamanho da população humana. Considerado pai da 

demografia, foi o economista Thomas Robert Malthus quem mais se destacou defendendo o 

ponto de vista do controle da população como mecanismo de controle social, e por implicação 

controle ambiental. 
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Após analisar dados sobre o crescimento da população e da produção de alimentos entre 1650 

e 1850, Malthus (1996) partiu da ideia de que quando não controlada, a população tende a 

crescer em progressão geométrica, enquanto as condições para garantir a subsistência da 

humanidade cresciam numa progressão aritmética. Malthus (1996) creditou à produção de 

alimentos o fator determinante para que a espécie humana tenha conseguido crescer de modo 

acelerado até o estágio histórico de excesso populacional à sua época. 

Vale lembrar que tais elaborações se deram em meio as transformações econômicas e sociais 

que a Revolução Industrial causou no mundo ao longo do século XVIII, dentre as quais o 

abrupto e acelerado crescimento populacional. A indústria alterou a relação do homem com o 

meio ambiente, a produção cresceu vertiginosamente e a urbanização do mesmo modo, 

sobretudo em decorrência do êxodo rural. A expectativa de vida das pessoas foi elevada graças 

aos avanços obtidos na medicina. A Inglaterra quadruplicou seu número de habitantes em meio 

século. Todo este contexto ampliava exponencialmente a necessidade de alimentos e 

pressionava a busca por recursos naturais (OLIVEIRA; GENNARI, 2009). 

Para Malthus (1996) as sociedades primitivas de caçadores e coletores não deram saltos 

significativos em suas populações dadas as dificuldades de garantir subsistência. O contrário 

do que ocorreu a partir da domesticação de animais e do surgimento e desenvolvimento da 

agricultura, quando a quantidade dos seres humanos passou a dar saltos. Embora considerasse 

que os meios de subsistência de seu tempo fossem os mais abundantes que a humanidade já 

viveu, advertia que eles não cresceriam a ponto de suprir as necessidades de uma população 

que iria crescer em taxas superiores, dado os limites do solo. 

É como se a humanidade caminhasse para um cenário de fome, o que Malthus (1996) 

classificava junto com as pragas e a guerra, de controle positivo, considerados inevitáveis na 

medida que falhavam os denominados controles preventivos, que envolvia medidas como 

esterilidade, abstinência sexual e controle de nascimentos, todas no sentido de garantir redução 

nas taxas de natalidade. 

Porém, os mecanismos de controle preventivos defendidos por Malthus (1996) se aplicavam 

apenas aos pobres, pois os que reuniam condições acima de seu nível de subsistência, incluindo 

os gastos com lazer, não deveriam estar submetidos a tais contenções, todos de caráter moral 

para o autor. Os pobres eram considerados descuidados e perdulários por Malthus (1996), que 

reprovava a atitude dos mais humildes e necessitados de gastarem o que excedia do necessário 
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a sobrevivência de sua família, com lazer, ao invés de economizar. Com base nisto, Malthus 

(1996) fundamentava todas as suas opiniões contrárias a propostas de redistribuição de renda, 

quando afirmava que qualquer uma delas faria crescer o número de pobres. 

Importante ressaltar que lazer para Malthus era tudo aquilo realizado ou consumido para além 

do piso necessário à sobrevivência. Ele via os pobres como pessoas que vieram ao mundo 

meramente para servir às demais classes. Ao acusar os pobres de perdulários, Malthus condena 

desde medidas que amenizavam o sofrimento com o frio nos invernos europeus, a reunir as 

famílias e fazer uso de bebidas alcoólicas, o que ele considerava supérfluo às pessoas que 

deveriam apenas trabalhar, ir à igreja e dormir. Uma das leis que sofreu forte oposição de 

Malthus foi a Lei de Amparo aos Pobres que existia na Inglaterra e estabelecia mecanismos de 

ajuda aos mais necessitados. 

Suponhamos que, por uma colaboração dos ricos, os 18 pence por dia que o homem 

ganha hoje fossem aumentados para 5 xelins; talvez se pudesse imaginar que eles 

tivessem então condições de viver confortavelmente e de ter todo dia um pedaço de 

carne para o seu jantar. Mas isso seria uma conclusão falsa... A quantia recebida de 5 

xelins por dia, em vez de 18 pence, faria todo homem imaginar-se relativamente rico 

e apto a desfrutar muitas horas ou dias de lazer. Isso se tornaria um empecilho forte e 

direto à atividade produtiva e, em breve tempo, não somente a nação ficaria mais 

pobre, mas as próprias classes mais baixas se tornariam muito mais miseráveis do que 

quando recebiam 18 pence por dia. (MALTHUS, 1996, p.268-269). 

Malthus (1996) creditava aos pais de família a culpa por crianças irem a óbito por conta das 

condições insalubres em que trabalhavam e viviam. Defendia que os pobres deveriam manter-

se de acordo com os meios que tinham para sobreviver e qualquer aumento na qualidade de 

vida das pessoas teria que depender do equilíbrio entre a população e os meios de subsistência. 

Ou seja, a teoria de Malthus não foi elaborada com base em preocupações sobre a capacidade 

produtiva das sociedades, muito menos com a degradação do solo, mas sim com o imediatismo 

da subsistência e com a divisão de riquezas (FOSTER, 2010). 

A atitude de Malthus mostrou que a questão era, na verdade, a divisão das riquezas dispostas 

na natureza e as que poderiam ser social e coletivamente produzidas (FOSTER, 2010). Para 

Malthus era normal que parcelas da população necessariamente precisassem sofrer de mazelas 

sociais. O pai da demografia defendia que a natureza não podia estar acessível a todos, pois “O 

homem não pode viver em meio a abundância. Todos não podem partilhar da mesma forma das 

dádivas da natureza” (MALTHUS, 1996, p.303). 

É normal que uma parcela da humanidade sofra de carência. São infelizes sem sorte na vida. 

Esta situação se dá por vontade do “Ser supremo” (MALTHUS, 1996). Trata-se de um nítido 
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apelo à religião e à fé das pessoas com o intuito de reforçar argumentos supostamente 

científicos. Vigário rural formado pela Igreja Anglicana, Malthus negava que a divisão de 

classes existentes na sociedade era fruto das relações sociais e pregava que se tratava de algo 

inevitável, pois era fruto de leis da natureza. 

Malthus deu publicidade a tais ideias por meio da obra “Ensaio sobre o princípio da população 

e seus efeitos sobre o futuro aperfeiçoamento da sociedade, com observações sobre as 

especulações de Mr. Godwuin, M. Condorcet e outros autores”. Numa segunda versão da obra, 

desta vez intitulada “Ensaio sobe o princípio da população; ou Uma visão dos seus efeitos 

passados e presentes na felicidade humana; como uma investigação das nossas perspectivas 

quanto a futura remoção ou mitigação dos males por ela ocasionados”, percebe-se que Malthus 

insiste na defesa da perpetuação das diferenças entre ricos e pobres: 

Um homem que nasce num mundo já possuído, se não conseguir obter sustento com 

os seus pais ou com alguém de justo direito, e se a sociedade não quiser o trabalho 

dele, não tem direito à ínfima porção de alimentos e, com efeito, não tem nada de estar 

onde está. Não há vaga para ele no lauto banquete da natureza. Ela lhe diz para ir-se 

embora, e vai rapidamente executar as suas próprias ordens, se ele não se valer da 

compaixão de algum dos convivas. Se estes convivas se levantarem e abrirem espaço 

para ele, outros intrusos aparecerão imediatamente demandando o mesmo favor... A 

ordem e a harmonia do banquete é perturbada, à abundância que reinava até então se 

transforma em escassez... Os convidados percebem o seu erro tarde demais, ao aplicar 

a todos os intrusos essas ordens estritas, emitida pela grande anfitriã do banquete, que, 

desejando que todos os seus convidados tenham abundancia, e sabendo não poder 

prover números ilimitados, humanamente se recusou a admitir os que continuam a 

chegar quando ela já está com a mesa lotada. (MALTHUS, 1900, apud FOSTER, 

2010, p. 144). 

Confirme já citado, tudo isto ocorreu e foi elaborado entre o final do século XVIII e o início do 

século XIX. Na atualidade, a tese de que o mundo caminharia para um cenário de fome em 

virtude da falta de alimentos parece incongruente, mas naquela época não se tinha noção do 

ganho que as inovações tecnológicas iriam proporcionar à produtividade, o que transformou a 

teoria de Malthus num instrumento relevante às classes dominantes de então, especialmente dos 

proprietários de terra que tinham o demógrafo como defensor de seus interesses. 

O quadro atual da relação entre demanda e produção de alimentos nos mostra que 0,43 bilhão 

de toneladas de alimentos seriam necessários para alimentar as 842 milhões de pessoas que 

passam fome no mundo. Este número é um terço de todo alimento que é desperdiçado no 

planeta, antes mesmo de chegar às residências (FAO, 2013). Ou seja, o problema atual da fome 

não tem nada a ver com produção insuficiente de alimentos, mas sim com desigualdade social. 
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Contudo, estimativas apontam para o crescimento da população mundial em aproximadamente 

2,4 bilhões de pessoas até 2050, o que faz prever um cenário em que apesar do aumento da 

produção de alimentos ocorrer hoje numa proporção maior que a do crescimento da população, 

o mundo vai precisar produzir ainda mais alimentos, e a produtividade agrícola precisará 

avançar mais, dados os padrões atuais de consumo (UNFPA, 2012). 

Escritos de Marx apontam para o entendimento divergente do formulado por Malthus quanto a 

relação entre o tamanho da população, a pressão que isto causa nos recursos naturais e a 

existência de pobreza em largas parcelas de trabalhadores. Marx (2016) diverge de que o 

crescimento populacional é meramente uma questão natural que requer controle externo a fim 

de evitar que ela tome proporções geométricas. Ele argumenta que as populações humanas se 

desenvolveram de modos distintos não pelos limites de subsistência, uma hipótese casuística e 

numérica, mas sim pelas condições de produção historicamente determinada, a qual determina 

a superpopulação que Malthus se refere. 

É Malthus quem abstrai dessas leis históricas determinadas dos movimentos da 

população, leis que, entretanto, porque são a História da natureza do ser humano, 

porque são leis naturais, somente são leis naturais do ser humano sobre a base de um 

desenvolvimento histórico determinado com um determinado desenvolvimento das 

forças produtivas, [condicionado] por seu próprio processo histórico. O ser humano 

malthusiano, abstraído do ser humano historicamente determinado, existe apenas em 

seu cérebro; é também por essa razão que, a esse ser humano natural malthusiano, 

corresponde o método de reprodução geométrico. (MARX, 2016, p. 505). 

Para Marx (2017), o aumento de capital exerce forte influência na classe trabalhadora. Ou seja, 

o processo de produção não é isolado. No capitalismo, tal processo não produz apenas 

mercadorias, “... mas produz e reproduz a própria relação capitalista: de um lado, o capitalista, 

do outro, o trabalhador assalariado”. (MARX, 2017, p. 653) e “Quanto mais o capitalista tiver 

acumulado, mas ele poderá acumular”. (MARX, 2017, p. 658). 

Para que o processo de reprodução ocorra, os futuros ciclos de produção deverão contar com 

meios de produção que são, na verdade, excedentes de processos de produção anteriores. Mas 

não apenas isto, pois para que o capital possa crescer, uma parte do mais-valor1 necessita ser 

convertida em capital variável2 (MARX, 2017). Assim, dada a hipótese - uma em meio a várias 

outras descritas por Marx em O Capital – de que a relação entre a força de trabalho e os meios 

de produção, bem como a composição orgânica do capital, são constantes, a demanda por força 

de trabalho irá crescer e pressionar para cima o seu preço, o que levaria a acumulação a diminuir 

ou não sofrer alterações (MARX, 2017). 
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Entretanto, o que ocorre em regra é o aumento da produtividade resultar numa diminuição da 

força de trabalho em relação aos meios de produção, produzindo um aumento da composição 

orgânica3 (MARX, 2017). E se as partes constante e variável guardam uma relação inversa entre 

si, produz-se outra em que há excesso de trabalhadores, a qual Marx (2017) denominou exército 

industrial reserva. “A acumulação de capital é, portanto, multiplicação do proletariado”. 

(MARX, 2017, p. 690), pois de acordo com Bernard de Mandeville (1728, p. 212-3 apud 

MARX, 2017, p. 691) “... numa nação livre, em que escravos não sejam permitidos, a riqueza 

mais segura está numa multidão de pobres laboriosos”. 

Com isso Marx nos esclarece que o fato de existir pobres e ricos não tem relação com vontade 

de divina, mas sim com as relações sociais do modo de produção capitalista. Vejamos o que 

escreveu F. M. Eden, que segundo Marx foi o único discípulo de Adam Smith a ter produzido 

algo de importante no século XVIII, 

Pessoas dotadas de fortuna independente [...] devem sua fortuna quase inteiramente 

ao trabalho de outrem, e a não à sua própria habilidade, que de modo algum é superior 

à dos outros; o que distingue os ricos dos pobres não é a propriedade de terras e o 

dinheiro, mas o comando sobre o trabalho.  (EDEN, 1767, p.1-2 apud MARX, 2017, 

p. 692). 

Marx também concordou com David Ricardo quando este descreveu seu raciocínio sobre a 

introdução crescente da maquinaria na produção e concluiu ser a quantidade insuficiente de 

empregos a principal causa da miséria e não a superpopulação (FOSTER, 2010). Ou seja, as 

inovações tecnológicas sempre refletiram em mais exploração do trabalho, em maior extração 

de mais-valia, em ampliação do exército reserva e consequente dificuldades de negociar 

aumentos salariais e em consequência disso tudo, em mais pobreza e miséria. Poder realizar 

este debate foi um dos dois motivos pelos quais Marx, apesar das divergências, considerou as 

teorias de Malthus importantes. 

O segundo foi porque a natureza conservadora e reacionária do demógrafo, associada aos seus 

reais interesses e intenções, expôs a visão brutal que o capital tem sobre a distribuição da riqueza 

(FOSTER, 2010). Isto pode ser percebido nas atitudes de se opor à leis e medidas por parte do 

Estado que visavam minimizar questões sociais como a fome e ao defender que a existência de 

_______________________________________________________________ 

1 Valor adicional que a força de trabalho gera no processo de produção (trabalho excedente), sendo apropriado 

pelo capitalista. 
2 Parcela do capital (salários) investido na força de trabalho e gerador do mais-valor. 
 3 Relação entre capital variável e capital constante (parte do capital investido nos meios de produção, ou seja, 

máquinas, instalações, matérias primas e instrumentos). 
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pobres e miseráveis é oriunda de uma vontade divina. Os discursos que evocavam austeridade 

das contas públicas e a fé para entender e assimilar a pobreza eram, na verdade, a fim de 

perpetuar o regime de exploração dos trabalhadores e despossuídos por parte da elite 

econômica, da qual Malthus era oriundo e representante. 

2.2.2 Teoria clássica do rendimento diferencial 

Rendimento é a “porção do produto da terra paga ao seu proprietário pelo uso das forças 

originais e indestrutíveis do solo” (RICARDO, 1996, p. 49). 

Numa análise aistórica e independente dos seres humanos, Ricardo (1996) e Malthus (1996) 

defenderam que as diferenças de fertilidades entre as terras se davam quase que exclusivamente 

em função das condições naturais de produtividade, o que viabiliza hierarquiza-las das mais 

férteis às menos férteis. Entendiam, ainda, que a taxa de lucro dos fazendeiros que arrendavam 

terras se uniformizava devido a ocorrência da concorrência. 

Vejamos o que o próprio Ricardo escreveu sobre a teoria da renda da terra, 

Se todas as terras tivessem as mesmas características, se fossem ilimitadas na 

quantidade e uniformes na qualidade, seu uso nada custaria, a não ser que possuíssem 

particulares vantagens de localização. Portanto, somente porque a terra não é ilimitada 

em quantidade nem uniforme na qualidade, e porque, com o crescimento da 

população, terras de qualidade inferior ou desvantajosamente situadas são postas em 

cultivo, a renda é paga por seu uso. Quando, com o desenvolvimento da sociedade, as 

terras de fertilidade secundária são utilizadas para o cultivo, surge imediatamente 

renda sobre as de primeira qualidade: a magnitude de tal renda dependerá da diferença 

de qualidade daquelas duas faixas de terra. 

Quando uma terra de terceira qualidade começa a ser cultivada, imediatamente 

aparece renda na de segunda, regulando-se como no caso anterior, pela diferença entre 

as forças produtivas de uma e de outra. Ao mesmo tempo, aumenta a renda da terra 

de primeira qualidade, pois esta deve ser sempre superior à renda da segunda, de 

acordo com a diferença entre as produções obtidas numa e noutra com uma dada 

quantidade de capital e de trabalho. A cada avanço do crescimento da população, que 

obrigará o país a recorrer à terra de pior qualidade para aumentar a oferta de alimentos, 

aumentará a renda de todas as terras mais férteis. (RICARDO, 1996, p. 51). 

Considerado por Marx o verdadeiro criador da teoria clássica do rendimento diferencial, o 

economista político e agricultor escocês, James Anderson, argumentou que a teoria de Malthus 

e Ricardo era frágil por não incorporar uma teoria do desenvolvimento histórico (FOSTER, 

2010). 

Para Anderson (apud FOSTER, 2010), arrendamento era a cobrança pelos solos mais férteis, 

dado que os menos férteis cobriam apenas os custos de produção. Isso torna iguais as despesas 
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de cultivar solos diferentes. Neste modelo, o rendimento diferencial era atribuído 

fundamentalmente às mudanças históricas na fertilidade do solo. 

