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Desenvolvimento sustentável no modo de produção capitalista
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Resumo: O presente artigo visa analisar e discutir as questões ambientais decorrentes do intenso 
trabalho humano no modo de produção capitalista sob o complexo aspecto da dialética de Marx e 
suas considerações a respeito do desenvolvimento capitalista desenfreado, bem como a adaptação 
da própria natureza aos desejos e necessidades humanos, quando este, o indivíduo, passa a usar 
de todos os meios na busca de um fim determinado historicamente: a acumulação de riqueza. O 
estudo pretende,  assim,  relacionar  os  impactos  decorrentes  desse mesmo sistema,  bem como 
medidas, ao menos paliativas, que possam amenizá-los.

Palavras-chave: meio ambiente, capitalismo, desenvolvimento.

Abstract: This article aims to review and discuss environmental issues arising from the intense 
human labor in the capitalist mode of production under the complex aspect of the dialect of Marx 
and  considerations  regarding  the  unbridled  capitalist  development,  as  well  the  adaptation  of 
nature to the  desires and human needs  when this, the individual, is the use of all means in the 
search for an end historically determined: the accumulation of wealth.  The study intended to 
relate the impacts resulting from this same system, and at least remedial measures that may avoid 
them.
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“... É preciso construir tanto prédio, tanto carro, consumir tanto, para que o ser humano se 
realize na vida?” (Ladislau Dawbor).

“...  a  preservação,  melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental, 
propícia  à  vida,  visando  assegurar,  no  País,  condições  de 
desenvolvimento sócio econômico, aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da vida humana”. (Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 
Federal no 6.938, de 31 de agosto 1981 artigo 2º).
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Introdução

A questão da natureza em Marx é colocada de forma a caracterizar  não só o próprio 

homem,  enquanto  ser  individual  que  busca  garantir  a  sua  sobrevivência;  mas  também,  e 

principalmente, é posta a intermediar as relações sociais que advém do trabalho. O trabalho é de 

certa forma, resultante das transformações dessa mesma natureza, transformações estas inerentes 

ao processo de trabalho abstrato realizado pela coletividade de indivíduos através da chamada 

força de trabalho. O fato de integrar o homem à natureza em sua gênese histórica proporciona 

uma relação conflituosa de exploração dos recursos disponíveis, pois este passa gradativamente a 

criar,  recriar  e  satisfazer  suas  necessidades,  conforme  o  seguimento  histórico  em  que  vive, 

reconhecendo-se enquanto ser social. É assim que o trabalho humano, a partir da natureza, se 

diferencia  de qualquer  outra espécie  de animais.  Em decorrência  dessa relação,  integração x 

exploração, é que se observa o início da acumulação de bens e que aos poucos vão se tornar 

valores  com  vistas  à  acumulação  de  capital,  resultando  numa  complexa  divisão  social  do 

trabalho.

Por  natureza  entende-se,  logo,  não  só  sua  significação  quanto  ao  que  ela  dispõe  de 

exclusivamente “natural”, como a diversificação do solo conforme a localidade, áreas verdes e 

climas  diferenciados,  mas  também  e,  sobretudo,  a  capacidade  do  homem  de  usufruir  dos 

benefícios a partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Essa complexidade de 

relações, a interação entre o homem x natureza, é constituída de um ambiente conflituoso do qual 

fazemos  parte,  e  por  meio  do  qual  nos  interligamos,  ou  seja,  compreender  até  que  ponto  a 

utilização  desenfreada  de  tais  benefícios  interfere  na  dinâmica  das  relações  humanas 

estabelecidas mediante o interesse na lucratividade independentemente dos meios naturais. É fato 
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a intrínseca relação de dependência dos indivíduos e conseqüentemente do próprio capitalismo 

quanto  ao  que  a  natureza  oferece  como  recurso  utilizável,  cabendo  ao  desenvolvimento  da 

indústria técnico-científica o intuito de adaptá-la cada vez mais ao homem em favor do aumento 

da produtividade.

