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RESUMO 

 
 
 
 

O trabalho ora apresentado insere-se na discussão mais geral sobre o sistema 
capitalista e a forma como este se apropria da natureza. Interessa-nos entender o 
processo de “produção destrutiva” do meio ambiente, que no atual estágio de 
desenvolvimento das forças produtivas, transforma-se dialeticamente num processo de 
“destruição produtiva”. Esta questão mostra-se em toda sua complexidade quando 
pensamos na disjunção entre o processo de produção das mercadorias e a satisfação das 
necessidades humanas, sendo este um dos fatores, em nosso entender, que determina o 
acirramento da crise ambiental. Dentro desse quadro, o crescimento do “lixo” urbano 
adquire status de questão ambiental e enquanto tal torna-se parte das intervenções do 
Estado, pensado de forma ampliada, ou seja: dos órgãos governamentais de limpeza 
urbana e controle ambiental; das empresas, que utilizam o “lixo” como matéria–prima 
para sua produção e das ONG´s, partidos políticos, centrais sindicais, escolas, 
universidades, associações , que publicizam e dão visibilidade às discussões e 
intervenções sobre a problemática do “lixo” urbano, assim como, a partir disto, 
imprimem uma certa direção social às estratégias de enfrentamento de tal problemática. 
Percebemos que a direção social das estratégias de enfrentamento do “lixo” defendidas 
pelas organizações, caminha tendencialmente pela mesma lógica do mercado, da 
lucratividade e da exploração do trabalho. Observamos que as interpretações dadas aos 
problemas ambientais tanto reduzem a complexidade da crise ambiental a um problema 
estritamente ecológico quanto vinculam os problemas ecológicos a uma discussão 
estritamente técnica. Isto se justifica pelo fato de que a maioria das organizações 
pesquisadas não têm o entendimento de que a crise ecológica está inscrita nos 
fundamentos da produção capitalista e foi desencadeada pela sua essência destrutiva. 
Acreditamos, no entanto, que a problemática ambiental só será efetivamente resolvida, 
quando for superada uma contradição que é inerente ao capital, qual seja, a disjunção 
entre as necessidades humanas e produção das mercadorias 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Produção Destrutiva, Capitalismo Contemporâneo,  
Sociedade Civil, Meio Ambiente e Direção Social 
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Abstract 
 

 

This work is inserted in a more general discussion about the capitalism system 

and how it takes property of nature (ou natural resources). We are interested in 

understanding  the “destructive production” process in the environment, which in the 

current stage of productive forces,  is dialectically  transformed in a “productive 

destruction” process. This matter is shown in its complexity when we are to think of the 

gap between the  commodities production process and the human needs satisfaction,  

and it is  one of the factors, as we understand, that determine the increase of 

environmental crisis. Within this scenery,  the increasing of urban “garbage” acquire a 

status of environmental matter  and as such has become part of State intervention, think 

in a broader way , that is: of govern bodies of urban cleanse and environmental 

control;of companies which use garbage as a raw material for their production and the 

NGOs, political parties, trade unions, schools , universities , associations , which 

publish and make it visible   discussions and interventions about the problem of urban 

garbage , as well as , from these , they give a certain social direction to face this 

problem. We have seen that the social direction to face the “garbage” problem defended 

by organizations goes tendecially by the same logic of the market, profit and workforce 

exploitation. We observed that the given interpretations to environmental problems 

both reduce the complexity of environmental crisis to a strictly ecological problem and 

tie up the ecological problems to a strictly technical discussion. It is justified by the fact 

that most companies in which the survey was made don’t have the understanding that 

the ecological crisis is closely related to basis of capitalist production and it was 

triggered by its destructive essence, we believe, however, that the environmental 

problem will be solved  when a contradiction inherent to capitalism is overcome, that 

is, the difference between human needs and commodities production.           

 

 

Key words: Contemporary Capitalism, Destructive Production, Environment, Civil 

Society, Social Direction. 
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INTRODUÇÃO 
 

As questões relacionadas ao meio ambiente e à ecologia, vêm assumindo nos 

últimos anos uma centralidade seja nas discussões acadêmicas, seja como pauta de 

movimentos sociais ou como programa de alguns partidos políticos, seja como matéria 

de jornais e telejornais ou ainda como projeto de intervenção de algumas organizações 

não-governamentais e empresas “ambientalmente responsáveis”. 

Não é novidade para ninguém que os trágicos efeitos da chamada crise 

ambiental1, que só a título de exemplo, podemos elencar, a escassez dos recursos 

naturais, o grande volume de resíduos sólidos sem tratamento e a diminuição da camada 

de ozônio, comprometem visivelmente a humanidade. 