Agricultores arrendatários capitalistas eram um grande obstáculo a uma agricultura racional. O 

declínio geral da fertilidade do solo não se dava por quedas na produtividade agregada, 

principalmente por conta da não realização de investimentos na melhoria do solo 

(ANDERSON, apud FOSTER, 2010). 

As análises de Anderson viriam a ajudar Marx na elaboração da crítica ecológica à agricultura 

capitalista. Uma das conclusões de Anderson foi que a divisão acentuada entre cidade e campo 

causa sérios danos à natureza (ANDERSON, apud FOSTER, 2010). 

O debate sobre rendimento diferencial se deu num contexto de pouco conhecimento cientifico 

sobre as razões para o esgotamento dos solos (MARX, 2016), visto que, “Os problemas reais 

da agricultura não eram passíveis de verificação” (LIEBIG, apud FOSTER, 2010). 

Trabalhos do químico agrícola alemão Justus Von Liebig e do químico de solo britânico James 

F. W. Johnstson mostraram animadoras possibilidades de melhoria agrícola que com o tempo 

deu lugar a um entendimento mais sofisticado da degradação ecológica (FOSTER, 2010). 

Acelerada pelos avanços científicos, a degradação da fertilidade do solo no século XIX era a 

principal preocupação ambiental da sociedade (FOSTER, 2010). Isto elevou a demanda por 

fertilizantes. Como resposta, Inglaterra e EUA organizaram expedições aos mares em busca de 

guano, um fertilizante natural cujas maiores reservas do mundo estavam no Peru e começavam 

a se esgotar (FOSTER, 2006). 

Por possuírem reservas de guano, uma das maiores riquezas existentes na época, diversas Ilhas 

no planeta foram anexadas a força por EUA e Inglaterra (FOSTER, 2006). 

Em 1842, a partir de estudos sobre a teoria de Liebig, J.B. Lawes desenvolveu o primeiro 

fertilizante. Em 1843 a primeira fábrica estava pronta (FOSTER, 2010). Mas o clima de 

instabilidade logo retornou. A fertilidade dos solos logo começou a declinar. 

Segundo Lei do Mínimo de Liebig, a fertilidade do solo torna-se limitada na medida em que há 

ausência de um nutriente essencial ao seu desenvolvimento. O fertilizante produzido era a base 

de fosfato, mas não adiantava inundar o solo com este produto sem que houvesse dosagens 

mínimas e necessárias de outros nutrientes (KREUZ; LANZER; PARIS, 1995). 



25 
 

Em 1913, o químico alemão Fritz Haber, desenvolveu o primeiro fertilizante sintético 

(FOSTER, 2010). 

Os acontecimentos fizeram Liebig passar a criticar duramente o desenvolvimento capitalista. 

Ele analisou a relação que existia entre o esgotamento do solo e a poluição das cidades com 

dejetos humano e animal, que não eram reciclados (FOSTER, 2010). 

O agrônomo norte-americano George Waring também desenvolveu duras críticas à agricultura 

capitalista. Dois trabalhos marcaram a carreira de Waring. Um deles foi o projeto de separar 

esgotos do escoamento de águas pluviais, no Memphis, Tennessee, que vivia um contexto de 

grave epidemia de cólera e febre amarela. O outro, tido como o maior de seu tempo, foi o de 

drenagem da cidade de Nova York. O enfrentamento a problemas urbanos que tiveram suas 

proporções ampliadas, a exemplo da quantidade de esgoto e lixo que passaram a existir na 

cidade e a poluir rios, fruto do êxodo rural e da forma como o capitalismo passou a organizar a 

atividade agrícola, fizeram Waring refletir sobre a questão: 

Com a nossa prodigalidade e espoliação da terra, a cada ano nós vamos perdendo a 

essência intrínseca da nossa vitalidade... A questão da economia deveria ser, não 

quanto nós produzimos anualmente, mas quanto da nossa produção anual é poupado 

ao solo. O trabalho empregado em roubar da terra o seu estoque capital de matéria 

fertilizante é pior do que o trabalho jogado fora. Neste último caso, trata-se de uma 

perda para a geração presente; no anterior, torna-se uma herança de pobreza para os 

nossos sucessores. O homem não passa de um inquilino do solo e é culpado de um 

crime quando reduz o seu valor para outros inquilinos que venham depois dele. 

(WARING, apud FOSTER, 2010, p. 216). 

2.2.3 Natureza na teoria do valor e no nível óptimo de poluição 

Nas ciências econômicas e de um modo geral, a discussão sobre o lugar da natureza no processo 

econômico tem se dado em torno da questão da alocação de seus recursos na produção de bens 

e serviços. Entre os fisiocratas, considerados pela maioria dos historiadores como a primeira 

escola do pensamento econômico, os recursos naturais foram objetos centrais de estudo, 

sobretudo porque consideravam que era agricultura a atividade capaz de gerar excedentes, ou 

seja, a natureza como fonte primordial de riqueza (HUNT, 1989). 

Percebe-se nítido rompimento com as ideias mercantilistas que atribuíam ao comércio a tarefa 

de gerar riqueza. As principais contribuições desta escola ocorreram na segunda metade do 

século XVIII, quando a industrialização ainda era incipiente. Para os fisiocratas, produtivos 

eram os trabalhadores dedicados à agricultura. Os que se dedicavam à atividade manufatureira 

eram pertencentes a classe denominada estéril, pois o que produziam era considerado 
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equivalente aos custos destinados à matéria-prima e aos salários dos envolvidos na produção 

(HUNT, 1989.) 

Paralelamente ao desenvolvimento da industrialização, constitui-se uma nova escola do 

pensamento econômico, a clássica, cujos principais expoentes foram Adam Smith, Thomas 

Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill. Esta escola não tratou do meio ambiente como algo 

central na produção da riqueza. A visão que predominou sobre os recursos naturais utilizados 

na indústria foi a de que se tratavam de presentes ofertados gratuitamente pela natureza e com 

estoque inesgotável. No que se refere aos impactos dos rejeitos da indústria, que despejados na 

natureza provocavam poluição, não houve registros de preocupações da parte dos teóricos 

mencionados neste parágrafo. No entanto, foram eles, especialmente Smith e Ricardo, os 

principais responsáveis pelo desenvolvimento da teoria do valor iniciada pelos fisiocratas, que 

opinavam estar na terra e nos produtos da terra a origem do valor. Mais tarde, caberia a Marx 

criticar, a partir do que foi formulado pelos clássicos, e apresentar sua versão sobre a teoria 

mencionada. 

É o trabalho que proporciona a geração da riqueza das nações e quanto maior for o trabalho 

produtivo empregado, mais intensamente se dará o processo de acumulação do capital. Trabalho 

produtivo para Smith é o que proporciona excedente na produção. Nas mercadorias contém 

trabalho e elas são trocadas de acordo com a equivalência da quantidade de trabalho (SMITH, 

2016). 

David Ricardo, apesar de apresentar divergências com Smith, seguiu o mesmo caminho quanto 

ao que seria a fonte da riqueza. Apesar de defender que a utilidade é uma condição indispensável 

às mercadorias, Ricardo (1996) frisou que não é o fato de ser útil que confere lhes confere valor 

de troca, cujas fontes são a escassez e quantidade de trabalho que é necessário para produzi-las. 

Ressalva importante feita por Ricardo (1996) foi a de diferenciar as mercadorias que podiam 

ser reproduzidas livremente, das que não possuíam tal propriedade, a exemplo de bebidas de 

alta qualidade, obras de artes e outros artigos raros. 

Dado que na interpretação de Ricardo (1996) o valor do trabalho é equivalente ao valor do 

salário, se o trabalho estabelece o valor de troca da mercadoria, as variações nas quantidades 

de trabalho empregadas na produção teriam relação diretamente proporcional ao valor das 

mercadorias. Ele entendia que tal teoria era válida para qualquer sociedade. Em sua 
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argumentação se utilizou de Smith, o qual havia mudado de opinião sobre a validade da teoria 

se aplicar apenas ao capitalismo, 

No primitivo estado da sociedade que precede a acumulação de capital e a apropriação 

da terra, a única circunstância capaz de fornecer alguma regra para as trocas é, ao que 

parece, a quantidade de trabalho necessária para adquirir os diferentes objetos de 

troca. Se nas nações de caçadores, por exemplo, matar um castor normalmente custa 

o dobro do trabalho de matar um veado, um castor deveria ser naturalmente trocado 

por dois veados, ou valer dois veados. É natural que o que normalmente constitui o 

produto de dois dias ou de duas horas de trabalho valha o dobro do que usualmente é 

produto de um dia ou de uma hora de trabalho. (SMITH, 2016, p. 59). 

Ou seja, o valor-trabalho explica as variações do valor das mercadorias e as trocas destas, tem 

como referência a quantidade de trabalho necessária para produzi-las. E apesar de reconhecer 

que há uma variedade de circunstâncias que concorrem com a teoria, a exemplo das diferenças 

nas remunerações do trabalho, Ricardo (1996) sustentou que elas não invalidavam a teoria do 

valor-trabalho, mas que apenas expunha sua realidade complexa. 

A centralidade do trabalho em Ricardo também é percebida na ideia de que há uma oposição 

entre salário e lucro. Ou seja, dado o capital fixo e a tecnologia disponível, o lucro dos 

capitalistas é determinado pelos salários pagos aos trabalhadores, pois “Aquilo que se pagasse 

como salário teria a máxima importância em relação aos lucros, pois, evidentemente, estes 

últimos seriam altos ou baixos, exatamente na proporção em que os primeiros fossem baixos 

ou altos”. (RICARDO, 1996, p. 33). 

Ao ter o trabalho como fonte de toda riqueza, tanto Smith quanto Ricardo subestimam o papel 

da natureza no processo produtivo, um traço da escola de pensamento à qual pertencem. 

De acordo com Smith (2016), na medida que a riqueza de uma nação avança, a intensidade da 

acumulação se acelera e gera excesso de capital sem que haja possibilidades de investimento. 

Quando um setor da economia apresenta excesso de oferta e radicalização da concorrência, 

ocorre redução nos preços e, consequentemente, nos lucros, que por sua vez, inibe a acumulação 

de capital de modo rentável e cria um quadro de “estado estacionário” que no máximo poderia 

ser adiado, mas se daria em função da acumulação chegar aos limites de “solo e clima” (recursos 

naturais). 

Os neoclássicos romperam com as ideias clássicas em torno da teoria do valor. O preço passa a 

ter relação direta com a escassez e a interação entre demanda e oferta se transforma no 

mecanismo de determinação do preço de equilíbrio dos bens disponíveis no mercado. A análise 

marginal passa a ser adotada como peça chave numa nova metodologia introduzida nas ciências 
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econômicas. Preferências individuais dos agentes econômicos e maximização das satisfações 

são aspectos essenciais da teoria neoclássica, que subordina e vincula tudo à liberdade de 

funcionamento do mercado. 

O meio ambiente, bem como questões sociais de um modo geral, estavam todas subordinadas 

ao mercado na visão neoclássica. Pigou tratou do assunto em 1932, denominando de 

“externalidades” os impactos que o meio ambiente causava nas economias, os quais por sua 

vez, eram excepcionais. No entanto, com o passar do tempo, percebeu-se que as 

“externalidades” eram, na verdade, parte indissociável e inevitável da dinâmica econômica. 

As ideias de que existiam fontes inesgotáveis de recursos naturais para garantir a produção e de 

que tais recursos são totalmente convertidos em produtos sem a geração de resíduos antes e 

depois do consumo final, tiveram que passar por revisões. Ayres e Kneese (1969, p.284) 

declararam:  “... a quantidade de resíduos inserida no meio ambiente natural é aproximadamente 

igual ao peso dos combustíveis primários, dos alimentos e das matérias-primas que ingressam 

no sistema produtivo, com a adição do oxigênio retirado da atmosfera”. 

Este entendimento foi absorvido pela literatura como “princípio do balanço de materiais”, 

reconhecendo que os fluxos são lineares e não circulares, que há processos relacionados a 

energia que são, inclusive, irreversíveis, que as características descritas anteriormente podem 

nos conduzir ao esgotamento de muitos recursos, especialmente porque a quantidade de 

poluição gerada pelos processos produtivos podem superar a capacidade de assimilação e 

regeneração do ecossistema, o que nos leva à degradação ambiental (MULLER, 1996). 

O entendimento é de que a poluição é algo inevitável. Na medida em que a produção se constitui 

do ato de transformar a natureza em produto, está implícito que há a necessidade de utilizar os 

recursos naturais no sistema produtivo e que os mesmos, em regra, terminam por voltar ao meio 

ambiente, ou seja, geram poluição (MULLER, 1996). 

Assim, um dos caminhos que a teoria neoclássica encontrou para encarar esta questão tem sido 

por meio de modelos de equilíbrio geral, nos quais uma questão é central: o grande limitador 

dos processos econômicos é o quanto o meio ambiente é capaz de absorver poluição ao mesmo 

tempo em que se regenera (MULLER, 1996). 

Esta questão se desdobra em diversas outras, entre as quais em como criar mecanismos e 

instrumentos para que os processos econômicos atinjam o que neoclássicos denominam nível 
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ótimo de poluição. Isto envolve, antes de mais nada, encarar a poluição como um “bem” 

(problema) público, ou seja, ela existe e o conjunto da sociedade é afetada por ela (MULLER, 

1996). 

Então, creem os neoclássicos que a partir das funções-utilidades (que nos fornece o grau de 

satisfação) das pessoas, das funções de produção (produção máxima) das empresas e da 

restrição de que o consumo não pode exceder a disponibilidade dos recursos naturais, é possível 

chegarmos ao nível ótimo de poluição (MULLER, 1996). 

Para os adeptos desta teoria, isto envolve a introdução de preço, principalmente por meio de 

impostos, visto que, sem custo, as empresas são levadas a poluir mais. A sociedade e o meio 

ambiente, por consequência, acabam por absorver mais poluição. Tais impostos, na visão 

neoclássica, traduziriam o dano marginal que a poluição causa na sociedade/consumidores 

(MULLER, 1996). 

Na sociedade capitalista, hegemonizada pelas ideias liberais e neoliberais, é crescente a 

demanda pelos esforços de valorar custos, benefícios e serviços ambientais. A motivação tem 

origem nas necessidades de avaliar impactos ambientais fruto de projetos em diversas áreas, 

bem como de subsidiar a justiça e os órgãos com poder de polícia com modelos que permitam 

calcular multas. 

Para o mainstream econômico, tanto os tributos quanto as multas e as taxas necessárias à 

obtenção de licenças ambientais são instrumentos que contribuem, associados às preferências 

individuais dos membros da sociedade, para estabelecer um nível ótimo de poluição a ser 

admitido nos processos econômicos. Trata-se de uma ilusão de que assim será possível 

equacionar o desconforto produzido pela poluição com a satisfação proporcionada com o 

consumo de bens e serviços disponíveis. 

Diferentemente de Smith, Ricardo e neoclássicos, nas teorias de Marx a natureza é parte 

integrante da produção de riqueza, juntamente com o trabalho. “O trabalho não é a fonte de 

toda riqueza. A natureza é fonte dos valores de uso (e é em tais valores que consiste 

propriamente a riqueza material!), tanto quanto o é o trabalho, que é apenas a exteriorização de 

uma força natural, da força de trabalho humana” (MARX, 2016, p. 23). Portanto, a crítica de 

que Marx não considerou a natureza em sua teoria do valor é falsa. 
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A criação do homem em si tem na natureza e no trabalho sua origem. Segundo Engels (2017), 

foi quando os macacos passaram a prescindir das mãos para caminhar e utiliza-las para um 

conjunto maior de atividades que eles evoluíram para se transformar em homem. As novas 

atividades que foram possíveis de serem realizadas repercutiram na variação da alimentação e 

na oferta de novas substâncias ao organismo, o que proporcionou reações químicas inéditas e 

decisivas na transformação desses macacos em homem (ENGELS, 2017). 

Foi da apropriação coletiva da terra, do seu domínio e exploração que se viabilizaram as 

primeiras organizações sociais (MARX, 2017). Marx não entende a natureza como elemento 

externo a vida humana, mas sim como dois elementos indissociáveis: 

A vida genérica, tanto no homem quanto no animal, consiste fisicamente, em primeiro 

lugar, nisto: que o homem (tal qual o animal) vive da natureza inorgânica, e quanto 

mais universal o homem [é] do que o animal, tanto mais universal é o domínio da 

natureza inorgânica da qual ele vive... Fisicamente o homem vive somente destes 

produtos da natureza, possam eles aparecer na forma de alimentos, aquecimento, 

vestuário, habitação, etc. Praticamente, a universalidade do homem aparece 

precisamente na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo inorgânico, 

tanto na medida em que ela é 1) um meio de vida imediato, quanto na medida em que 

ela é o objeto/matéria e o instrumento de sua atividade vital. A natureza é o corpo 

inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela mesma não é corpo humano. 

O homem vive da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de 

ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem 

está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está 

interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. (MARX, 

2004, p. 84). 

2.3 A PRIMEIRA CONTRADIÇÃO FUNDAMENTAL DO CAPITALISMO E A FENDA 

METABÓLICA 

O antagonismo entre o caráter individual e privado de apropriação da riqueza e a produção, 

cada vez mais social: eis a contradição fundamental do sistema capitalista. Trata-se da relação 

capital x trabalho (MARX, 2017). 