Nota-se,  contudo,  a  presença  de  organizações  e  associações  que,  teoricamente,  visam 

proteger o meio ambiente como um todo a partir de propostas ideologizadas que acabam apenas 

por denotar uma dita “sustentabilidade”, já que são fundamentadas na adaptação proporcionada 

pelo mesmo capitalismo que disfarçadamente ou não,  continua a se desenvolver.  Este artigo, 

então, tem como principal objetivo discutir a questão da natureza em Marx, mostrando que a sua 

sustentabilidade  está  subordinada  às  relações  intrínsecas  de  produção  de  mercadorias  e, 

conseqüentemente, não há como pensar a sustentabilidade da natureza enquanto particularidades 

das relações de trocas de mercadorias, pois sua totalidade é contraditória na essência e assim se 

intensifica  conforme  o  próprio  desenvolvimento  capitalista.  É  a  partir  desta  mesma  relação 

contraditória,  porém complementar  atualmente,  que  se  observa  o  crescimento  de  sociedades 

mundiais,  bem como de grandes  empresas  localizadas  nessas  mesmas  cidades  e  que buscam 

formas alternativas de produção, ou seja, que não agridam por completo o meio ambiente. Nota-

se  assim  a  incansável  tentativa  de  adaptar  tais  contradições  (desenvolvimento  capitalista  e 

proteção do meio ambiente) uma à outra de modo que caminhem juntas; caso não, o capital tende 

a  superar  sempre  qualquer  relação  dada  à  sua  significação  de  poder  construída  histórica  e 

socialmente  pelo  homem  enquanto  consumidor  e  sujeito  de  toda  e  qualquer  transformação 

ocorrida ao longo do tempo. A partir de então as conseqüências dessa mesma relação conflituosa 

aparecem sob a  forma de catástrofes  e  impactos  ambientais  exacerbados  motivados  pelo uso 

demasiado dos recursos disponíveis, bem como de técnicas poluentes que agridem sobremaneira 
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a natureza. Tais impactos, muitas vezes, ocorrem intensivamente, chegando a atingir e desabrigar 

populações inteiras de determinados países em grande parte localizados em áreas de risco.  E 

enquanto isso, o capital se renova.

O desenvolvimento econômico na produção capitalista

As profundas discussões em torno de aspectos do trabalho e da produção bem como suas 

conseqüências e implicações passam a ter na sociedade moderna o capitalismo científico  como 

fundamento,  dotado de tecnologia  e exploração especialmente  a partir  do século XIX com o 

crescimento acelerado da indústria de máquinas e subseqüentes inovações científicas. Estas muito 

contribuem  ao  desenvolvimento  e  conseqüente  reprodução  do  sistema  enquanto  status  quo, 

caracterizando, assim, a dinamicidade inerente ao próprio capitalismo que direta ou indiretamente 

passa  a  reger  a  vida  social,  como um todo,  por  meio  tanto  da  exploração  trabalhista,  como 

também, e principalmente, através dos diferentes valores social e historicamente introjetados que 

aos poucos alteram as relações humanas entre si (BRAVERMAN, 1977) e com o meio social e 

ambiental correspondente. Nessa interação, o liberalismo defende como pensamento justificador 

da classe burguesa e seu gradativo aumento de poder junto ao modo de produção capitalista, a 

não intervenção do Estado na economia, ideologia esta que não só impulsiona como protagoniza 

o  acelerado  crescimento  da  produtividade  e  dos  lucros  com  base  em  mecanismos 

desenvolvimentistas  que  acabam  por  excluir  grande  parcela  da  população  desprovida  de 

propriedade privada, aspecto fundamental que no período diferenciava sobremaneira as classes 

sociais  e  o  prestígio  que  exerciam  perante  o  sistema  produtivo.  A  abrangência  do  então 

capitalismo monopolista1 entre os séculos XIX e XX com grandes empresas ascendentes e a nova 

organização da circulação do capital incita a política econômica estatal na concretização do Bem-

Estar  Social2,  onde  o Estado passa a  intervir  na  economia  visando a  distribuição,  ao  menos 
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eqüitativa,  dos resultados  deste como um mecanismo de organização capitalista  (SANTANA, 

1996). No entanto, ao decorrer da década de setenta as crises acerca de tamanho investimento em 

políticas  sociais  resulta  gradativamente  no  chamado  neoliberalismo onde  o  Estado,  de  certo 

modo, hesita frente ao desenvolvimento capitalista, restando mais uma vez à classe dominante 

representada  a  partir  de  então  por  multinacionais,  a  intensificação  da  produtividade  e  da 

lucratividade, bem como a privatização de empresas governamentais, o que varia conforme os 

diversos contextos mundiais, quase sempre mergulhados em crises motivadas em sua essência 

pelo capital, sua organização e acumulação.