Ao pensar sobre a degradação ambiental planetária, necessariamente somos 

remetidos(as) a algumas indagações. Como compreender a crise em que estamos 

envolvidos para pôr em prática respostas sensatas e viáveis? Conseguiremos trabalhar 

previamente, usando o tempo a nosso favor, ou o usaremos contra nós, tardiamente? 

Saberemos nos organizar em defesa da vida e de sua qualidade ou nos adaptaremos à 

sua degradação, numa atitude resignada e conformista? 

      O futuro está, por assim dizer, aberto a várias possibilidades. Como 

tendência, podemos aventar que os países centrais parecem não estar dispostos a 

abandonar seus hábitos poluidores e suas economias predatórias. Por outro lado, as 

nações ditas “subdesenvolvidas” ou “em desenvolvimento”, em conseqüência da própria 

                                                           
1 Trataremos ao longo deste trabalho com a expressão “a chamada crise ambiental”, por termos como entendimento 
que a racionalidade dominante quer disseminar a idéia de que essa crise tem começo e fim nela mesma, ou seja, 
desarticulam as causas desta crise das causas das demais crises vivenciadas pelo sistema, que são próprias de sua 
essência. Querem fazer parecer que a crise ambiental é decorrente dos maus hábitos dos indivíduos e da falta de 
consciência ecológica destes.  Ao contrário, entendemos, como veremos neste trabalho, que a crise ambiental é 
conseqüência da forma como o sistema capitalista se utiliza da natureza, ou seja, pela lógica do mercado.  Para 
apreender os determinantes desta crise, que para nós é real e inconteste, é preciso entender as origens e os 
fundamentos sociais deste modo de produção e dominação social.  
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relação de subalternidade vivenciada, tem pouco poder decisório sobre os rumos das 

questões afetas ao meio ambiente.  

Ademais, os países “desenvolvidos” tornaram-se ao longo de vários anos 

especialistas em poluição pela via da produção, conseguindo com isso, o acirramento da 

problemática ambiental, como por outro lado, o aumento das reivindicações dos 

movimentos ecológicos.  

Recentemente estes mesmos países, por conta da escassez de recursos naturais 

(matéria-prima para a produção das mercadorias) e das pressões dos organismos de 

defesa do meio ambiente, passam a utilizar, como estratégia para minimizar o problema 

da degradação ambiental, aquilo que podemos chamar de “exportação de poluentes”.  

Essas exportações acontecem seja sobre a venda de lixo tóxico, seja sobre a compra de 

quota de emissão de gases dos “países periféricos” – a chamada compra do direito de 

poluir – ou ainda pela transferência de algumas das indústrias mais poluentes para esses 

“países periféricos” por entenderem que nestes, além da consciência ecológica ainda ser 

embrionária, não há controle nem por parte do Estado (no sentido estrito, ou seja, das 

organizações político-jurídica2) nem das organizações civis sob a poluição.    

Temos como entendimento que a crise ambiental vivenciada pela sociedade 

contemporânea já estava inscrita na base desse sistema. A explicação para essa crise 

encontra-se na forma destrutiva como o capital subordinou a natureza aos imperativos 

de sua reprodução. Está posta aqui uma grande contradição, qual seja, entre as 

necessidades de expansão da produção capitalista e os limites do planeta para prover 

as condições necessárias ao desenvolvimento do sistema.  

                                                           
2 Como diz Gramsci em “Os intelectuais e a organização da cultura”, o Estado no sentido estrito são justamente as 
instituições político-jurídica. 
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Para nós, um dos traços determinantes da crise ambiental é justamente a 

disjunção entre a produção de mercadorias e a satisfação das necessidades 

humanas. 

Como diz Mészáros (2003), o capital tem como finalidade essencial a constante 

e crescente produção das mercadorias, tendo como suposto a expansão do valor de 

troca, ao qual até a mais básica necessidade dos indivíduos deve estar subordinada. 

Nesta sociedade existe uma subordinação das necessidades humanas à reprodução do 

valor de troca, para garantir a “auto-realização expansiva do capital”. 

É através dessa subordinação que se justifica a utilização de uma das leis 

tendenciais mais importantes e abrangentes do desenvolvimento capitalista, chamada 

por alguns autores, como veremos mais adiante, de “redução do tempo de uso das 

mercadorias”.  