Para Marx, a riqueza que Malthus defendia não distribuir, e o excedente gerado na produção é, 

na verdade, dos próprios trabalhadores. Tal riqueza é apropriada pelos capitalistas por meio de 

uma exploração que se materializa com a geração de mais-valor: 

A extensão da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador teria produzido 

apenas um equivalente do valor de sua força de trabalho, acompanhada da apropriação 

desse mais-trabalho pelo capital – nisso consiste a produção de mais-valor absoluto. Ela 

forma a base geral do sistema capitalista e o ponto de partida da produção do mais-valor 

relativo. Nesta última, a jornada de trabalho está desde o início dividida em duas partes: 

trabalho necessário e mais-trabalho. Para prolongar o mais-trabalho, o trabalho 

necessário é reduzido por meio de métodos que permitem produzir em menos tempo o 

equivalente do salário. A produção de mais-valor absoluto gira apenas em torno da 

duração da jornada de trabalho; a produção do mais-valor relativo revoluciona 
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inteiramente os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais. (MARX, 

2017, p. 578). 

Segundo a Lei Geral da Acumulação Capitalista, o capital precisa ser acumulado de forma 

ininterrupta e cada vez mais intensa. O mais-valor é transformado em capital adicional e uma 

parte é utilizada no ciclo de produção seguinte (MARX, 2017). 

A mesma lei nos mostra que o capital busca outras formas de fazer crescer o seu volume. Uma 

delas é a centralização, uma tendência do capital que se manifesta no processo de aquisições e 

fusões de empresas, o que provoca concentração do capital e tendência ao monopólio (MARX, 

2017). 

A busca pela ampliação do lucro eleva a composição orgânica do capital, dada por c/v, onde c 

é o capital constante, isto é, a parte do capital destinada a aquisição de matérias-primas e capital 

fixo (instalações ou edifícios, máquinas e equipamentos em geral), e v é o capital variável, 

destinado à compra da força de trabalho ou aos salários (MARX, 2017). 

Para manter a taxa de mais-valor m/v, o capital variável não pode crescer mais do que o 

constante. Mas para fazer crescer a mesma taxa, basta que v cresça menos do que c ou apenas 

c cresça (MARX, 2017). É o que persegue os capitalistas. 

Segundo Marx (2017), a elevação da composição social do capital conduz a uma queda gradual 

na taxa de lucro. A elevação da produtividade do trabalho faz o capital variável decrescer em 

relação ao constante, dado que em regra, o ganho de produtividade se dá pelo desenvolvimento 

tecnológico (MARX, 2017). 

Sem redução da jornada de trabalho e em meio a anarquia do capitalismo que se utiliza da 

produtividade para elevar a quantidade de mercadorias produzidas e, portanto, disponibilizadas 

no comércio, cria-se a possibilidade de haver problemas de subconsumo, dada a incapacidade 

de os trabalhadores adquirirem um montante maior de bens com um volume menor de renda 

em relação ao capital constante (MARX, 2015). 

Em resumo: 

A contradição, expressa de maneira bem genérica, consiste no fato de que o modo de 

produção capitalista implica uma tendência ao desenvolvimento absoluto das forças 

produtivas, abstraindo do valor – e do mais-valor nele incorporado – e também das 

relações sociais no interior das quais se dá a produção capitalista; por outro lado, esse 

modo de produção tem como objetivo a conservação do valor de capital existente e 

sua valorização na máxima média possível (isto é, o incremento cada vez mais 

acelerado desse valor) (…) Os métodos pelos quais ela atinge esse objetivo incluem: 
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o decréscimo da taxa de lucro, a desvalorização do capital existente e o 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho à custa das forças produtivas já 

produzidas. (MARX, 2017, p. 289). 

Anarquicamente, o capitalismo gera superprodução, subconsumo e sobre acumulação. Tais 

fenômenos não são determinantes para a geração de crises, mas jogam papel em suas 

deflagrações (MANDEL, 1990). Segundo Marx (2017), as crises são cíclicas e inevitáveis sob 

o capitalismo, de modo que não haverá capitalismo sem crises e crises sem capitalismo. 

O fim do Acordo de Bretton Woods provocado pelos EUA em 1971, que resolveu terminar com 

conversibilidade do dólar em ouro, a intensificação da competitividade e concorrência 

intercapitalista, a crescente subordinação do valor de uso ao valor de troca, a simbiose entre o 

capital financeiro e os Estados nacionais mais poderosos do planeta e a intensificação na 

exploração dos recursos naturais, marcam uma nova fase na história do capitalismo, 

denominada crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2009). 

Mészáros (2009) entende que a partir de então o capitalismo deixou de apresentar crises cíclicas 

como as diversas registradas na história, nas quais os períodos de recessão e expansão se 

alternaram. Pós 1971, o capitalismo passou a registrar muitas turbulências em pequenos espaços 

de tempo entre elas e em caráter global, o que demonstra a natureza estrutural e sistêmica das 

crises contemporâneas (MÉSZÁROS, 2009). 

Chesnais (1996) classifica essa fase iniciada na década de 1970 de “mundialização do capital”. 

Já Mészáros, elenca quatro características consideradas fundamentais deste período, a saber: 

(1) seu caráter universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por exemplo, 

financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele ramo particular de produção, 

aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, com sua gama específica de 

habilidades e graus de produtividade etc); (2) seu alcance é verdadeiramente global, 

[...] em lugar de limitado a um conjunto particular de países (como foram todas as 

principais crises do passado); (3) sua escala de tempo é extensa, contínua, se preferir, 

permanente, em lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises anteriores do 

capital; (4) em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e 

dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante, 

desde que acrescentemos a ressalva de que nem sequer as convulsões mais veementes 

ou violentas poderiam ser excluídas no que se refere ao futuro [...]. (MÉSZÁROS, 

2011, p. 795-796). 

As consequências mais importantes dessa fase são: baixas taxas de crescimento do produto 

interno bruto (PIB) mundial; alternância e coincidência de deflações em vários países 

desenvolvidos; manifestações abruptas de caráter monetário e financeiro; crescimento do 

desemprego estrutural; cenário geopolítico mundial instável (CHESNAIS, 1996). 
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São os trabalhadores e o meio ambiente os mais afetados pelo processo de acumulação do 

capital. Justamente as duas fontes de toda riqueza: natureza e trabalho. 

2.3.1 O metabolismo com a natureza 

O materialismo histórico parte do conceito de “metabolismo social”. Trata-se da forma com 

que a humanidade transforma a natureza externa em interna por meio do trabalho, a partir do 

estabelecimento de relações sociais de produção (FOLADORI, 2001). 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a Natureza... Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse 

movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 2017, p. 

255) 

Marx credita a Liebig o desenvolvimento da ideia de que a agricultura moderna (capitalista) 

tem um lado destrutivo (FOSTER, 2010). À agricultura capitalista, Marx teceu duras críticas. 

A saber, 

... a grande propriedade do solo reduz a população agrícola a um mínimo em 

diminuição constante e opõe-lhe uma população industrial cada vez maior, 

aglomerada em grandes cidades, gerando assim as condições para uma ruptura 

irremediável no metabolismo social, prescrito pelas leis naturais da vida; dessa ruptura 

decorre o desperdício da força da terra, o qual, em virtude do comércio, é levado muito 

além das fronteiras do próprio país. (Liebig.)... a grande propriedade soterra a força 

de trabalho no último lugar em que sua energia natural encontra refúgio e se armazena 

como fundo de reserva para a renovação da energia vital das nações: no próprio 

campo. A indústria e a agricultura em grande escala, exploradas de modo industrial, 

atuam de forma conjunta. Se num primeiro momento elas se distinguem pelo fato de 

que a primeira devasta e destrói mais a força de trabalho e, com isso, a força natural 

do homem, ao passo que a segunda depreda mais diretamente a força natural da terra, 

posteriormente, no curso do desenvolvimento, ambas se dão as mãos, uma vez que o 

sistema industrial na zona rural também exaure os trabalhadores, enquanto a indústria 

e o comércio, por sua vez, fornecem à agricultura os meios para o esgotamento do 

solo. (MARX, 2017, p. 873). 

Vejamos um outro trecho onde Marx trata da relação entre a indústria, a agricultura e o quanto 

esta relação é nociva ao metabolismo social: 

É na esfera da agricultura que a grande indústria atua de modo mais revolucionário, 

ao liquidar o baluarte da velha sociedade, o ‘camponês’, substituindo-o pelo 

trabalhador assalariado.... O modo de produção capitalista consuma a ruptura do laço 

familiar original que unia a agricultura à manufatura... ele cria os pressupostos 

materiais de uma nova síntese, superior, entre agricultura e indústria sobre a base de 

suas configurações antiteticamente desenvolvidas. Com a predominância sempre 

crescente da população urbana, amontoada em grandes centros pela produção 

capitalista, esta, por um lado, acumula a força motriz histórica da sociedade e, por 

outro lado, desvirtua o metabolismo entre o homem e a terra, isto é, o retorno ao solo 

daqueles elementos que lhe são constitutivos e foram consumidos pelo homem sob 

forma de alimentos e vestimentas, retorno que é a eterna condição natural da 

fertilidade permanente do solo. Com isso, ela destrói tanto a saúde física dos 
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trabalhadores urbanos como a vida espiritual dos trabalhadores rurais. Mas ao mesmo 

tempo que destrói as condições desse metabolismo, engendradas de modo 

inteiramente natural-espontâneo, a produção capitalista obriga que ele seja 

sistematicamente restaurado, ao destruir as circunstâncias em torno desse em sua 

condição de lei reguladora da produção social e numa forma adequada ao pleno 

desenvolvimento humano... Assim como na indústria urbana, na agricultura moderna 

o incremento da força produtiva e a maior mobilização do trabalho são obtidos por 

meio da devastação e do esgotamento da própria força de trabalho. E todo progresso 

da agricultura capitalista é um progresso da arte de saquear não só o trabalhador, mas 

também o solo; pois cada progresso alcançado no aumento da fertilidade do solo por 

certo período é ao mesmo tempo um progresso no esgotamento das fontes duradouras 

dessa fertilidade... a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do 

processo de produção social na medida em que solapa os mananciais de toda riqueza: 

a terra e o trabalhador. (MARX, 2017, p. 572-574). 

As duas citações anteriores têm em comum o conceito teórico central da falha na interação 

metabólica entre o homem e a terra (FOSTER, 2010). O termo metabolismo foi utilizado 

primeiro pelos fisiologistas e décadas depois como meio de explicar diversos fenômenos das 

ciências naturais (FOSTER; CLARK, 2010). 

Reside no trabalho a tarefa de promover a interação metabólica entre o homem e a natureza. 

Esta interação é condição indispensável à perpetuação da espécie humana (MARX, 2017). A 

produção dos valores de uso necessários à sobrevivência humana é viabilizada pelo trabalho, 

mediador do metabolismo entre o homem e a natureza, fontes que viabilizam toda a riqueza 

material da sociedade (MARX, 2016). O fluxo circular ecológico, que se traduz na troca 

material do metabolismo entre o homem e a natureza, está intimamente vinculado ao fluxo 

circular econômico (FOSTER; CLARK, 2010). 

O metabolismo também foi empregado de outra forma, mais alargada, como um sistema de 

metabolismo social geral, onde se estabelecem relações e capacidades universais com 

necessidades globais, constituído ineditamente sob a anarquia inerente ao capitalismo 

(FOSTER, 2010). 

Interação metabólica entre a humanidade e a natureza por meio do trabalho é a representação 

ecológica do conceito de metabolismo, que também expressa num sentido mais amplo, um 

caráter social ao tratar da dinâmica do sistema capitalista em suas dimensões produtivas, 

reprodutivas e das relações sociais de produção que se estabelece no interior do capitalismo, 

incluindo as interfaces dos três aspectos (FOSTER, 2010). Por meio deste conceito, Marx 

interpreta como se dá a alienação da natureza e estabelece a relação desta com a alienação do 

trabalho. Vejamos o que Marx nos diz no Grundrisse, 

Não é a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais, inorgânicas, 

do seu metabolismo com a natureza e, em consequência, a apropriação da natureza 
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que precisa de explicação ou é o resultado de um processo histórico, mas a separação 

entre essas condições inorgânicas da existência humana e essa existência ativa, uma 

separação que só está posta por completo na relação entre trabalho assalariado e 

capital. (MARX, 2016, p. 401). 

Com este raciocínio, Marx captou a essência do caráter histórico do trabalho no capitalismo, 

incluído nisso a relação do homem com seu meio natural, seja pelas leis naturais da natureza 

ou pelo conjunto de normas que rege a sociedade (HAYWARD, 1995). 

Aqui, a liberdade não pode ser mais do que fato de que o homem socializado, os 

produtores associados, regulem racionalmente esse seu metabolismo com a natureza, 

submetendo-o seu controle coletivo, em vez de serem dominados por ele como por 

um poder cego; que o façam com o mínimo emprego de forças possível e sob as 

condições mais dignas e em conformidade com sua natureza humana. (MARX, 2017, 

p. 883). 

A troca metabólica é condição primordial da vida (ENGELS, 2017). A agricultura é 

manifestação desta troca, mas a busca desenfreada pelo lucro causa exaustão do solo, o que nos 

leva a concluir que sob o capitalismo não é possível a existência de atividades agrícolas 

autossustentáveis. O metabolismo viabiliza a vida, mas falha na medida em que as leis naturais 

de sustentabilidade que a natureza nos impõe são desrespeitadas (FOSTER, 2010). 

Elas são manifestadas pela incapacidade do homem em devolver ao solo seus nutrientes 

removidos, em não realizar a reciclagem dos resíduos gerados pela produção e em promover 

uma divisão acentuada entre a cidade e o campo que se manifesta essencialmente na má 

distribuição da população que sob o capitalismo passa a se concentrar em áreas urbanas, dadas 

as expropriações que de um modo geral sofrem (FOSTER, 2010). 

A agricultura de larga escala é uma ruptura violenta ao metabolismo. Gera danos e riscos a 

subsistência da humanidade. Ela é perpetuada mesmo diante do conhecimento da existência de 

métodos agroecológicos descobertos em meio ao capitalismo e produto dele, por meio dos quais 

é possível produzir em larga escala de forma cooperativa, sem estabelecer com o solo uma 

relação meramente exploratória. 

Agricultura e indústria capitalista associadas expulsam as pessoas do campo. Por meio de 

decretos e leis o Estado institucionaliza a apropriação privada da terra por poucos, o que 

desencadeia um processo de êxodo rural que forma a massa de trabalhadores e exército 

necessários à indústria. Acentua-se a divisão entre campo e cidade, o que agrava o metabolismo 

social entre homem e natureza. 
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3 A SEGUNDA CONTRADIÇÃO FUNDAMENTAL DO CAPITALISMO 

O’Connor (1988) considera que Marx escreveu pouco sobre os limites do capital em relação às 

condições ambientais. Argumenta que exceto na discussão sobre o solo, Marx não teorizou 

sobre as dimensões social e material das condições de produção. 

O’Connor (1998) entende que há dois tipos de teoria da crise, a marxista tradicional e a marxista 

ecológica. A primeira trata da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, 

o que na forma específica seria a contradição entre a produção e a realização de valor e mais-

valia, a produção e a circulação (O’CONNOR, 1998). 

O entendimento de que o capitalismo apresenta mais de uma contradição não é incomum. 

Burkett (2013) descreve as relações capital e trabalho, centro e periferia, economia e natureza, 

como as três contradições inerentes ao capitalismo. 

Sem as condições de produção a que O’Connor se refere não é possível haver acumulação. Elas 

“... não são produzidas como mercadorias segundo a lei do valor ou as leis do mercado, mas 

são tratadas pelo capital como se fossem mercadorias” (O’CONNOR, 1998). Trata-se dos meios 

de comunicação, a infraestrutura, o trabalhador em condições de realizar trabalho e o meio 

ambiente. 

Os custos se elevam quando o capital negligencia: a manutenção da infraestrutura relacionada 

à produção; os serviços necessários às condições de vida dos trabalhadores; as ações de 

preservação ou boa utilização dos recursos naturais (CHESNAIS; SERFATI, 2003). Tais custos 

são denominados custos externos ou custos sociais, que apesar de utilizáveis na produção, não 

podem ser comercializados (O,CONNOR, 1998). 