O desenvolvimento  econômico  da  produção  capitalista  tem assim,  mediante  todos  os 

complexos  aspectos  citados,  sua  centralidade  na  acumulação  de  riqueza  através  do  trabalho 

humano, já que as novas tecnologias vigentes ainda não dispensam totalmente a presença do 

homem no meio produtivo, necessitando, agora, de sua inteligência para fiscalizar, ajustar e até 

fazer funcionar determinada máquina. Com a interferência estatal ou não, a forma pela qual o 

homem, segundo Marx, transforma a si mesmo, aos outros e principalmente a natureza3 que o 

cerca,  se  intensifica  conforme  o  desenvolvimento  do  modo  de  produção  capitalista  e  suas 

exigências produtivas numa relação contínua de exploração no suprimento de suas necessidades, 

reinventadas a cada dia pelo próprio capital (ANDERY, 1996). A possibilidade também criada 

pelo  homem de  não  só  controlar  mas  principalmente  de adaptar  o  meio  natural  conforme  o 

intenso desejo da produção, acarretou histórica e dinamicamente intensos impactos ambientais 

por  longo tempo relativamente  imperceptíveis  mediante  os  bons  e  compensatórios  resultados 

alcançados.

Problemas sócio-ambientais decorrentes do desenvolvimento capitalista



Revista Visões 4ª Edição, Nº4, Volume 1 - Jan/Jun 2008 

 O crescimento da população seguido de novos padrões de produção e consumo resulta 

em  quantidades  de  resíduos  e  substâncias  tóxicas  poluentes  com  efeitos  desastrosos  na 

biodiversidade. A concentração de desempregados, miseráveis e excluídos nos espaços urbanos 

caracterizados  por  desigualdades  extremas  produz e  reproduz  fenômenos  de  verdadeira  crise 

social como marginalidade, delinqüência e narcotráfico. Grande parte da população mundial vive 

em condições de alimentação, saneamento, habitação e acesso ao lazer, cada vez mais precários. 

Muitos sobrevivem abaixo da linha de pobreza onde ficam extremamente vulneráveis a desastres 

e mudanças ambientais. Essas condições são diretamente responsáveis pela saúde arruinada e a 

baixa qualidade de vida, sendo a falta de saneamento básico e a poluição do ar responsável pela 

maior parte das doenças e mortes. Além disso, a má utilização dos recursos ambientais provoca 

ainda  o  desmatamento  contínuo,  a  destruição  da  biodiversidade  principalmente  nas  áreas 

tropicais,  acompanhados  de  mudanças  climáticas,  extração  predatória  de  recursos  naturais, 

degradação dos solos, entre outros.

A concentração de gás carbônico na atmosfera  é um dos fatores que provoca o efeito 

estufa, o aquecimento global terrestre. O seu aumento, notado especialmente a partir da expansão 

industrial,  resultou  num consumo cada  vez  maior  de  combustíveis  fósseis  nos  últimos  anos, 

causando danos à camada de ozônio que alcançou um nível apavorante. A crescente escassez de 