Para fins da continuidade da reprodução ampliada do capital, a principal 

finalidade da produção contemporânea é conferir menor tempo de duração para as 

mercadorias, alimentando, dessa forma, a lógica da produção destrutiva que se justifica 

pela natureza expansionista do capital, viabilizando a destruição dos elementos não-

renováveis e a degradação do meio ambiente.  

Por isso mesmo, em seu sentido e tendências mais gerais, o sistema capitalista de 

produção torna-se inimigo da durabilidade das mercadorias, assim também como 

transforma a natureza em mercadoria, e como diz Bihr (1998), os elementos naturais 

passam a ser subjugados às exigências de sua acumulação irrestrita. A forma como se 

produz as mercadorias no capitalismo não leva em consideração o ritmo de renovação 

da natureza. 

Com apontavam Mota e Silva (2002), o sistema capitalista (e os que o 

materializam) só começa a perceber a questão ambiental na medida em que esta passa a 
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impedir ou criar obstáculos ao modo histórico utilizado pelo capital para apropriar-se da 

natureza, a exemplo dos obstáculos postos pela escassez de alguns recursos naturais e 

pela degradação de outros.  

Podemos citar também como outros obstáculos, a pressão exercida pelos 

movimentos sociais envolvidos com a causa ambiental ou ainda, o peso dos obstáculos 

comerciais, cujas estratégias de competitividade do mercado global passam a exigir 

certificação de qualidade, a exemplo das ISO’s 9002 e 14000 e dos chamados selos 

verdes.  

Diremos, então, que estamos diante de uma contradição básica: o capital, sendo 

fiel a sua essência destrutiva, degrada o meio ambiente ao mesmo tempo que enfrenta a 

problemática ambiental sem perder de vista sua razão de ser, ou seja, o lucro.  

Neste sentido, no campo do enfrentamento dessa problemática são utilizadas as 

mais diversas estratégias para minimizar seus efeitos, a exemplo das transferências de 

refugos para os “países periféricos”, uso de novas tecnologias, utilização de selos verdes 

e certificações que aumentem a competitividade. 

É emblemática a relação contemporânea que se estabelece pelos limites postos 

pela degradação do meio ambiente e as estratégias utilizadas pelo Estado (no sentido 

estrito) – e pela sociedade civil para enfrentar a questão ambiental. Para além disso, 

existe um forte apelo para que as organizações da sociedade civil pensem e executem 

ações no sentido de minimizar as seqüelas da questão ambiental. 

Dentro do quadro de crise ecológica, que ganha contornos mais acirrados a partir 

do processo de reestruturação das bases produtivas, o crescimento do “lixo” urbano 

adquire status de questão ambiental. Por isso mesmo, este estudo encontra-se situado 

nas discussões mais gerais desta problemática do “lixo”, entendida aqui como uma 
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conseqüência da forma como as mercadorias são produzidas, visando à minimização do 

tempo de e vida útil das mesmas.  

Enquanto questão ambiental, o “lixo” torna-se parte das intervenções do Estado, 

pensado de forma ampliada, ou seja, dos órgãos governamentais de limpeza urbana e 

controle ambiental, das empresas, que utilizam o “lixo” reciclável como matéria-prima 

para sua produção e das ONG´s, partidos políticos, centrais sindicais, escolas, 

universidades, associações de catadores, que publicizam e dão visibilidade às discussões 

e intervenções  sobre tal problemática.  

No enfrentamento das questões relacionadas ao aumento dos resíduos sólidos, 

como conseqüência da produção de mercadorias com o tempo de vida útil programado, 

manifesta-se um amplo leque de interesses, resultantes da relação entre a sociedade 

política e a sociedade civil.  

A partir dos estudos realizados, percebemos que as organizações da sociedade 

civil têm grande parcela de participação nas discussões afetas ao meio ambiente, e, 

através dessa participação, conseguem imprimir uma dada direção ao trato da 

problemática do “lixo”.  

Incluem-se, nestes termos, algumas perspectivas de discussão para o trato da 

questão ambiental que perpassam o universo temático das organizações civis e balizam 

a disputa pela hegemonia no âmbito da intervenção na crise ambiental.  

Neste sentido, entendemos que é através da articulação entre as práticas dessas 

organizações que se encontra situada a problemática geral e as mediações particulares 

da questão que queremos discutir, qual seja: identificar qual a direção social das 

propostas de enfrentamento da crise ambiental feita pelas organizações da 

sociedade civil que tratam da problemática do “lixo” urbano.  
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Para responder a essa questão, fomos buscar no conjunto das organizações da 

sociedade civil aquelas que tivessem alguma discussão, publicação, projeto ou propostas 

relacionados ao problema dos resíduos sólidos. 