E na medida que “... os custos do trabalho, da natureza, da infraestrutura e do espaço aumentam 

de modo significativo, pondo em evidência uma segunda contradição, uma crise econômica 

vinda do lado da oferta” (O’CONNOR, 1994). Montibeller-Filho (2000) nos apresenta um 

quadro com tipos de custos sociais e danos socioambientais que são correlacionados. 
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Quadro  1 

Tipos de Custos Sociais e Danos Correlatos 

N Tipos de Custo Social Danos 

1 

Custos Sociais 

Ecológicos 

Poluição do ar 

Destruição florestal; contaminação da 

atmosfera urbana 

2 Corrosão: deterioração de produtos 

3 Danos à agricultura e alimentos 

4 Danos à saúde 

5 

Poluição da água 

Mortandade de peixes e recursos 

marinhos 

6 Danos à produção alimentar 

7 Deterioração de produtos 

8 Danos à saúde 

9 

Poluição do solo 

Destruição da fauna e flora 

10 Deterioração de produtos 

11 Danos à saúde 

12 
Extração de matéria-

primas 

Destruição da paisagem e das 

estruturas regionais; esgotamento de 

recursos naturais 

13 

Custos Sociais 

Trabalhistas 

Condições de trabalho 

precárias 

Queda de produtividade 

14 Danos à saúde 

15 

Mudanças no 

emprego/desemprego 

Tempo de treinamento 

16 Salários baixos 

17 
Danos à saúde; queda na expecativa de 

vida 

18 Exaustão, extinção de 

empregos 

Queda no valor da produção 

19 Gastos de treinamento 

20 

Custos Sociais 

Econômicos 

Capacidade ociosa 
Destruição de capital real 

21 Subutilização 

22 
Má alocação 

intersetorial 
Sobrecapacidades, subcapacidades 

23 

Disfunção intra-setorial 

Barreiras ao acesso de novos capitais 

24 
Sobrecapacidades resultante de 

concentrações 

25 
Disfunção espacial 

Aglomeracão; transporte (viagens); 

queda de renda; danos à saúde 

26 Custos do empobrecimento regional 

27 Obsolência planejada Substituição prematura 

Fonte: MONTIBELLER-FILHO, 2000, p. 110 
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O quadro ilustra a ideia de que “... a produção de mercadorias requer não mercadorias” 

(MONTIBELLER-FILHO, 2000, p. 111). Estas não mercadorias são especialmente a natureza 

e o trabalho humano, fontes de riqueza exploradas pelo capital. A questão ambiental está 

contida na segunda contradição por meio do conceito de condições de produção, que está 

contraposto a contradição tradicional ou primeira contradição, entre as forças de produção e as 

relações sociais de produção. Esta elaboração coloca a natureza no centro das formulações de 

autores marxistas ecológicas ou ecomarxistas (MONTIBELLER-FILHO, 2000), inclusive 

sobre o desenvolvimento do capitalismo. 

Os ecomarxistas defendem que a segunda contradição também conduz o capitalismo à crises 

que se agravam e aproximam o sistema de limites físicos e/ou econômicos (MONTIBELLER-

FILHO, 2000). Em função da forma destrutiva com que o capital age perante a natureza, esta 

tende a se tornar um entrave à acumulação do capital. Vejamos um ponto de vista sobre as 

diferenças conceituais entre a primeira e a segunda contradição fundamental do capitalismo: 

Para as teorias que não tomam o ambiente ‘natural’ como elemento ativo do processo 

econômico, as crises periódicas são vistas como crises de realização – transmutação 

da mais-valia em lucro, mediante a venda da mercadoria na esfera da circulação. O 

enfoque considera, portanto, a contradição entre as forças de produção e as relações 

sociais de produção – a primeira contradição fundamental do capitalismo. Nas 

abordagens que enfatizam a contradição entre, um lado as forças de produção e as 

relações sociais de produção e, do outro, as condições de produção (incluída a 

natureza), as crises são de disponibilidade da natureza – para oferecer recursos, para 

absorver rejeitos. Trata-se, aqui, da segunda contradição fundamental. 

(MONTIBELLER-FILHO, 2000, p. 115). 

Se na primeira contradição a mais-valia é o trabalho não-pago, na segunda contradição os 

ecomarxistas afirmam a existência da “mais-valia natural”. O entendimento é que há 

“trabalhos” realizados pela natureza que não são pagos. Para fornecer ar, água, solo e árvores, 

a natureza trabalha e o capital simplesmente se apropria dos recursos naturais. Pela utilização 

de serviços ambientais, pela poluição e produção de rejeitos e pela extração de diversos 

recursos, as empresas em regra nada pagam ou quando pagam, o fazem numa proporção que 

lhe permite a realização do lucro (MONTIBELLER-FILHO, 1999) e, portanto, da mais-valia 

natural. 

Na medida que o capital se impõe à natureza – seja na forma externa ou capitalizada e 

transformada em um espaço urbano – a relação estabelecida torna-se destrutiva ou 

autodestrutiva dado seu caráter ecologicamente desigual (O’CONNOR, 1991). 

3.1 PROTEÇÃO AMBIENTAL E QUESTÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS 
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A questão de proteger o meio ambiente eclodiu globalmente na década de sessenta do século 

XX, o que levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a realizar em 1972 a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, mais conhecida como Conferência de 

Estocolmo. Foi a primeira reunião da ONU com a presença de dezenas de chefes de Estado para 

debater questões ambientais. O crescimento dos conflitos sociais ocorridos nos últimos dois 

séculos que contou com a questão ambiental em sua origem foi um dos fatores influenciadores 

da iniciativa da ONU em pautar a questão. 

3.1.1 Conflitos de natureza ambiental 

3.1.1.1 A questão da madeira na Europa 

Na Renânia, em 1842, no processo de expropriação das terras que eram comuns a milhões de 

camponeses, onde os mesmos residiam e produziam, a coleta de madeira seca (que se 

desprendia das árvores ou era oriunda de árvores mortas) passou a ser cerceada pelos que se 

tornaram proprietários das terras, que exigiam da polícia e da justiça punição aos camponeses 

que a colhessem. 

A coleta da madeira sem autorização do proprietário passou a ser caracterizada como roubo e 

estava associada a penas severas. Os camponeses dependiam da madeira para se manterem 

aquecidos e cozinharem seus alimentos. As árvores eram de todos até pouco tempo e agora os 

camponeses se viam sendo presos por querer acessa-las. 

Inúmeros artigos em diversas cidades da Europa denunciavam e chamavam atenção para este 

conflito em torno da madeira. A desigualdade social foi ressaltada em vários artigos, entre os 

quais estava “Debates sobre a Lei dos Roubos de Madeira”, escrito por Marx. 

O destaque para este episódio deve-se ao fato dele ser visto por historiadores como um marco 

no compromisso de Marx com os mais pobres, os camponeses, os trabalhadores e os 

despossuídos, contribuindo para a decisão de Marx em dedicar-se ao estudo acurado da 

economia política. “A partir daí, e por toda vida, Marx faria oposição à parcelização de partes 

do planeta aos proprietários privados” (FOSTER, 2010). 

Além das questões da propriedade privada e da desigualdade social, o conflito em torno da 

madeira também foi de natureza ambiental. Afinal, conforme Alier (2015), os conflitos 

ambientais devem ser vistos de modo mais amplo do que costumam parecer ser, quando por 
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exemplo, alguém se joga no mar para defender a vida de uma baleia ou organiza passeatas 

contra a extinção de algum animal, sem desmerecer tais atitudes. 

Alier (2015) entende que lutas pela sobrevivência e bem-estar, seja material, espiritual, da saúde 

ou condições de trabalho podem guardar íntimas relações com a questão ambiental. É neste 

sentido que podemos afirmar que as disputas ocorridas na Renana, em torno da madeira e outros 

recursos florestais, tiveram o meio ambiente como pano de fundo. As árvores estavam 

disponíveis a todos, mas na medida que o capitalismo incorporou a madeira em sua dinâmica 

econômica, tornou-a mercadoria, conferiu-lhe valor de troca e viabilizou a realização do lucro, 

o Estado foi utilizado para expropriar os recursos naturais dos camponeses que já eram pobres 

em grande medida. 

3.1.1.2 Outros conflitos com a questão ambiental na origem 

A seguir, quadro adaptado de relatos sistematizados sobre conflitos de natureza ambiental não 

tão aparentes, que Joan Martinez Alier produziu e nos apresentou em sua obra “A Ecologia dos 

Pobres”. 
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Quadro 2 

Conflitos ambientais 

N Período Local Objeto 

1 
Meados do 

século XIX 
Alemanha 

Guerra das Chaminés (Fruto de inúmeros protestos, governos 

determinaram que empresas construíssem chaminés de mais de 

100m de altura para amenizar os efeitos da poluição que a 

população sentia). 

2 1888 
Huelva-Andaluzia 

(Espanha) 

Camponeses, agricultores, trabalhadores da indústria e 

políticos locais construiram a Liga Antifumaça de Huelva, para 

se opor a alta poluição provocada pelas emissão por parte das 

indústrias, de dióxido de enxofre. Em um protesto em 

4/2/1888, o exército abriu fogo contra os manifestantes. O fato 

gerou diversos outros protestos durante anos.  

3 1907 Ashio (Japão) 

Dezenas de milhares de camponeses ao longo do Rio Watarse 

lutaram contra a contaminação que uma mina de cobre, que 

afetava o cultivo de alimentos e a saúde humana. Furukawa, 

empresa dona da mina, havia adiado em décadas as 

providências anticontaminação. 

4 1907 Ashio (Japão) 

Luta contra a construção de um depósito para armazenar água 

contaminada e materiais que sofreram flotação. Entre os 

efeitos, ocorreria a destruição de um povoado, seu cemitério e 

oratórios sagrados. 

5 Século XX 

Equador, Honduras, 

Siri Lanka, 

Tailândia, 

Indonésia, Índia, 

Bangladesh, 

Filipinas e Malásia. 

Em diversas cidades de todos os países ao lado houve 

resistência social à destruição dos manguezais para o cultivo de 

camarão. Em regra, os manguezais eram fonte do sustento de 

milhares de famílias, que se viam perdendo o sustento e 

assistindo a destruição da rica biodiversidade característica dos 

mangues em prol do enriquecimento de camaroneiros.  

6 1968 
Memphis-Tennessee 

(EUA) 

Martin Luther King particiou de atividades que reivindicavam 

melhores condções de trabalho para os coletores de lixo, que 

estavam vulneráveis à males na saúde. 

7 1960-1970 Peru 

Foram dezenas de conflitos contra as atividades das 

mineradoras que não só contaminavam, mas ocupava terras e 

águas antes comuns à camponeses. Os conflitos envolviam 

várias regiões e cidades do país a ponto de ser criada a 

Coordenação Nacional de Comunidades Atingidas pela 

Mineração (CONACAMI). 

8 
A partir de 

1970 
EUA 

Lutas contra a distribuição desproporcional de resíduos tóxicos 

entre comunidas latinas e de negros em relação às demais, bem 

como dos resídeuos nucleares e da mineração em áreas de 

populações indigenas, fizeram surgir lutas contra o que foi 

denominado de "racismo ambiental". 

9 1974 Ilha de Bougainville 

Nativos jogavam geólogos no mar para a morte em protesto 

contra a usurpação de suas terras por uma mineradora. Para os 

nativos, a terra era além de fonte material, elemento importante 

de suas práticas religiosas. 

10 1976 Acre (Brasil) 

Crianças, mulheres e homens marchavam pela floresta 

amazônica e desafiavam os trabalhadores das madeireitas e 

suas motosserras. Esta forma de luta ficou conhecida como 

"empate". As famílias eram quase todas de seringueiros que 

dependiam das árvores para sobreviver. 

Fonte: Sistematizado a partir de ALIER (2015) 
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Tais conflitos ambientais associados às interpretações de Alier (2015) tem relação com o 

entendimento que se tem do que significa a natureza ou o meio ambiente. Este debate ocorreu 

no seio da ONU e duas visões surgiram inicialmente. 

A primeira interpretava que natureza era tudo externo ao ser humano. A segunda que a espécie 

humana e suas relações estão contidas na natureza (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). A 

diferença entre as duas é significativa. Ao interpretar a primeira, percebe-se que questões 

sociais a exemplo da pobreza não se relaciona com as questões ambientais. Na segunda sim, 

pois homem e natureza não são dissociados (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). 

A síntese das duas ideias defendidas incluiu aspectos de ambas. Os problemas sociais que 

causam graves danos à natureza foram incorporados no conceito. Assim, embora não sejam 

questões ambientais, os tratamentos de mazelas sociais podem ser encarados como meio de 

garantir a proteção ambiental (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). Se a fome agride a 

natureza, então resolvamos este problema. 

Mas o entendimento construído na ONU não necessariamente é aceito no dia a dia, sobretudo 

por Organizações Não Governamentais (ONG’s) ambientalistas, movimentos sociais, partidos 

políticos e outros atores da sociedade mundial, que entendem e tratam da questão ambiental em 

sentido mais amplo. 

3.1.2 Imperialismo Ecológico 

Aproveitar os recursos naturais com a preocupação de conservar sua biodiversidade é a prática 

da maioria das populações locais que tiram seu sustento da natureza externa e são 

frequentemente desrespeitadas pela voracidade do capital. Depois dos países desenvolvidos 

praticamente esgotarem seus recursos naturais, eles vasculham o mundo para fazer o mesmo 

em outros territórios, sempre em prol da manutenção e ampliação da reprodução e da 

acumulação do capital, o que ocorre em regra por meio de desrespeitos às populações locais. 

Segundo Chesnais e Serfati (2003), não é possível desvincular o “econômico” do “político”, 

pois as agressões ambientais e ecológicas estão intimamente associadas a violação às condições 

de vida dos trabalhadores e dos camponeses. “O genocídio das populações indígenas ocorreu 

de mãos dadas com a apropriação da riqueza do Novo Mundo” (FOSTER; CLARK, 2006, p. 

228). 
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Conforme apresentado no item 2.2.2 deste trabalho, no século XIX, quando a principal 

preocupação ambiental se tornou a degradação ou esgotamento da fertilidade do solo, Grã-

Bretanha e EUA organizaram expedições por todas as partes do planeta em busca de reservas 

de guano (produto utilizado para adubar solo) e, na medida em que reservas eram encontradas, 

os territórios que a sediavam tornaram-se objeto de dominação (FOSTER; CLARK, 2006). 

O Peru foi um dos países em que descobriu-se ser rico em guano. A exploração se deu de forma 

imediata e intensa, o que mobilizou dezenas de milhares de trabalhadores que serviram os 

estrangeiros em regime de semiescravidão (FOSTER; CLARK, 2006). Endividado com os 

britânicos, o governo peruano decidiu impor um monopólio estatal acerca da exploração do 

guano e desapropriar os investidores privados, numa tentativa de regular a exploração do 

produto (FOSTER; CLARK, 2006). 

Depois do Peru, a Bolívia também rica em nitrato, estabeleceu impostos mais altos para 

exportação de matérias-primas. Os desdobramentos das atitudes peruana e boliviana 

desencadearam na Guerra do Pacífico, pois o Chile financiado pelos britânicos declarou guerra 

e venceu tanto o Peru quanto a Bolívia, quando se tornou um dos maiores detentores de guano 

e nitrato do planeta (FOSTER; CLARK, 2006). 

Após a guerra, a participação da Grã-Bretanha na indústria do nitrato na região cresceu 

aproximadamente cinco vezes (FOSTER; CLARK, 2006). Em outro período, com outro 

discurso, EUA e Grã-Bretanha invadem o Iraque, país detentor da segunda maior reserva de 

Petróleo do planeta. Vejamos o que afirmou Michael Perelman sobre o que diversos autores 

caracterizam como imperialismo ecológico: 

A origem da maldição do petróleo não está radicada em suas propriedades físicas, mas 

sim na estrutura social do mundo... Uma base de recursos naturais tão rica converte 

os países pobres, especialmente aos relativamente mais impotentes, em um alvo 

atrativo – política e militarmente – para as nações dominantes. No caso do petróleo, 

as nações poderosas não vão arriscar que um recurso tão valioso esteja sob o controle 

de um governo independente, especialmente um que poderia buscar políticas que não 

coincidam com os interesses econômicos das grandes corporações transnacionais. 

Portanto, governos que exibem uma independência excessiva logo são derrubados, 

mesmo quando seus sucessores sustentam um ambiente de corrupção e instabilidade 

política. (PERELMAN, 2003, p. 199-202). 

O controle dos recursos naturais é indispensável à competição entre as potências econômicas 

no capitalismo, que: realizam saques de tais recursos em outros territórios nacionais; estimulam 

significativas massas trabalhadoras em nações com ricos ecossistemas a trabalharem em torno 

da extração de suas riquezas naturais e consequente envio ao país que estimulou; descarregam 
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rejeitos de suas produções industrias em países vulneráveis econômica e socialmente, o que os 

impedem de rejeitar ou resistir a tal ação (FOSTER; CLARK, 2006). 

Em sua obra “Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo”, Vladimir Ilyich Ulyanov 

asseverou: “Quanto mais se desenvolve, mais se faz sentir a falta de matéria-prima, mais dura 

se torna a concorrência e a procura de fontes de matérias-primas no mundo inteiro e mais brutal 

é a luta pela posse de colônias” (LENIN, 1985, p. 82). 

3.1.3 Dívida Ecológica 

Muitas famílias e nações enriqueceram às custas da exploração dos recursos naturais de países 

periféricos ou do sul do globo. Os países que tiveram suas riquezas exploradas se encontram de 

modo geral numa situação de baixo desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Os exploradores, 

ricos e desenvolvidos, tem uma dívida com os países poucos desenvolvidos ou 

subdesenvolvidos, uma “dívida ecológica” que segundo Alier (2015) é fruto de dois conflitos 

distributivos: 

a) exportações de matérias-primas a preços baixos por parte dos países pobres ou 

subdesenvolvidos, que por não levarem em conta a finitude dos recursos naturais terminam por 

sofrer “dumping ecológico”; 

b) utilização do espaço e dos serviços ambientais dos países pobres ou subdesenvolvidos por 

parte dos países ricos e desenvolvidos sem pagar e sem levar em conta os direitos das 

populações locais. 

Contraditoriamente, são os países pobres e subdesenvolvidos que devem fortunas aos ricos por 

meio das dívidas públicas monetárias, o que torna a incorporação dos recursos naturais nas 

análises sobre comércio internacional e dívida pública indispensável para que se possa entender 

o quanto que a relação subdesenvolvidos e desenvolvidos tem sido desigual (ALIER, 2015). 