água potável, conseqüência do aumento da população e do desenvolvimento industrial,  gera a 

distribuição desigual desse recurso. A poluição dos rios, lagos e zonas costeiras têm causado 

degradação ambiental contínua por escoamento de resíduos, dejetos industriais e orgânicos. O 

lançamento de esgotos não tratados aumentou espantosamente,  com impactos severos sobre a 

natureza e os seres humanos (BISSIO, 2000).
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A degradação dos solos pelo avanço constante da agricultura irrigada em grande escala e 

os desmatamentos, juntamente com uso de máquinas pesadas, sistemas de irrigação impróprios e 

monoculturas,  contribuem  para  a  insuficiência  de  terras  e  ameaça  a  garantia  alimentar  da 

população  mundial,  isso  sem  contar  os  que  não  têm  segurança  alguma  desse  “combustível 

humano”.  Dessa  forma,  observa-se  que  as  décadas  de  desenvolvimento  não  conseguiram 

melhorar  a  situação  das  populações  carentes  no  mundo.  Os  governos  dos  países  pobres  são 

responsáveis  por  políticas  inadequadas  e  até  mesmo  ineficientes  de  desenvolvimento,  má 

administração de recursos e a conseqüente corrupção. Para elucidar os consecutivos fracassos e o 

estado  catastrófico  em  que  se  encontram  tais  países,  não  basta  apontar  a  incompetência,  é 

necessário denunciar a ideologia capitalista e suas ações incontroláveis como suposto mecanismo 

de progresso para todos.   Essa dinâmica  que perpassa todas as esferas da vida social  leva à 

marginalização dos mais fracos e assim, às calamidades sociais, políticas e ambientais. 

 Como conciliar capitalismo e meio ambiente sem destruição

O novo paradigma para as ciências é aproveitar o meio ambiente, mas sem destruí-lo; é 

realizar a chamada conservação ambiental caracterizada pelo desenvolvimento econômico e pela 

utilização da natureza juntamente com a consciência e a prática de não degradá-la. Em suma, 

conservação é um:

“Conceito desenvolvido e disseminado nas últimas décadas do século 19 
como um relacionamento ético entre pessoas, terras e recursos naturais, 
ou seja, uma utilização coerente destes recursos de modo a não destruir 
sua  capacidade  de  servir  às  gerações  seguintes,  garantindo  sua 
renovação.  A  conservação  prevê  a  exploração  racional  e  o  manejo 
contínuo  de  recursos  naturais,  com  base  em  sua  sustentabilidade”. 
(MOREIRA, 2007).
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Diferentemente da preservação, que segundo a mesma autora, é:

“... estratégia de proteção dos recursos naturais que prega a manutenção 
das condições  de um determinado ecossistema,  espécies  ou área,  sem 
qualquer  ação  ou  interferência  que  altere  o  status  quo.  Prevê  que  os 
recursos  sejam  mantidos  intocados,  não  permitindo  ações  de 
manejo” (MOREIRA, 2007).

O  resultado  da  preocupação  com  o  impacto  do  desenvolvimento  no  meio  ambiente 

resultou em um novo conceito de ética – a  ética planetária  (BOFF, 2002),  onde o objetivo é 

intensificar as campanhas contra destruição ambiental e preparar as novas gerações para conviver 

com as possíveis catástrofes. Devemos ter a consciência que nossas ações não irão afetar somente 

a nós, mas lugares que nem imaginamos no mundo inteiro.  Assim, a ética deve acoplar-se aos 

outros sistemas sociais para atuar junto às questões relativas ao meio ambiente. Dessa forma, a 

ética planetária abrange todas as áreas de compreensão da realidade e é fundada no conjunto de 

saberes  que  totalizam  as  ciências  da  Terra  (BOFF,  2002). Assim  sendo,  para  diminuir  o 

sofrimento e o risco de crises no meio ambiente, o desenvolvimento deve buscar equilíbrio entre 

utilização  e  conservação.  As  sociedades  podem  prosperar,  segundo  o  modo  de  produção 

capitalista, mas cuidando do planeta. É fundamental a busca de novas maneiras de viver e se 

desenvolver ao mesmo tempo, buscar atitudes que preservem a vitalidade do meio ambiente e que 

sejam,  desse  modo,  sustentáveis.  Esse  alvo  pode  ser  obtido  por  meio  do  desenvolvimento  

sustentável, que satisfaz as necessidades dos indivíduos hoje, mas sem destruir os recursos que 

serão indispensáveis no futuro, baseado em planejamento e no reconhecimento de que, para não 