Como tínhamos como entendimento de que a sociedade civil é formada por 

instituições, denominadas por Gramsci de aparelhos privados de hegemonia, 

responsáveis pela elaboração e difusão de valores e ideologias que configuram uma 

determinada direção social, interessou-nos pesquisar o universo, como pode ser visto no 

Capítulo III, das organizações civis com intervenção local e nacional, ou seja, empresas, 

ONG´s, partidos políticos, universidades, movimentos sociais, redes de articulação 

política, sindicatos e associações. 

Para a apropriação do objeto de estudo identificamos e analisamos fontes 

secundárias de pesquisa, sendo elas: banco de dados ou informações, pesquisas já 

concluídas, relatórios, carta programa de partidos políticos, publicações e projetos de 

ONG´s, reportagem de jornais e revistas, programas de centrais sindicais e publicações 

e documentos de universidades que tratam da temática.    

Para a exposição de nossas idéias e reconstrução do objeto de pesquisa, o 

presente trabalho está disposto em três capítulos. 

No primeiro Capítulo trataremos sobre a relação entre produção capitalista e 

degradação do meio ambiente. Discutiremos como a crise ambiental já se encontrava 

inscrita nos fundamentos do sistema capitalista, tendo como um dos traços 

determinantes a disjunção entre a produção de mercadorias e a satisfação das 

necessidades humanas. Para tanto, trabalharemos com se dá a relação entre homem e 

natureza na sociedade capitalista e sob qual lógica essa mesma natureza é apropriada. 

Trataremos também das tendências da produção capitalista contemporânea para 

discutir, dentre outras coisas, o aumento da geração de resíduos sólidos, decorrente da 
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diminuição do tempo de vida útil das mercadorias. Para com isto, discorrer sobre a 

relação existente entre a potencialização da degradação ambiental e a forma 

contemporânea de se produzir mercadorias. Cuja determinação primeira é fazer girar 

ciclo produtivo, tendo se constituído num dos principais mecanismos graças ao qual o 

capital vem atingindo seu incomensurável crescimento ao longo da história. 

No Capítulo II, trataremos sobre as abordagens e mecanismos de intervenção 

sobre a questão ambiental, onde exporemos a polêmica ideológica que é travada acerca 

de tais questões.   

Como partícipes deste processo de embate ideológico destacam-se dois grupos 

que disputam hegemonia no interior da sociedade e cujas propostas têm caráter distinto 

e até antagônicos, quais sejam: os “verdes” e os “vermelhos”.   

Trataremos também sobre formação de uma cultura ambientalista e das práticas 

“ambientalmente corretas” que se encontram disseminadas no seio das organizações da 

sociedade civil e servem tanto de base para formulação de propostas e projetos, quanto 

se constitui como telos da luta contra a degradação da natureza e por uma sociedade 

mais consciente de si e do meio ambiente.  

Já no Capítulo III abordaremos sobre a problemática dos resíduos sólidos 

urbanos, entendido como uma das expressões da questão ambiental e conseqüência da 

forma contemporânea da produção de mercadorias, pautada no princípio da 

minimização do tempo de vida útil das mesmas. 

Dentro do quadro de acentuação da crise ecológica, constituída a partir de todo 

um processo de reestruturação das bases produtivas, o aumento da produção de resíduos 

sólidos adquire o status de questão ambiental e enquanto tal, torna-se parte das 

intervenções do Estado, pensado de forma ampliada, ou seja: dos órgãos 

governamentais de limpeza urbana e controle ambiental (que respondem 
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respectivamente pela coleta pública e beneficiamento do lixo e pela normatização da 

questão ambiental); das empresas, que utilizam o lixo reciclável como matéria-prima 

para sua produção e das ONG´s, partidos, centrais sindicais, escolas, universidades, 

associações de catadores(as), que publicizam e dão visibilidade às discussões e 

intervenções sobre a problemática do lixo. 

Neste sentido, entendemos que é através da articulação entre as práticas dessas 

organizações que se encontra situada a problemática geral e as mediações particulares 

da questão que queremos discutir, qual seja: a direção social que as organizações da 

sociedade civil dão à problemática dos resíduos sólidos urbanos com parte da crise 

ambiental.  
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Não podemos negar que a discussão sobre meio ambiente e sua crescente 

degradação está em alta. A temática da crise ambiental faz-se presente num grande 

quantitativo de artigos dos mais importantes jornais e revistas, nos noticiários e 

documentários de televisão, bem como nas plataformas de partidos políticos e projetos 

de governos, movimentos sociais e entidades privadas, entre outros. Assim sendo, não 

podemos fazer-nos de indiferentes diante de tantas teorias e proposições acerca da 

referida temática, nem tampouco deixar de dar nossa contribuição para o desvelamento 

das causas da degradação ambiental. 