Fragilidades políticas e governos submissos aos interesses dos países mais ricos tornam 

inviáveis medidas que invertam esta relação desigual (ALIER, 2015). A seguir, análise que 

reforça a ideia de haver uma dívida ecológica: 

Desde as primeiras colonizações, a história econômica e social dos países do ‘sul’ 

subordinados ao imperialismo é aquela, no que aqui nos concerne, de ondas sucessivas 

de expropriação dos camponeses em proveito de formas concentradas de exploração 

da terra (desflorestamento, plantações, pecuária extensiva, etc) para exportação aos 

países capitalistas centrais. Quando se examina a situação dos maiores exportadores 
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de matérias-primas não minerais – o Brasil, a Indonésia ou os países do Sudeste da 

Ásia – encontramo-nos diante de um processo em que as destruições ambientais e 

ecológicas cada vez mais irreversíveis estão acompanhadas por agressões constantes 

desferidas contra as condições de vida dos produtores e de sua família... os 

beneficiários sempre foram os mesmos: os grandes grupos do comércio e, depois, de 

produção agroalimentar, aliados, em configurações múltiplas e mutáveis, às classes 

dominantes locais, oligarquias rentistas ou capitalistas... (CHESNAIS; SERFATI, 

2003, p. 52). 

O capital exerce pressão para que o tempo de natural da reposição dos recursos naturais seja 

submetido ao tempo econômico e ao tempo da produção, que são menores que o da natureza. 

Isto promove degradação, impõe limites ao capital, que por sua vez, busca novos espaços para 

dar continuidade a acumulação sem se preocupar com os prejuízos sociais, econômicos e 

ecológicos que são deixados para trás (ALIER, 2015). Mas como mensurar os prejuízos 

ecológicos? É possível quantificar e atribuir valores a depredação da natureza? 

A economia ambiental, vertente da escola econômica neoclássica que se dedica a estudar a 

relação entre meio ambiente e economia, entende que sim e defende que as externalidades 

(problemas causados ao meio ambiente) sejam absorvidas de modo a conseguir traduzir nos 

custos gerais, além dos aspectos da extração e exportação, a questão social (ALIER, 2015). 

Entretanto, membros da economia ecológica, outra vertente que trata de meio ambiente no 

campo da economia, consideram este posicionamento da economia ambiental reducionista, dos 

pontos de vista monetário e físico, sob o argumento de que não é possível unificar numa medida 

os valores plurais que a natureza tem (ALIER, 2015). 

Para outros economistas ecológicos o fato da natureza ser fonte de riqueza, os benefícios que 

ela proporciona à humanidade e ao processo produtivo devem ser caracterizados como capital 

natural (ANDRADE; ROMEIRO, 2011). Andrade e Romeiro (2011) consideram que a natureza 

oferece dois tipos de benefícios ao sistema econômico: os tangíveis, apropriados de modo direto 

pelo homem, a exemplo do guano, do petróleo e da madeira das árvores; e os intangíveis, que 

são apropriados de maneira indireta, a exemplo da beleza e de outras formas de lazer que a 

natureza nos proporciona. 

A defesa é a de que o conceito incorpora as dimensões ecológica, econômica e sociocultural 

em interpelação com a necessidade de promoção do bem-estar humano. Andrade e Romeiro 

(2011) adotam a ideia de que o capital natural é composto por: 

a) recursos estoque-fluxo, 
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... são aqueles recursos do capital natural que são incorporados ao produto final. 

Produzem um fluxo material que pode ser de qualquer magnitude, sendo que o estoque 

que gerou esse fluxo pode ser usado a qualquer taxa. A unidade apropriada para 

mensurar a produção de um recurso estoque-fluxo é a quantidade física de bens que 

podem ser produzidos, sendo que o fluxo material resultante pode ser estocado para 

usos futuros. (ANDRADE; ROMEIRO, 2011, p. 11); 

b) recursos fundo-serviço, 

... são aqueles que não são incorporados ao produto final. Eles produzem serviços a 

taxas fixas e estes não podem ser estocados para uso futuro. Ao contrário dos recursos 

estoque-fluxo, os quais são completamente ‘gastos’ no processo de produção, os 

recursos fundo-serviço são apenas depreciados, podendo ser reutilizados em um novo 

ciclo de produção. A preocupação central é com a capacidade de os recursos fundo-

serviço proverem seus serviços. (ANDRADE; ROMEIRO, 2011, p. 11). 

Segundo Andrade e Romeiro (2011), a totalidade dos componentes dos capitais naturais são 

denominados elementos estruturais, que por sua vez, geram as funções ecológicas ou 

ecossistêmicas (transferência de energia, regulação de gases, por exemplo). Tais autores 

produzem uma análise de que por conta da exploração do capital natural ocorrer sem 

precauções, os efeitos produzidos reduzem de forma drástica e rápida os benefícios tangíveis 

de forma a causar impacto negativo nos benefícios intangíveis, o que torna ambos cada vez 

mais escassos, o que se configura num problema às gerações futuras que deve ser encarado com 

a adoção de medidas que visem preservar os recursos naturais. 

Mas ao denominar a natureza externa como capital natural, a intenção dos autores não é a 

mesma da economia ambiental. Andrade e Romeiro (2011) não defendem a ideia de quantificar 

monetariamente os recursos naturais. Alier (2015) também não, mas defende a existência da 

dívida ecológica como produto de dois fatores fundamentais: 

a) o comércio desigual expresso por meio dos custos não remunerados no processo de 

exploração dos recursos naturais, dos custos de esgotamento futuro dos recursos naturais, da 

compensação à poluição e degradação provocada (reversível e irreversível) e da remuneração 

pela utilização de informação e da apropriação de conhecimento acumulado sobre o recurso e 

o espaço ambiental que está sendo explorado; 

b) a utilização por parte dos países ricos de serviços do espaço ambiental numa proporção muito 

superior ao que eles têm disponível, sob a forma de custos que não foram pagos e se referem a 

compensação pela degradação e poluição que provocou. 

Foster e Clark (2006) seguem na mesma linha ao defender que a dívida externa que os países 

do Sul têm com os países do Norte em termos monetários é pequena diante da dívida ecológica 
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que os últimos têm com os primeiros em função: das apropriações que promoveram dos 

recursos naturais; da utilização dos espaços ambientais; e da depredação e poluição geradas. 

A extração de matérias-primas para a produção de mercadorias está organizada em 

função de dar satisfação às demandas dos países do Norte, onde vivem 

aproximadamente 25% da população mundial, mas que consome 75% dos recursos 

globais. (FOSTER; CLARK, 2006, p. 234). 

O problema climático que vive o planeta por conta das altas e contínuas emissões de gases 

tóxicos são essencialmente em função do histórico de utilização de combustíveis fósseis por 

parte dos países desenvolvidos. E aos que argumentam que dívidas são geradas apenas por meio 

de contratos firmados, Alier (2015) lembra que diversos Estados nacionais já adquiriram 

obrigações financeiras sem compromissos prévios, depois de guerras. 

3.1.4 Saúde 

Os problemas de saúde existentes no planeta são mostras do quanto é autodestrutiva a relação 

do capital com a natureza externa. A falha metabólica produzida pelo capital ao transferir os 

camponeses para a cidade tem papel destacado nos problemas de saúde que enfrentam a 

humanidade. O surgimento e crescimento das cidades para os camponeses, trabalhadores e 

demais pobres sempre ocorreram de forma muito precária. Problemas que com o tempo não 

foram resolvidos. 

No mundo, 633 milhões de pessoas não tem acesso a uma fonte de água potável e cerca de 2,4 

bilhões de pessoas vivem sem saneamento básico adequado, das quais aproximadamente 1 

bilhão não possui acesso a um banheiro (UNICEF; OMS, 2015; OMS, 2017). É sobretudo por 

conta disso que a diarreia é a segunda causa de morte no mundo entre crianças de 1 a 5 anos. A 

doença leva a óbito 2.195 crianças por dia, mais do que a Aids, a malária e o sarampo juntos 

(UNICEF; OMS, 2015; OMS, 2017). 

Apesar do planeta dispor de recursos naturais, conhecimento e técnicas suficientes para 

alimentar sua população, mais de 800 milhões de pessoas passam fome enquanto 1,3 bilhão de 

toneladas de alimentos são desperdiçados por ano antes de chegar nas residências, sendo 

necessário apenas um terço disso para erradicar a fome (FAO, 2013). 

Água contaminada com coliformes fecais é consumida por 1 a cada 4 pessoas no mundo, além 

de um quarto da população da terra sofrer com a falta de acesso à água. Apesar disto e da fome 

que assola o planeta, as atividades agrícolas consomem 70% da água doce disponível (UNICEF; 
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OMS, 2015; OMS, 2017). De 30 a 50 vezes é quanto uma criança de um país rico consome a 

mais de água que uma criança de um país pobre. Cerca de 3,5 planetas terra seriam necessários 

se toda a população mundial consumisse água como um europeu ou americano (ANA, 2010). 

Os dados apresentados demonstram que não é possível dissociar o problema ecológico das 

questões econômicas e sociais, especialmente porque em regra eles refletem as consequências 

que a dinâmica capitalista tem para os mais pobres. Sendo o homem parte da natureza como 

nos disse Marx (2016), a saúde da espécie é um problema de natureza ecológica, sobretudo 

quando são em consequência da relação predatória do capital com a natureza. 

A saúde pública no mundo inteiro tem se deteriorado e uma das causas é a produção de 

alimentos ecologicamente sem controle. As doenças que se originam em meio a produção de 

animais têm um potencial destruidor desconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que hoje não reúne condições suficientes, a depender da magnitude de um surto, de reagir de 

forma minimamente satisfatória. Exemplo disso foi a gripe suína (DAVIS, 2010). 

Virologistas consideram que está no Sul da China (país que possui um quinto da população 

mundial) o principal foco de reprodução da mutação da gripe aviária. A criação de animais no 

mundo atingiu níveis que podem ser comprados aos números da indústria petroquímica, uma 

das mais dinâmicas do planeta (DAVIS, 2010). “Em 1965, por exemplo, havia 53 milhões de 

porcos em mais de 1 milhão de fazendas norte-americanas. Hoje, a criação de 65 milhões de 

suínos está concentrada em 65 mil instalações – metade delas com mais de 5 mil animais”. 

(DAVIS, 2010, p. 46). 

Transitou-se dos chiqueiros para pavilhões com milhões de animais que ao mesmo tempo que 

produzem toneladas de excrementos, estão mais fracos do ponto de vista imunológico, dadas 

as condições em que são criados (DAVIS, 2010). Infecções resistentes passaram a surgir por 

conta do uso elevado de antibióticos nas criações. 

Na China, hoje o maior emissor de gases tóxicos do planeta, registra-se 24% dos casos de câncer 

no mundo. No país, é a doença que mais mata. Só em 2015 foram 4,3 milhões de novos 

diagnósticos de pessoas com câncer. No mesmo ano, são 2,8 milhões de pessoas morreram 

vítimas da doença. O câncer mais comum é o de pulmões (CHEN; ZHENG; BAADE; ZHANG; 

ZENG; BRAY; FREDDIE; JEMAL; YU; HE, 2015). 
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Doenças conhecidas se agravam, doenças antigas reaparecem, doenças novas surgem. A 

anarquia do capital que promove o crescimento econômico a qualquer custo amplia a pobreza 

e deteriora a vida dos mais pobres. A produção de alimentos, a criação de infraestrutura básica 

de saneamento, o acesso a serviços elementares de saúde, o direito a água potável e moradia, 

tudo está sujeito às relações de produção do sistema capitalista. 

3.1.5 Conhecimento, Tecnologia e Meio Ambiente 

Os animais modificam a natureza pelo simples fato de estarem contidos nela. O homem 

modifica-a porque busca exercer dominação sobre ela (ENGELS, 2017). Ao longo da história, 

o homem busca ampliar ao máximo seu conhecimento sobre a natureza com o intuito de ampliar 

seu domínio sobre a mesma, mas até os dias atuais este domínio permanece de forma não plena. 

A natureza revida à dominação do homem. Alguns revides são previsíveis, outros não (Engels, 

2017). Por outro lado, os homens nem sempre têm noção dos efeitos que irão causar o 

conhecimento que é produzido. Em 1876 Engels escreve: 

Quando os árabes aprenderam a destilar o álcool, nem sequer ocorreu-lhes pensar que 

haviam criado uma das armas principais com que iria ser exterminada a população 

indígena do continente americano, então ainda desconhecido. E quando mais tarde 

Colombo descobriu a América não sabia que ao mesmo tempo dava nova vida à 

escravidão, há muito tempo desaparecida na Europa, e assentado as bases do tráfico 

dos negros. Os homens que nos séculos XVII e XVIII haviam trabalhado para criar a 

máquina a vapor não suspeitavam de que estavam criando um instrumento que, mais 

do que nenhum outro, haveria de subverter as condições sociais em todo o mundo e 

que, sobretudo na Europa, ao concentrar a riqueza nas mãos de uma minoria e ao 

privar de toda propriedade a imensa maioria da população, haveria de proporcionar 

primeiro o domínio social e político à burguesia, e provocar depois a luta de classe 

entre a burguesia e o proletariado... (ENGELS, 2017). 

Em regra, as informações são cumulativas para a espécie humana. “A diferença que existe entre 

a cultura humana e a ‘cultura’ dos demais seres vivos tem raiz na acumulação de informação 

extracorporal” (FOLADORI, 2000, p. 332). Além da herança genética, há uma herança 

ecológica que exerce influência na evolução da espécie humana. 

Ao analisar as diferenças entre as teorias biológicas da evolução, Foladori (2000) ressalta que 

ao interpretar a teoria fenogenética percebe-se que as gerações não partem do nada, eles herdam 

uma bagagem genética, de informações e de condições ecológicas para viver e se reproduzir. 

Esta herança é desigual do ponto de vista das condições ecológicas com relação a geração 

anterior, mas é desigual também entre os membros de cada geração, que diferente das demais 

espécies vivas, os humanos iniciam a vida em condições materiais distintas (FOLADORI, 

2000). 



50 
 

As técnicas de produção evoluíram de tal forma que se inverteu o papel do operário na 

produção. Antes, na manufatura, o operário utilizava suas ferramentas para produzir 

mercadorias. Na indústria ele é utilizado para operar máquinas (MARX, 2017). A ciência foi 

incorporada pelo capital para lhe servir como instrumento de dominação. 

A ciência e seu desenvolvimento não é neutro. Há muito tempo que a autonomia dos cientistas 

é algo aparente, pois o financiamento das pesquisas, as formas de remunerar os cientistas e os 

valores que são edificados nas sociedades são os verdadeiros orientadores da ciência, 

devidamente vinculados aos interesses do capital, em especial o de se reproduzir e acumular 

cada vez mais rapidamente e de forma indefinida (CHESNAIS; SERFATI, 2003). 

O impacto da atividade humana na natureza externa costuma ser analisado a partir das relações 

técnicas, o que se constitui numa análise reducionista, pois, apesar de fazer diferença, por 

exemplo, com qual tecnologia se planta alimentos, a atividade pode ocorrer por utilização de 

tração animal e fertilizantes ou de tratores e pesticidas (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). 

É verdade que as tecnologias atuais costumam consumir os recursos naturais numa velocidade 

muito superior às suas taxas de substituição. É verdadeiro também que os dejetos e mercadorias, 

que junto com suas embalagens irão virar lixo, não são reciclados em quantidade significativa 

e nem em velocidade similar à do processo produtivo muito por conta das tecnologias 

empregadas (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). 

Mas as tecnologias e estes dois fatores em especial são decorrentes do modus operandi do 

capitalismo, que degrada, polui e esgota os recursos naturais numa velocidade insustentável 

(FOLADORI; TOMMASINO, 2012). A depredação, a poluição e o esgotamento dos recursos 

naturais, bem como a não reciclagem da maior parte dos dejetos e do lixo gerados no processo 

produtivo, são questões diretamente relacionadas com as tecnologias e as fontes de energia que 

estão em utilização, as quais poderiam ser outras (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). 

Reitera-se, a ciência e as técnicas não são neutras. As tecnologias não são elementos autônomos. 

Não possuem vida própria. O desenvolvimento tecnológico não é inimigo da natureza e não 

pode ser creditado a este fator a intensificação da exploração e depredação dos recursos 

naturais. Do contrário, sociedades primitivas não teriam causado danos ambientais, a exemplo 

de extinguir espécies (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). 
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Um grupo de cientistas ambientais identificou nove processos e sistemas do planeta Terra que 

possuem fronteiras que demarcam a segurança necessária à manutenção da humanidade 

(FOSTER; CLARK; YORK, 2010). Segundo o estudo, quatro das nove fronteiras já foram 

ultrapassadas, o que coloca a humanidade em uma “zona de perigo”. As fronteiras ultrapassadas 

foram: de mudanças climáticas; de perda de integridade da biosfera; de mudança do sistema 

terrestre; de alteração de ciclos biogeoquímicos (fósforo e nitrogênio). As demais são: de 

destruição do ozônio estratosférico; de acidificação dos oceanos; de utilização da água doce; da 

carga atmosférica de aerossóis (partículas microscópicas na atmosfera que afetam o clima e os 

organismos vivos); de introdução de novas entidades (FOSTER; CLARK; YORK, 2010). 