acabar com os recursos naturais é fundamental que se reconheçam os limites de tais recursos. O 

desenvolvimento  sustentável  adota  a  idéia  de  que  qualidade  ambiental  e  desenvolvimento 
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econômico  estão  acoplados;  de  que  os  desgastes  ambientais  estão  inter-relacionados,  é  uma 

espécie de um ciclo que acaba não só atingindo a região impactada,  mas alcança dimensões, 

muitas vezes, mundiais. Os problemas econômicos e ambientais estão integrados a muitos fatores 

políticos e sociais e ao acelerado crescimento populacional. Se uma ação é sustentável em termos 

utilitários, ela pode permanecer contínua na intenção de não pôr em risco as atividades, o bem-

estar, a água, o ar, a terra, enfim, o meio sócio-ambiental em sua totalidade, no futuro. 

Para que isso aconteça é de vital importância que se estabeleçam alguns princípios para as 

sociedades, tais como respeitar e cuidar do meio ambiente, buscar melhorar a qualidade de vida 

humana, conservar a vida e a diversidade do planeta, não ultrapassar os limites que a Terra pode 

tolerar,  alterar  as  práticas  sociais,  gerar  uma estrutura  nacional  para  aliar  desenvolvimento  à 

capacidade do planeta e edificar uma aliança a nível mundial. Uma economia sustentável, por 

assim dizer, é o resultado do desenvolvimento sustentável, que por sua vez conserva as fontes 

naturais ao mesmo tempo em que aprimora o bem-estar social e não tira a eficácia do sistema 

produtivo.

Entretanto,  é  importante  que  se  coloque  em pauta  que  erros  podem ocorrer,  mas  na 

caminhada em que os países estão é impossível frear o dito desenvolvimento,  dessa forma, a 

melhor solução seria a conservação, e a busca de um “capitalismo sustentável”. 

“Esse desenvolvimento significa então a manutenção das atuais formas 
de  exploração,  mas  sob  a  capa  de  uma  questão  de  interesse  da 
humanidade. É por isso que os principais instrumentos formuladores de 
políticas  ambientais  estão  nas  mãos  de  organismos  internacionais,  ou 
para falar a mesma coisa sob outra forma, do grande capital. Ora, todos 
esses  aspectos  dizem  respeito  ao  processo  de  circulação-produção-
circulação  do  capital.  Deve-se  então  procurar  entender  o  padrão  de 
reprodução do capital  na época capitalista  que culmina na busca pelo 
desenvolvimento sustentável” (JÚNIOR, 2002)
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1Notas finais

1 “A essa  altura,  o  monopólio  tomou  o  lugar  da  livre  concorrência  e  a  produção desordenada  na 
sociedade capitalista cedeu lugar à produção planejada e organizada, em proveito do empresariado. O 
capitalismo evidenciou a acumulação do capital, agora ampliada a escala mundial, com a supremacia 
dos  trustes  e  dos  cartéis.  As  últimas  décadas  do  século  XIX  assinalaram  o  interesse  por  zonas 
privilegiadas de investimento no Exterior, a ponto de, após 1880, se conferir às colônias maior valor 
econômico.  Perseguindo  outros  campos  de  investimento,  o  capitalismo  monopolista  dirigiu-se  à 
exportação de capital e de bens de capital” (VIEIRA, 2007, p. 139-140). 
2 “... concepção keynesiana de intervenção pública na economia e de redistribuição social”.  “A sua 
expectativa  é  de  que  o  Estado  ao  entrar  em cena,  possa  harmonizar  a  propriedade  dos  meios  de 
produção com a gestão democrática da economia” (OLIVEIRA, 2003, p. 136-137).
3 “O homem é compreendido como ser genérico, como ser que opera sobre o mundo, sobre os outros 
homens e sobre si mesmo enquanto gênero,  enquanto espécie  que busca sua sobrevivência.  Mas o 
homem não busca apenas e meramente sua sobrevivência, busca a transformação de si mesmo e da 
natureza e é capaz de fazê-lo porque se reconhece e reconhece ao outro nesse processo” (ANDERY, 
1996, p. 404).