No entanto, a principal discussão ambiental no mundo é o aquecimento global, problema que é 

discutido com foco em questões técnicas, a exemplo da quantidade de partículas de dióxido de 

carbono e outros gases lançados no ar (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). Qual o tipo de 

solução para um problema técnico? Técnica. E o capital faz disso um novo mecanismo para 

promover sua acumulação ao transformar medidas muitas vezes ineficazes do ponto de vista 

global, em serviços precificados, a exemplo da autorização para países poluentes comprarem o 

direito de poluir ao pagar valores simbólicos a países em desenvolvimento que contam com 

recursos naturais. 

As relações sociais e técnicas estão interligadas e não podem ser isoladas uma da outra. Se as 

relações técnicas com a natureza são predatórias, isto ocorre porque as relações sociais também 

são. O capitalismo ao promover a falha metabólica entre o homem e a natureza externa, da qual 

já se tratou neste trabalho (ver item 2.3), acelerou, aprofundou e criou novos problemas 

ambientais (FOLADORI; TOMMASINO, 2012). 

A pressão pela criação e consumo de novas mercadorias que surgem quase que diariamente, 

cuja maioria delas não acrescenta nada de importante ao bem-estar humano é um fator social 

influente na utilização predatória dos recursos naturais. Alimentos in natura se tornou exceção 

nas mesas das pessoas e passou a ser majoritariamente matéria-prima das indústrias 

(FOLADORI; TOMMASINO, 2012). As relações sociais comandam as tecnologias, que por 

sua vez, em interação com a primeira, promovem transformações ambientais que ultimamente 

tem sido danosa ao meio ambiente. 

Uma crítica muito comum à Marx é a de que ele era um produtivista semelhante aos capitalistas, 

em que pese ter sido Marx o formulador da crítica ao fetichismo da mercadoria, quando 
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argumentou e condenou que o objetivo principal do capital está na produção de mercadoria 

(LOWY, 1999). 

A contradição em denomina-lo produtivista se amplia quando sabemos que Marx (2017), ao 

explicar como o capitalismo é predatório com a natureza externa e o trabalhador, nos apresenta 

sua crítica ao produtivismo capitalista. Defende que reduzir a jornada de trabalho e ampliar o 

tempo livre do trabalhador ao invés de produzir mercadoria anarquicamente, é no que consiste, 

dentre outros aspectos, a defesa do socialismo (MARX, 2015). 

3.1.6 A Conferência de Estocolmo e a polêmica entre crescimento econômico e proteção 

ambiental 

A Conferência de Estocolmo teve sua preparação ocorrida num ambiente de alterações 

significativas no mundo. Aproximadamente um ano antes de sua realização, o fim do Acordo 

de Bretton Woods, conforme tratamos na seção 2.3 deste trabalho, levou teóricos de várias 

filiações ideológicas a formularem que o capitalismo ingressava numa nova fase. Outro fator, 

que comovia o mundo e despertava preocupações em uma parte da população mundial, eram 

os desastres ambientais a exemplo da “Doença de Minamata”4 e o “Petroleiro Torrey Canyon”5. 

Na Europa e nos EUA, ao longo da década de 1960, emergiam lutas ligadas aos direitos civis 

dos negros, das mulheres e dos gays. As manifestações de maio do ano de 1968, que eclodiram 

na França e se espalharam pelo mundo, tinham influências destas lutas e um sentimento de forte 

contestação aos regimes que polarizavam o mundo em meio a Guerra Fria. Cientistas e 

intelectuais passaram a defender mudanças nos padrões de consumo e da produção diante do 

diagnóstico realizado por eles de que a humanidade caminhava a passos largos para a 

autodestruição. É em meio a todo este contexto, no qual incluímos a ascensão das preocupações 

com as pautas ambientais, que a Conferência de Estocolmo é convocada e preparada. 

Nos dias de realização da conferência em debate, duas opiniões polarizaram as discussões em 

torno da relação crescimento econômico e proteção ambiental. Uma relativizava as 

_______________________________________________________________ 

4 Em 1954, identificou-se que era o envenenamento com mercúrio das águas de uma ilha no sudoeste do Japão que 

fez com que animais e humanos passassem a ter reações a exemplo de convulsões e descontrole das funções 

motoras. 
5 Na costa inglesa, em 18 de março de 1967, o Petroleiro Torrey Canion colidiu com um recife e 11,9 mil toneladas 

de petróleo foram derramados no mar. O número de animais e plantas mortos, bem como os prejuízos à 

biodiversidade são incalculáveis. 
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preocupações com o meio ambiente. Esta opinião foi defendida por chefes de Estado de diversas 

matrizes ideológicas (SACHS, 2009). A necessidade de acelerar o crescimento foi o principal 

argumento utilizado. Entre os países desenvolvidos a fundamentação baseava-se na ideia de se 

tratar de um problema que a ciência e os avanços tecnológicos resolveriam. Para estes, em 

última instância, a inesgotabilidade dos recursos da natureza seria garantida por meio de 

soluções técnicas (SACHS, 2009). 

Entre os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, o argumento principal foi o de que 

eles não poderiam estancar seus processos de crescimento antes de alcançarem o mesmo 

patamar dos desenvolvidos (SACHS, 2009). Foi amplamente noticiado na ocasião, que o 

representante do governo chinês em Estocolmo declarou que os problemas ambientais criados 

pelos mais ricos não iriam se sobrepor às necessidades do povo chinês, entre as quais a de tirar 

centenas de milhões da pobreza. 

A posição oposta defendia a estagnação dos crescimentos demográficos e econômicos, sob o 

argumento de que a natureza estava à beira do colapso e que em algumas décadas a humanidade 

desapareceria, seja pelo esgotamento dos recursos naturais ou pelos níveis e efeitos da poluição 

(SACHS, 2009). 

Como suspender o crescimento era sinônimo de se negar a resolver o problema da fome e das 

desigualdades sociais, construiu-se uma formulação intermediária, a de que o crescimento 

econômico era necessário ao planeta, porém, deveria ocorrer preocupado com as questões 

sociais e a partir da utilização de métodos que não estabelecessem relação predatória com a 

natureza (SACHS, 2009). Afinal, 

... o crescimento por desigualdade provoca efeitos negativos sobre o ambiente, tanto 

porque os ricos desperdiçam recursos através de um consumo ostentatório e 

subutilizam as terras em sua posse, quanto porque os pobres provocam a erosão devido 

à superexloração de suas parcelas muito pequenas para permitir uma gestão racional 

do ambiente e assegurar, ao mesmo tempo, a sua sobrevivência. (SACHS, 1986, p. 

84). 

Não há dúvidas sobre o papel histórico que a Conferência de Estocolmo cumpriu para elevar 

de patamar o debate em torno das questões ambientais. O meio ambiente entrou na agenda da 

ONU e dos Estados Nacionais, passou a integrar os grandes temas de negociação multilateral, 

ganhou enfoques políticos e econômicos mais relevantes. A partir de 1972, diversos órgãos 

nacionais para cumprir tarefas relacionadas ao meio ambiente foram criados e a legislação sobre 

a temática avançou bastante. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 
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também é fruto do Fórum e tem ajudado na sistematização de informações, realização de 

estudos, capacitação de profissionais e organização de debates sobre as diversas dimensões e 

interações que envolve a questão ambiental. 

3.1.7 Crise Ambiental 

O meio ambiente é composto por dois grupos (meio abiótico e espécies vivas) mais as inter-

relações existentes entre os elementos de cada um deles e mais as relações existentes entre os 

dois grupos por meio de seus elementos. Na biologia, cabe à ecologia se debruçar na 

investigação de como cada organismo ou comunidades de organismo se relacionam entre eles 

na interação com o meio ambiente. 

Mas no caso da espécie humana, seu comportamento não pode ser interpretado apenas por 

análises ecológicas, deve envolver a dimensão econômica e as relações sociais oriundas dela 

(FOLADORI, 1999). Em regra, as espécies estabelecem relações em bloco com o meio 

ambiente, a sociedade humana não, ela cria grupos e classes sociais de modo desigual. Assim, 

“... as relações sociais entre os seres humanos condicionam qualquer tipo de relações 

ecológicas. A ecologia humana, para ser consequente, deve ser converter em ecologia política” 

(FOLADORI, 1999, p. 36). 

Sob o capitalismo, as relações da espécie humana com o meio ambiente, incluindo aqui as inter-

relações entre a espécie humana, tem sido predatória e autodestrutiva. O desemprego, a pobreza 

e a fome que assolam o planeta são resultado das relações sociais de produção impostas pela 

burguesia capitalista. São questões também ambientais, pois traduzem uma situação 

degradadora da espécie humana, a qual é parte da natureza. Este é um dos elementos que conduz 

a conclusão de que vivemos uma crise ambiental. 

Um outro elemento se baseia no fato de que na medida que a extração de recursos naturais 

somada a geração de dejetos é maior que as capacidades de reposição da natureza externa e de 

reciclagem por parte do sistema produtivo, há crise ambiental, pois há depredação e poluição 

(FOLADORI, 1999). Este quadro traduz a contradição que há entre utilização sustentável dos 

recursos naturais e crescimento econômico sob o comando do capitalismo. Traduz também o 

que implica a opção pelo valor de troca em detrimento do valor de uso do que a natureza nos 

oferece (MARX, 2015). 

Segundo Burkett (2013), esta contradição gera crises ecológicas e ocorre por dois motivos: 



55 
 

a) pela escassez de recursos que provoca elevação nos custos da oferta e redução de lucro, 

situação que se traduz em crises econômicas; 

b) pela não incorporação da degradação da natureza (espécie humana e natureza externa) na 

contabilidade econômica. 

Derivados desta contradição há outros fatores que contribuem para a existência e o agravamento 

da crise ecológica. Vejamos na sequência. 

3.1.7.1 O capital tende ao monopólio 

Segundo a Lei Geral de Acumulação Capitalista, uma das formas que o capital tem de se 

expandir é promovendo sua centralização por meio de aquisições e fusões, em movimentos que 

gera uma tendência ao monopólio (MARX, 2017). 

A ciência oficial procurou aniquilar, por meio da conspiração do silêncio, a obra de 

Marx, que tinha demonstrado, com uma análise teórica e histórica do capitalismo, que 

a livre concorrência gera a concentração da produção, e que a referida concentração, 

num certo grau do seu desenvolvimento, conduz ao monopólio. Agora o monopólio é 

um fato. (LÊNIN, 2017). 

Reduzir custos de produção e ampliar as vendas sem reduzir preços tornam-se os objetivos das 

empresas monopolistas (FOSTER, 2012). Preservação ambiental e bem-estar da espécie 

humana são encarados como despesas pelo capital, logo, a redução de custo gera impactos 

negativos nestes aspectos. 

3.1.7.2 Desperdício, estilo de vida e marketing 

O marketing e as embalagens costumam significar mais da metade dos custos de produção e do 

preço pago pelos consumidores referente as mercadorias. Tratam-se de gastos que do ponto de 

vista da preservação dos recursos naturais e do bem-estar da espécie humana, consiste em 

desperdícios, bem como o estilo de vida cultivado pelo capitalismo, onde “Quanto mais uma 

pessoa puder demonstrar a ostentação de sua vida, maior é seu prestígio social” (FOSTER, 

2012, p. 94). Não importa a utilidade ou valor de uso da mercadoria, o que interessa é o valor 

de troca e o potencial que ela tem de gerar lucro (FOSTER, 2012). 

Diante do que se precisa para viver, o desperdício é tão significativo que Baran e Sweezy (1966) 

incluem o desperdício como um elemento de absorção do lucro econômico do capitalismo, 

assim como o consumo capitalista e o investimento. Para Baran e Sweezy (1966), os gastos 

militares, a propaganda, as variações nas embalagens e num mesmo tipo de mercadoria que tem 
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sempre um novo modelo e uma nova versão lançada (a exemplo dos smartphones atualmente) 

e a obsolescência planejada são exemplos do desperdício. 

Estima-se que cerca de 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas por ano no planeta e que 

os gastos com marketing são de trilhões de dólares. O mesmo vale para as despesas com 

armamentos. O desperdício, a capacidade ociosa das empresas e a infraestrutura não utilizada 

deveriam integrar as análises que medem sustentabilidade, pois trata-se de natureza que foi 

transformada e está inutilizada ou subutilizada (FOLADORI, 2008). 

Para Foladori (2008), quando governos concedem subsídios para extração de matéria-prima ou 

utilização de energia, isto também se converte em desperdício de forma indireta. O autor 

também considera um desperdício os fenômenos de migrações rural-urbana. A China promove 

a maior migração da história da humanidade. Cerca de 270 milhões de pessoas saíram do campo 

para a cidade desde 1978, o que agrava o metabolismo social com a natureza. Aproximadamente 

60% dos mais de 1,3 bilhão de habitantes chineses vivem em áreas urbanas do país. Em 1978 

este percentual era de 19% (NBS, 2013). 

3.1.7.3 O entrelaçamento das crises ecológica e econômica 

As crises ecológicas e econômica têm a mesma origem, o processo de acumulação interminável 

característico da dinâmica capitalista que transforma tudo em mercadoria, inclusive o meio 

ambiente (LOWY, 2013). A prioridade do capital é propiciar sua constante reprodução e 

acumulação, mesmo que para isso precise: destruir os recursos naturais; dominar povos, 

inclusive por meio da força; pôr em risco a saúde dos trabalhadores (CHESNAIS; SERFATI, 

2003). 

“[Depois de mim, o dilúvio] é o lema de todo capitalista e toda nação capitalista. O capital não 

tem, por isso, a mínima consideração pela saúde e duração de vida do trabalhador, a menos que 

seja forçado pela sociedade a ter essa consideração” (MARX, 2017, p. 342). 

A ecologia nos apresentou os reais perigos que ameaçam o planeta (LOWY, 2010). Vejamos 

alguns dos problemas por que passa o mundo: 

a) Perturbações climáticas. As concentrações atmosféricas de CO2 cresceram de 280 partes por 

milhão (ppm) em 1750, para 403,3 ppm em 2016 (OMM, 2018). Resultado? Morte de uma a 

cada nove pessoas em 2012 tinha relação com doenças causadas por agentes cancerígenos e 

outros presentes no ar em função da poluição (OMS, 2018); 
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b) Anualmente, 7,3 milhões de hectares de florestas são destruídos. Hoje, temos pouco menos 

de 30% da área terrestre do planeta coberta por florestas. Um percentual que já esteve próximo 

a 60% (FAO, 2018); 

c) Cresce de forma contínua a lista de espécies extintas e ameaçadas de extinção (PNUMA, 

2018); 

d) As áreas agriculturáveis ficam menor a cada ano por conta da degradação do solo que ocorre, 

por exemplo, em função das monoculturas, dos poluentes que são despejados nele e da erosão 

(FAO, 2018); 

e) A população mundial deverá chegar em 10 bilhões até o ano de 2050 (UNFPA, 2018); 

Inverter a relação que o homem tem hoje com os recursos naturais é uma necessidade 

imperativa a sobrevivência da espécie humana (SACHS, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4 QUAIS AS ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR A CRISE AMBIENTAL? 

Discutir questões ambientais e diagnosticar que vivemos uma crise ecológica que pode 

extrapolar a capacidade de resiliência do planeta terra é importante, mas não o suficiente. É 

preciso saber o que é preciso ser feito diante de tal realidade. Afinal, não resolve se preocupar 

em interpretar “... o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX, 

2007, p. 535). 

Como devemos fazer uso dos recursos naturais de forma a não comprometer sua disponibilidade 

e a existência da espécie humana? Que medidas devem ser adotadas neste sentido e para que 

consigamos elevar qualidade de vida das pessoas a um padrão mínimo de dignidade? Na 

sequência apresentam-se algumas das mais importantes propostas de como tratar a questão 

ambiental. 

4.1 O PROGRAMA BIOECONÔMICO MÍNIMO DE NICHOLAS GEORGESCU-ROGEN 

Para Georgescu-Rogen (2012), é o entendimento de que a ecologia consiste numa área da 

biologia mais ampla e abrangente que a economia, e que as duas são imprescindíveis à 

interpretação e a busca de saídas para os problemas da humanidade relacionados a contradição 

entre a finitude dos recursos naturais e a garantia da perpetuação da espécie humana, que motiva 

a defesa da absorção da ciência econômica pela biologia a fim de criar a bioeconomia. 

Georgescu-Rogen (2012) entende que a principal resposta que a bioeconomia precisa nos 

fornecer é de como utilizar a natureza externa de modo que todas as gerações possam usufruir 

dela, dado que o capitalismo estimula e promove um consumo de recursos naturais cada vez 

maior ao que ocorreu por parte da geração anterior, o que faz com que a geração atual esteja 

sempre se impondo à geração futura. 

Na visão de Georgescu-Rogen (2012), o mercado não é capaz de proteger a natureza, dentre 

outros motivos, porque a escassez futura é um dos fatores que permite taxas de lucros cada vez 

maiores no presente. E sem se opor ao capitalismo, o programa bioeconômico mínimo de 

Georgescu-Rogen (2012) envolve: 

a) chegar a um acordo mundial sobre a decisão de cessar toda despesa com a produção de 

armamentos; 
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b) promover o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas de modo que as populações 

destes países alcancem um patamar mínimo e adequado à vida; 

c) redução progressiva da população até um nível em que ela possa ser alimentada a partir 

exclusivamente da agricultura orgânica; 

d) combate ao desperdício de energia com medidas que incluem limitações à iluminação 

artificial, por exemplo; 

e) fabricar mercadorias com o objetivo de atender às necessidades relacionadas aos seus valores 

de uso, o que significa fazer com que a sociedade passe a desprezar bens de luxo ou entender 

que bens diferenciados conferem status social; 

f) ignorar os valores que giram em torno da “moda”, as mercadorias não podem ser descartadas 

se ainda podem ser úteis; 

g) por fim as ações e pesquisas que visam e promovem a obsolescência planejada das 

mercadorias, as quais não devem ser descartadas enquanto forem úteis ou puderem ser 

consertadas quando eventualmente quebrarem; 

h) ampliar o tempo livre e de lazer das pessoas. 

4.2 OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E O ECODESENVOLVIMENTO DE 

IGNACY SACHS 

Sachs (2009) defende que deve haver maior integração entre a economia e a ecologia, pois 

embora as ciências naturais descrevam aspectos e cuidados que devemos ter acerca da 

sustentabilidade do planeta, são as ciências sociais que articulam as medidas para tornar isso 

possível. Em consequência disso, Sachs (2009) defende a ideia proposta por William Kapp, de 

criar uma nova disciplina, a eco-sócio-economia. Sachs (2009) também não se opõe ao 

capitalismo enquanto modo de produção, mas afirma que o livre mercado não é capaz de 

promover o desenvolvimento sustentável. 

O ecodesenvolvimento de Sachs (1986) só é possível a partir de: 

a) vasto conhecimento das culturas e dos ecossistemas; 

b) ampla participação da sociedade na elaboração e execução das medidas e tarefas; 
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c) integração e sintonia no planejamento e na execução do ecodesenvolvimento nas várias 

microrregiões que podem conter num território ou região, pois não é possível se ater a esta 

questão de maneira isolada. 

d) um crescimento que se processa com base num planejamento que tem um largo horizonte de 

tempo; 

e) ações que minimizem mudanças e danos irreversíveis à natureza externa; 

f) iniciativas de proteção do ambiente físico; 

g) acesso equitativo aos recursos naturais; 

h) inclusão do meio ambiente no planejamento do crescimento e do desenvolvimento; 

i) escolhas de técnicas que privilegiem a minimização da destruição do capital natural, que 

ampliem a durabilidade dos bens, que realizem a tarefa de reciclagem com eficácia e eficiência, 

que priorize a utilização de recursos renováveis em detrimento dos não-renováveis; 

j) revisão do comportamento da sociedade, que deve privilegiar os valores de uso das 

mercadorias em detrimento dos valores de troca e desapegar-se da necessidade de obter 

mercadorias de luxo, medidas que ajudariam a eliminar o desperdício; 

k) utilização, por parte de cada microrregião, dos recursos específicos que tem disponível, e a 

partir deles buscar garantir as necessidades básicas (alimentação, habitação, saúde e educação) 

da população local; 

l) amplo respeito à diversidade cultural; 

m) compromisso com as gerações futuras; 

n) um novo modelo educacional que aborde de maneira transversal a questão ambiental. 

Sachs (2009) diferencia ecodesenvolvimento de sustentabilidade, numa visão de que a 

aplicação da segunda garante o sucesso do primeiro. Sobre a sustentabilidade, estabelece oito 

critérios para viabilizá-la. São eles: 
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a) o social, que significa principalmente a existência na sociedade de uma distribuição justa da 

renda, de acesso igual aos serviços sociais e, por consequência, elevado nível de qualidade de 

vida; 

b) o cultural, expresso sobretudo no equilíbrio entre respeito a tradição e inovação, com 

valorização do nacional e do interno para que não haja temor das influências externas; 

c) o ecológico, que fundamentalmente significa preservar o potencial da natureza; 

d) o ambiental, que deve se traduzir no respeito e realce à capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais; 

e) o territorial ao garantir configurações urbanas e rurais balanceadas e inexistência de 

disparidades inter-regionais; 

f) o econômico, para o qual é indispensável que haja desenvolvimento econômico intersetorial 

equilibrado, segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos de 

produção e autonomia para a realização de pesquisa científica e tecnológica; 

g) e o político, dos pontos de vista nacional e internacional, que deve propugnar pela promoção 

e aprofundamento da democracia, pela coesão social, pelo respeito ao multilateralismo, pela 

valorização da paz e pelo exercício do controle institucional do sistema financeiro e de 

negócios. 

4.3 A RACIONALIDADE AMBIENTAL DE ENRIQUE LEFF 

O conceito de racionalidade ambiental construído por Leff (2006) contesta o capitalismo e sua 

racionalidade econômica. Trata-se de abordagem que atribui maior importância aos aspectos 

qualitativos em detrimento dos quantitativos e que inclui nas análises não apenas questões 

ecológicas, mas também as relacionadas aos aspectos culturais, tecnológicos, sociais e políticos, 

todas tratadas de maneira integrada.  

Na sequência, apresentamos um quadro comparativo entre a racionalidade ambiental que Leff 

defende e a racionalidade econômica sistematizada pelo mesmo autor. 
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Quadro  3 

Quadro comparativo entre os fundamentos propostos pela racionalidade ambiental versus a 

racionalidade econômica 

N Racionalidade Ambiental Racionalidade Econômica 

1 
Caracterizada por ritmos produtivos que 

levam em consideração a capacidade de 

resiliência dos ecossistemas. 

Superexploração da natureza. 

2 
Distribuição uniforme dos benefícios 

obtidos dos processos produtivos. 

Obtenção de lucro e acúmulo de capital 

por uma minoria. 

3 Distribuição de renda equitativa. Concentração de renda. 

4 
Consumo para atender as condições que 

garantam qualidade de vida. 
Hiperconsumismo. 

5 
Mão de obra em parceria com os processos 

produtivos. 

Exploração da mão de obra do 

trabalhador. 

6 

Racionalidade Instrumental é orientada por 

uma racionalidade substantiva que garanta 

a eficiência social. 

Racionalidade Instrumental como 

ferramenta que garanta a eficiência 

produtiva. 

7 
Limitado pelo paradigma termodinâmico 

(Lei-limite da entropia). 

Impulsionado pelo paradigma 

mecanicista. 

8 Orientada por processos qualitativos. Orientada por processos quantitativos. 

9 
Mercados que atendam as demandas locais 

e regionais. 
Mercados Globalizados. 

10 Desenvolvimento sustentável Desenvolvimento sustentado 

11 
Implementação de processos 

ecotecnológicos. 

Processos que agregam a máxima 

eficiência térmica e garantia da 

produtividade. 

12 Equidades sociais. Desigualdades sociais. 

13 Economia Ambiental. Neoliberalismo Ambiental. 

14 
Interdisciplinaridade como solução para 

sistemas ambientais complexos. 

Fragmentação e disciplinarização das 

ciências. 

15 Democracia participativa popular direta. Democracia representativa. 

16 
Processos que procuram ao máximo 

minimizar os impactos ao ambiente. 
Processos poluidores. 

Fonte: PITANGA, 2015, p. 163 
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Leff (2006) defende a necessidade de se edificar uma sociedade que não produza graves 

desigualdades socioeconômica durante a realização dos processos de produção, distribuição e 

consumo. Nega a busca pelo lucro como prioridade da produção. Ao mesmo tempo, defende a 

valorização do ser humano como aspecto prioritário da nova sociedade e aponta a necessidade 

de criar condições para que haja participação da sociedade nos processos de tomada de decisões 

sobre assuntos relacionados a gestão ambiental. 

Sua elaboração destaca a necessidade da existência de uma série de valores considerados 

indispensáveis a perpetuação da humanidade, a exemplo do respeito à biodiversidade e ao outro 

ser, da cooperação e da troca de conhecimento em favor da construção de um saber ambiental 

capaz de entender que não há futuro para o planeta Terra sob o capitalismo. 

O saber ambiental não é o conhecimento da biologia e da ecologia; não trata apenas do 

saber a respeito do ambiente, sobre as externalidades das formações teóricas centradas 

em seus objetos de conhecimento, mas da construção de sentidos coletivos e identidades 

compartilhadas que formam significações culturais diversas na perspectiva de uma 

complexidade emergente e de um futuro sustentável. Consiste em um saber que faz 

parte do ser, na articulação do real complexo e do pensamento complexo, no 

entrecruzamento dos tempos e na reconstituição das identidades. O saber ambiental se 

inscreve no terreno do poder que atravessa todo saber, do ser que sustenta todo saber e 

do saber que configura toda identidade. O saber ambiental constrói estratégias de 

reapropriação do mundo e da natureza. (LEEF, 2009, p.21). 

Na prática, trata-se de romper com a ideologia dominante e implementar um desenvolvimento 

que dentre outras ações, valorize: inovações tecnológicas que levem em conta não apenas o 

fator econômico, mas também o ecológico e o social; a qualidade de vida das pessoas e dos 

seres vivos de um modo geral; a recuperação de áreas degradadas; a criação de zonas de 

conservação; formas sustentáveis de produção; participação popular nas decisões relacionadas 

ao meio ambiente; o trabalho cooperada e coletivo; o direito das comunidades sobre seus 

territórios. 

4.4 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DEFENDIDO PELA ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU produziu, em abril 

de 1987, em meio ao relatório denominado “Nosso Futuro Comum”, um conceito de 

desenvolvimento sustentável descrevendo-o como “... o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades”. (ONU, 1991). 
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Para alcançar o dito desenvolvimento, a ONU elaborou, submeteu ao debate e promoveu o 

consenso entre as nações em torno de um programa global denominado “Agenda 21”, o qual 

“... estabelece uma abordagem equilibrada e integrada das questões relativas a meio ambiente 

e desenvolvimento...”. (ONU, 1995, p. 6). A “Agenda 21” é produto da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Eco-92 ou Cúpula da Terra), uma 

reunião de chefes de estado que pautou o mundo em torno dos perigos que ameaçam o planeta 

e promoveu importantes pactos em prol do desenvolvimento sustentável formulado pelo 

organismo. 

Na verdade, trata-se de uma carta de intenções entre os países, que nos marcos do capitalismo, 

dificilmente muitas delas se tornarão realidade. O documento apela, por exemplo, para a 

promoção de um “... comércio multilateral aberto, equitativo, seguro, não-discriminatório e 

previsível... que resulte na distribuição ótima da produção mundial...”.  (ONU, 1995, p. 14). 

A ação dos países nesta questão, em especial os desenvolvidos, é o inverso do que eles 

pactuaram. Apesar do processo de globalização ter estimulado a liberalização do comércio e a 

derrubada de barreiras de diversos tipos, hoje o protecionismo consiste num traço do comércio 

internacional, assim como a desigualdade nas relações, sobretudo entre desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, norte e sul. 

A questão da pobreza é vista como central na “Agenda 21” e encarada como multidimensional, 

não apenas porque a espécie humana não é algo dissociado da natureza, mas também pelo 

entendimento de que: 

A fim de que uma estratégia possa fazer frente simultaneamente aos problemas da 

pobreza, do desenvolvimento e do meio ambiente, é necessário que se comece por 

considerar os recursos, a produção e as pessoas, bem como, simultaneamente, 

questões demográficas, o aperfeiçoamento dos cuidados com a saúde e a educação, os 

direitos da mulher, o papel dos jovens, dos indígenas e das comunidades locais, e, ao 

mesmo tempo, um processo democrático de participação, associado a um 

aperfeiçoamento de sua gestão. (ONU, 1995, p. 27). 

O elevado consumo e os impactos que isto tem na produção de energia e geração de resíduos 

tem bastante ênfase no documento que sugere revisão nos padrões de produção e consumo do 

planeta, considerados insustentáveis dadas as pressões ambientais que provocam, sobretudo se 

associados ao crescimento populacional em altas taxas (ONU, 1995). 

Esta preocupação com a questão demográfica nos faz lembrar Malthus, mas a “Agenda 21” não 

necessariamente pode ser considerado um documento com ideias neomalthusianas, pois o tema 
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do controle da natalidade é sugerido sem alarme e catastrofismo. No entanto, nem todos veem 

desta forma e o que é chamado de Planejamento Familiar pelos organismos internacionais, que 

disseminam a ideia de que para se ter famílias bem-sucedida é importante ter no máximo dois 

filhos, é visto como neomalthusianismo, sobretudo se associada a medidas como esterilização 

em massa da população pobre e distribuição gratuita de anticoncepcionais, ambas por parte de 

organismos como a ONU e o Banco Mundial. 

A defesa da integração entre os temas econômicos, sociais e ambientais na tomada das decisões 

políticas em cada país é considerado algo indispensável pela “Agenda 21”. 

Este fato influencia as ações de todos os grupos da sociedade, inclusive governos, 

indústria e indivíduos, e tem importantes implicações no que diz respeito à eficiência 

e sustentabilidade do desenvolvimento. Talvez seja necessário fazer um ajuste ou 

mesmo uma reformulação drástica do processo de tomada de decisões, à luz das 

condições específicas de cada país, caso se deseje colocar o meio ambiente e o 

desenvolvimento no centro das tomadas de decisões políticas e econômicas – na 

prática determinando uma integração plena entre esses fatores. (ONU, 1995, p. 95). 

Assim, órgãos que cuidam de questões econômicas, sobretudo nas áreas de infraestrutura, 

indústria e energia, precisam ter simbiose com os existentes na área ambiental, que por sua vez, 

também não podem estar descolados de área como saúde e planejamento urbano, dado que o 

controle de doenças contagiosas, os cuidados de saúde que decorrem da poluição e de resíduos 

da produção, saneamento básico, fornecimento de água potável, entre outros, são todas questões 

socioeconômicas que possui interfaces importantes com recursos naturais e a população 

humana, transformando-se, portanto, em questões ambientais. 

Quanto às questões diretamente relacionadas aos recursos naturais e a relação destes com o 

meio ambiente, a “Agenda 21”, dentre centenas de propostas, sugere: 

a) Proteção da atmosfera terrestre, especialmente aumentando os investimentos em ciência e 

tecnologia a fim de ampliarmos o conhecimento dos processos e eventos de natureza física, 

química, geológica, biológica, oceânica, hidrológico, econômicos e sociais que a afetam, mas 

também reduzindo os níveis de poluição causados principalmente pela indústria, os transportes 

e a produção de energia; 

b) Promoção da alocação de terra tendo em conta a adoção de métodos sustentáveis de 

exploração do solo, o controle de pragas, a segurança alimentar e os direitos, das populações 

indígenas, das comunidades locais e das mulheres;  
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c) Combate ao desflorestamento preservando os papéis e as funções que cada floresta exerce 

onde se localiza, de tal forma que amplie as áreas destinadas à proteção, à conservação e ao 

manejo sustentável; 

d) Luta contra a desertificação e a seca, não apenas implementando medidas que evite a 

ocorrência de tais fenômenos, mas também adotando ações que impeçam tais eventos de gerar 

ou agravar situações de pobreza, que se ocorrem, em regra, geram refugiados ambientais; 

e) Conferir grande relevância ao gerenciamento de ecossistemas considerados frágeis, a 

exemplo das montanhas; 

f) Medidas que ampliem a conservação da diversidade biológica, dos oceanos, mares e de todos 

recursos hídricos; 

g) Iniciativas que tornem o manejo de esgotos, substâncias químicas tóxicas, resíduos sólidos, 

radioativos e outros perigosos, em ambientalmente saudável; 

h) Manejo da biotecnologia com foco na ampliação da disponibilidade de alimentos e de 

matérias-primas e na melhoria da saúde da espécie humana e da proteção ambiental. 

Vários foram os desdobramentos no sentido de implementar a “Agenda 21”, especialmente o 

fato de que cada país precisou elaborar a sua diante de suas particularidades. Desde então, 

dezenas de nações e a ONU produziram inúmeros relatórios e avaliações sobre avanços e 

retrocessos em torno da agenda estabelecida, que foi revisada e sofreu alterações em: 

a) 2000, quando líderes mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova York para apresentar 

um documento intitulado “Declaração do Milênio da ONU”, cujo centro foi o compromisso de 

reduzir a pobreza extrema; 

b) 2002, por ocasião da realização de outra Conferência, a exemplo da Eco-92, só que desta vez 

em Joanesburgo, na África do Sul, denominada Rio+10 

c) 2012, quando mais uma vez no Rio de Janeiro ocorreu outra Conferência, intitulada Rio+20; 

d) 2015, entre os dias 25 e 27 de setembro, em Nova York, na sede da ONU, por ocasião da 

realização da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, foi aprovada uma agenda denominada 

“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, 
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composta de uma Declaração acordada entre os 193 Estados-Membros da ONU e 17 “Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, os quais se desdobram em 169 metas. 

Os 17 Objetivos segundo a ONU (2013) são: acabar com a pobreza em todas as suas formas, 

em todos os lugares; acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável; assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades; assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todos; assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos; promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação; reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; tornar as cidades e 

os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis; tomar medidas urgentes para combater a mudança do 

clima e seus impactos; conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável; proteger, recuperar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 

deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; fortalecer 

os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

No meio deste percurso, em 2011, no relatório denominado “Caminhos Para o 

Desenvolvimento Sustentável e Erradicação da Pobreza – Síntese para Tomadores de Decisão”, 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a ONU formulou o conceito 

de economia verde: 

... uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade 

social, ao tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 

ecológica. Em outras palavras, uma economia verde considerada como tendo baixa 

emissão de carbono é eficiente em seu uso de recursos e socialmente inclusiva. Em 

uma economia verde, o crescimento de renda e de emprego deve ser impulsionado por 

investimentos públicos e privado que reduzem as emissões de carbono e poluição e 

aumentam a eficiência energética e o uso de recursos, e previnem perdas de 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos. (PNUMA, 2011). 
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No fundamental, o desenvolvimento sustentável permanece vinculado às questões técnicas e 

subordinado aos interesses do capitalismo, sem que haja abordagens e enfrentamentos reais dos 

fatores geradores das degradações humanas e da natureza externa (FOLADORI, 2002). 

4.5 O ECOSSOCIALISMO 

Trata-se de um movimento internacional que reúne intelectuais, artistas, organizações não-

governamentais, entidades dos movimentos sociais e correntes pertencentes a partidos políticos 

de esquerda. Baseiam-se na ideia de que fatores não-monetários e extra econômicos, a exemplo 

das necessidades sociais e do equilíbrio ecológico, devem guiar as decisões relacionadas à 

política econômica (LOWY, 2010). 

Trabalhos domésticos, educação e outros cuidados com crianças, adultos doentes e idosos, 

produção artística e prática desportiva serão atividades que irão compor com destaque o 

arcabouço da economia ecossocialista, associados ao respeito à diversidade e o combate à todo 

tipo de discriminação, que são valores considerados indispensáveis à implementação do 

ecossocialismo (LOWY, 2014). 

Os ecossocialistas se opõe não somente ao capitalismo, mas também ao que denominam 

“socialismo produtivista”, que defendem ter sido o implementado na União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), sobretudo quando esteve sob o comando de Stálin (LOWY, 

2014). 

O caso da União Soviética ilustra os problemas que decorrem de uma apropriação 

coletivista do aparelho produtivo capitalista. A tese da socialização das forças 

produtivas existentes predominou desde o começo. Certamente, o movimento 

ecológico pôde se desenvolver durante os primeiros anos que se sucederam à 

Revolução Socialista de Outubro e o governo soviético adotou algumas medidas 

limitadas de proteção ambiental, mas com o processo de burocratização stalinista, a 

aplicação dos métodos produtivistas, tanto na agricultura quanto na indústria, foi 

imposta por meios totalitários, enquanto os ecologistas eram marginalizados ou 

eliminados. A catástrofe de Chernobyl é o exemplo final das consequências 

desastrosas da imitação das tecnologias ocidentais de produção. Se a mudança das 

formas de propriedade não for seguida por uma gestão democrática e uma 

reorganização ecológica do sistema de produção, tudo isso levará a um impasse. 

(LOWY, 2014, p.74-75). 

Vejamos quais os principais elementos da plataforma dos ecossocialistas (2014): 

a) substituir as fontes não renováveis de energias por fontes limpas, com destaque para solar, 

mas também eólica, geotérmica e marítima; 
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b) constituir infraestrutura e sistemas públicos de transporte eficientes, que privilegiem a 

utilização de transportes de massa, especialmente metrô; 

c) na produção, optar por produzir bens que não tenham obsolescência planejada e que possam 

ser reciclados, e na construção, promover a adoção da arquitetura verde sustentável; 

d) eliminar o agronegócio e buscar alcançar o patamar de uma agricultura 100% orgânica. 

A estes itens, Lowy (2014) acrescenta: 

a) a instituição da propriedade coletiva dos meios de produção; 

b) adoção por parte das estruturas governamentais de planejamentos democráticos, o que 

implica não permitir que decisões acerca dos investimentos e da tecnologia (será necessária 

uma nova estrutura) fiquem a critério dos banqueiros e outros empresários do mercado, mas 

sim do povo de um modo geral; 

Trata-se da subordinação: dos valores de troca aos valores de uso; do consumismo ao tempo 

livre para exploração das potencialidades criativas e lazer; do ter ao ser (LOWY, 2014). Mas 

até que a correlação de forças proporcione a construção de numerosas experiências 

ecossocialistas no planeta, a corrente (LOWY, 2014) possui uma outra plataforma, de medidas 

paliativas que podem ser conquistadas no âmbito do capitalismo, a exemplo de: 

a) redução da emissão de gases; 

b) privilegiar a utilização de fontes limpas de energia; 

c) constituição de sistemas públicos de transporte de massa; 

d) eliminar progressivamente a utilização de caminhões e trens; 

e) desenvolvimento de políticas públicas que visem conter a degradação do meio-ambiente; 

f) extinção da energia nuclear e da produção de armamentos. 

4.6 O SOCIALISMO E OS ECOMARXISTAS 

Percebe-se duas diferenças sutis e importantes entre os ecomarxistas e os ecossocialistas. 

Enquanto os autores ecossocialistas a exemplo de Lowy buscam registrar duras críticas à 

experiência socialista na URSS, sobretudo à direção de Stálin, os autores ecomarxistas a 
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exemplo de John Bellamy Foster, Pall Burkett e Guilhermo Folladori não realizam análises 

sobre a direção de Stálin a frente da União Soviética, mas buscam ressaltar as contribuições que 

a ecologia soviética deu ao mundo. 

Os ecossocialistas entendem que apesar do marxismo ser a principal teoria do arcabouço teórico 

que fundamenta as críticas ao capitalismo e ao seu caráter predatório na relação com a natureza, 

faltou à Marx e Engels em suas teorias “... uma perspectiva ecológica de conjunto” (LOWY, 

2014). Os ecomarxistas reconhecem que Marx e Engels não desenvolveram o tema de maneira 

específica, assim como ocorreu com outros também relevantes, como a questão do racismo, 

mas que também não passou batido, haja vista a carta que Marx enviou ao presidente dos EUA, 

Abraham Lincoln, por ocasião da aprovação da emenda constitucional que aboliu a escravidão 

naquele país. 

Para Luxemburgo (1970) apud Foster (2015), muitos aspectos do marxismo seriam 

incorporados com o tempo, pois não faziam parte do centro das preocupações do movimento 

socialista em sua época. Foster (2015) acrescenta a esta argumentação o fato das ideias de Marx 

de um modo geral terem sofrido uma divisão na década de 1930, “entre o marxismo ocidental 

e marxismo soviético”. No entanto, entende que o tema ecológico compõe o embrião da teoria 

marxista. Foster dedicou um livro inteiro para apresentar e discutir a presença do tema 

ecológico no marxismo. 

Afinal, Marx (2004) defendeu que a abolição da alienação dos seres humanos da terra ocorrerá 

na sociedade dos produtores associados ou socialista, quando os expropriadores se tornarão 

expropriados. A extinção da oposição entre cidade e campo não é possível sob o capitalismo, 

que se beneficia e depende desta separação. 

Essa alienação é em parte mostrada pelo fato de o requinte das necessidades e dos 

meios de satisfazê-las produzir, como correspondente, uma selvajaria bestial, uma 

simplicidade completa, primitiva e abstrata das necessidades; ou melhor, 

simplesmente reproduzir-se no sentido oposto. Para o trabalhador, até a necessidade 

de ar fresco deixa de ser uma necessidade. O homem volta novamente a morar em 

cavernas, mas agora é envenenado pelo ar pestilento da civilização. O trabalhador só 

tem um direito precário a habitá-las, pois elas se transformaram em residências 

estranhas que de repente podem não estar mais disponíveis, ou de que ele pode ser 

despejado se não pagar o aluguel. Ele tem de pagar por esse sepulcro... Luz, ar, e a 

mais singela limpeza animal deixam de ser necessidades humanas... Negligência total 

e antinatural, a natureza putrefata, passa a ser o elemento em que ele vive. (MARX, 

2018). 

Mas em um aspecto fundamental os ecossocialistas e os ecomarxistas concordam, não há 

solução para a questão ambiental nos marcos do capitalismo. As duas correntes entendem que 
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conter a destruição do meio ambiente é algo indispensável à perpetuação da espécie humana e 

isto só será possível impondo uma derrota ao sistema capitalista com sua produção anárquica 

geradora de enormes desperdícios, assimetria sociais e consumo ostentatório. 

Lowy (2013) considera a crise ecológica a mais perigosa para a espécie humana e o subsistema 

planeta terra, dado que o capitalismo contorna e controla suas crises financeiras, mas é incapaz 

de ter uma relação harmoniosa com a natureza. A humanidade depende do fim do capitalismo, 

mas este não morrerá de morte naturalmente (LOWY, 2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na interpretação do conceito de entropia e do entendimento de que a terra do ponto 

de vista das ciências naturais é um sistema fechado, onde não é possível produzir matéria e 

energia novas e nem destruir a existente, mas apenas transforma-las, compreendemos que os 

recursos naturais disponíveis à vida da espécie humana e à manutenção da resiliência do planeta 

são finitos e a exaustão dos mesmos nos levará a uma catástrofe de proporções incalculáveis. 

As transformações da matéria e da energia (natureza) disponíveis se dão por meio do trabalho, 

processo pelo qual os seres humanos estabelecem o que Marx denominou de “metabolismo com 

a natureza”, o qual discutimos no capítulo I desta dissertação. Os modos de produção e suas 

respectivas relações sociais determinam o tipo de relação que o homem estabelece com a 

natureza. Neste aspecto o capitalismo tem um traço marcante, ele rompe com tal relação de 

modo radical, basta observar como se dava a relação da espécie humana com os recursos 

naturais nas sociedades primitivas, escravagistas, despóticas teocráticas e feudais, onde mesmo 

que não de forma plena, havia vínculos importantes entre o homem e a terra. 

Cada forma da sociedade organizar a produção, seja no escambo (M – M), na troca mercantil 

ou comercial (M – D – M’), na ocorrência do capital mercantil (D – M – D’) ou do capital 

bancário (D – D’), estabelece um tipo de relação entre o homem e a natureza externa. Sob o 

capitalismo ocorre uma ruptura desta relação, cujas principais formas como ela se apresenta é 

na dissociação entre o campo e a cidade e na transformação da força de trabalho em mercadoria. 

Na medida que o capital promove a apropriação privada dos recursos naturais com ajuda do 

Estado, expulsa o homem da terra em que vivia e produzia e o transporta para aglomerações 

urbanas onde a população se torna mão de obra assalariada para a indústria e passa a viver em 

condições insalubres, visto que, se atualmente os níveis de acesso à saneamento são baixos e a 

coleta de resíduos sólidos é problema, imaginemos nos bairros proletários da Inglaterra do 

século XIX. Tudo isto interessa ao capital, já que o quadro alimenta o processo de acumulação 

de riquezas. 

Em larga escala, agricultura e indústria capitalistas degradam o meio ambiente, pois 

empobrecem o trabalhador, desgastam os recursos naturais, demonstram ser incapazes de 

devolver ao solo seus nutrientes removidos e não se preocupam em reciclar esgotos. 
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O capitalismo demonstrou não possuir apenas uma contradição, a qual é caracterizada pelo 

mecanismo individual e privado de apropriação da riqueza em oposição a uma produção social, 

mas outras derivadas desta que é fundamental. Na medida que o capital trata o meio ambiente 

como fonte inesgotável e de livre acesso, sem empreender cuidados quanto sua utilização, 

conservação ou preservação, uma condição à produção se deteriora e gera entraves ao processo 

de acumulação. 

Os custos sociais e seus danos correlatos descritos no capítulo II desta dissertação a partir da 

contribuição de Montibeller-Filho, ilustram que o caráter predatório e autodestrutivo com que 

o capital trata os recursos ambientais gera entraves à sua própria acumulação, especialmente 

porque gera elevação dos custos de produção e exaustão de recursos naturais. 

Tais contradições geram conflitos com origem na questão ambiental, a exemplo do genocídio 

das populações indígenas no faroeste norte-americano, das atitudes imperialistas que EUA e 

Inglaterra tiveram em relação ao guano no século XIX e que os EUA têm tido no século XXI 

por conta de reservas de petróleo, vide a invasão ao Iraque, os reiterados ataques à Venezuela 

e à Revolução Bolivariana e o recente cerco patrocinado em torno do Irã, o que a literatura 

denomina “imperialismo ecológico”. 

As diferenças existentes hoje entre centro e periferia, industrializados e exportadores de 

matéria-prima, desenvolvidos e subdesenvolvidos, norte e sul, ricos e pobres, cidadãos e 

refugiados tem inúmeros fatores, mas o histórico de exploração e dilapidação dos recursos 

naturais por partes dos países mais ricos, desenvolvidos, do norte, do centro e industrializados 

com relação aos demais, constitui-se num forte componente do porque muitos deles não 

conseguirem se reerguer. Entretanto, os problemas ambientais que assolam o mundo podem até 

guardar diferenças entre os países, sobretudo os relacionados a espécie humana, como a fome, 

mas atingem tantos os ditos de primeiro mundo, quanto os de terceiro mundo. 

Em relatório divulgado em 2 de maio de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

informou que 7 milhões de pessoas morrem anualmente devido à poluição do ar no ambiente 

ou dentro das casas. As doenças variam, mas são todas causadas pela exposição de partículas 

poluentes. Mais de 90% de tais casos ocorreram em países em desenvolvimento da Ásia e da 

África. Mais de 3 bilhões de pessoas ou 40% da população mundial não tem acesso a formas 

seguras de cozinhar. 
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Outra informação que nos mostra o quanto o problema é global foi citada no item 3.1.5 deste 

trabalho. Trata-se do grupo de cientistas que identificou nove limites que o planeta Terra possui, 

dos quais já ultrapassamos quatro. Um estudo que em alguma medida corrobora com a opinião 

emitida em 1972 por uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT), que após 

pesquisa, apontou que os recursos naturais do planeta estão no limite e que é necessário cessar 

suas utilizações, sob pena de em no máximo cem anos a humanidade viver um colapso. 

Ou seja, crise é ambiental é um fato e tem sido uma das principais fontes de munição para a 

realização de críticas ao capitalismo. As saídas sugeridas para a crise são as mais diversas. Há 

os que defendem que para evitar tal catástrofe seria necessário planejar e conduzir a economia 

ao estágio de equilíbrio ou crescimento zero. Por outro lado, há os que defendem a adoção de 

medidas que precifiquem as atividades poluentes e criem impostos e taxas para a utilização de 

produtos e serviços ambientais como forma de estabilizar a poluição num suposto nível óptimo. 

Afinal, problemas ambientais são falhas de mercado e a tecnologia tende a superar os entraves 

que poderão ser causados pela exaustão dos recursos não renováveis. 

Incorporar os recursos naturais e os dejetos produzidos pela sociedade à atividade econômica 

ao mesmo tempo que adequa os ritmos da economia, baseados exclusivamente na dinâmica dos 

preços, aos ritmos dos recursos naturais, com base na lei da entropia, é outra proposta 

alternativa. O capítulo da III desta dissertação sistematizou outras propostas. 

Diante da profusão de propostas existentes sobre como enfrentar a atual crise ambiental global, 

tem sido papel da Organização das Nações Unidas (ONU) promover consensos mínimos em 

torno de questões relevantes ao meio ambiente que precisem ser enfrentadas num esforço global 

e de modo coordenado. 

Atualmente, os principais pactos que expressam tal esforço são os “Os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável”, sobre o qual tratamos no capítulo anterior desta dissertação e o 

Acordo de Paris, que em reforço à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC, sigla em inglês), estabeleceu diretrizes, objetivos e metas que buscarão 

estabilizar as concentrações dos gases dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), o óxido nitroso 

(N2O), entre outros denominados Gases de Efeito Estuda (GEE), os quais se concentram na 

atmosfera e a depender dos níveis que alcancem tal concentração, podem causar interferências 

no sistema climático e desencadear eventos desastrosos ao planeta, a exemplo: do derretimento 

das calotas polares e a consequente elevação do nível do mar, que por sua vez fará desaparecer 
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inúmeras ilhas e cidades litorâneas; de um maior número de tempestades, inundações, furacões, 

secas, nevascas, entre outros, o que além de impor sérias dificuldades à espécie humana, poderá 

causar a extinção de espécies da fauna e da flora de regiões do planeta. 

Para fazer o acompanhamento das diretrizes, objetivos e metas da UNFCCC, a ONU realiza 

anualmente a Conferência das Partes (COP), órgão que reúne os países que aprovaram a 

Convenção e o Acordo de Paris. O esforço da ONU é significativo, mas os resultados são aquém 

do esperado e por um simples motivo: a sustentabilidade do planeta não é compatível com a 

dinâmica do capitalismo, modo de produção que subordina os valores de uso das mercadorias 

aos seus valores de troca, que persegue o lucro de maneira desenfreada, sobretudo ao desprezar 

os cuidados com a natureza e com a espécie humana como parte dela, e que organiza sua 

produção em torno da promoção da acumulação de capital numa espiral que não se interrompe 

e fica a cada ciclo mais intensa, independentemente e descolada das reais necessidades do 

conjunto da população humana e do planeta. 

Esta constatação se dá à luz dos escritos de Marx e Engels, que apesar de serem acusados de 

antiecológicos por muitos numa tentativa de mistificação, ao trazerem importantes 

considerações sobre a natureza, a relação inorgânica que o homem tem com ela, o papel do 

trabalho no processo de desenvolvimento da relação entre o homem e natureza externa, o 

conceito de metabolismo social, a identificação da falha metabólica que o capitalismo provoca, 

entre outras, mostraram que em que pese os limites e as circunstâncias da época, marcada pelo 

progresso industrial e inovações nas tecnologias de produção, a questão ambiental esteve no 

centro das elaborações destes autores que fundaram um conjunto de teorias mundialmente 

conhecidas como marxismo. 

Assim, o caminho mais seguro para resolver a crise ambiental é reestabelecer o metabolismo 

social entre homem e natureza, o que requer superar e suplantar o capitalismo. 
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