Entretanto, uma exigência como essa requer, para evitar uma confusão de alvo, 

uma apreciação da verdadeira essência das origens da crise. Em nosso entender, esta se 

encontra na subordinação da natureza (assim como da sociedade) aos imperativos da 

reprodução do capital.   

Procuraremos expor, para tanto, neste capítulo, a intrínseca relação entre 

produção capitalista e degradação do meio ambiente. Discutiremos aqui como a crise 

ambiental já se encontrava inscrita nos fundamentos do sistema capitalista, tendo como 

um dos traços determinantes a disjunção entre a produção de mercadorias e a 

satisfação das necessidades humanas. 

A economia capitalista consegue o grande feito de promover a redução 

sistemática do valor de uso à simples função de suporte do valor de troca (Bihr, 1998). 

E uma vez que se constitui enquanto valor de uso, a natureza submete-se aos efeitos 

nefastos dessa redução.  

Neste sentido, trataremos da produção capitalista que tem como finalidade 

precípua a lucratividade que para se realizar, carece de constantemente subordinar as 

necessidades humanas ao jugo da produção alucinante das mercadorias. Essa produção, 
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por sua vez, faz mais precisamente no capitalismo contemporâneo, que se tenha uma 

crescente, continua e acelerada destruição dos elementos naturais e sua transformação 

em mercadoria.  

Ao entrar em uma profunda crise em finais da década de setenta, o capital 

precisou se reestruturar e reconfigurar seu processo produtivo. Neste quadro, 

encontramos uma tendência crescente do modo de produção em cheque, qual seja, a 

“taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias”, que confere aos 

produtos menor tempo de vida útil, fazendo crescer, dessa forma, a quantidade de 

resíduos sólidos despejados no mundo.  

 
 
 
1.1 A Relação Homem3 - Meio Ambiente Sob O Capital 

 

 

A crise ambiental planetária - expressa nos trágicos efeitos da poluição causada 

pelas grandes indústrias, na escassez dos recursos naturais não renováveis, na produção 

incomensurável de mercadorias descartáveis, na geração cada vez mais exacerbada de 

resíduos sólidos, etc. - nunca foi tão debatida como nos últimos três decênios.  

Expressões como degradação ambiental, escassez e desperdício dos recursos 

naturais, que compõem parte do vocabulário de muitos sujeitos coletivos e agregam-se à 

agenda política de governos, entidades não-governamentais, intelectuais, movimentos 

sociais e empresários, encontram sua razão de ser na forma como o capital subordinou 

historicamente a natureza aos imperativos de sua reprodução, fato este que o envolve 

em uma contradição crescente entre as imperativas necessidades de expansão da 

                                                           
3 Ao tratar de homem, estamos tratando do ser genérico. Embora consideremos importante as discussões que 
envolvem as questões de gênero, a mesma não possui, neste texto, uma atenção especial, não sendo nossa pretensão 
discuti-las. Por esse motivo, o (a) leitor (a) não encontrará no decorrer deste trabalho, mais precisamente quando se 
falar em homem, nenhuma recorrência ao gênero feminino. 
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produção e os limites do planeta para prover as condições necessárias ao 

desenvolvimento do sistema. 

O que pretendemos discutir, em princípio, é como a chamada crise ambiental 

planetária, acentuada nos últimos anos, já se encontrava inscrita nos fundamentos do 

modo de produção capitalista, tendo como um dos traços determinantes a disjunção 

entre a produção de mercadorias e a satisfação das necessidades humanas reais4. 

Devemos lembrar que a finalidade essencial do capital é expandir 

constantemente a produção de mercadorias, tendo como suposto a expansão do valor de 

troca, ao qual todos os demais – desde as mais básicas e mais íntimas necessidades dos 

indivíduos até as mais variadas atividades de produção materiais e culturais – devem 

estar estritamente subordinadas. Deste modo, segundo Mészáros (2003), a completa 

subordinação das necessidades humanas à reprodução do valor de troca, no interesse 

da auto-realização expansiva do capital, tem sido a característica mais notável do 

sistema capitalista e um dos grandes segredos do sucesso de sua dinâmica. Ainda de 

acordo com Mészáros: “o capital estava orientado para a produção e a reprodução 

ampliada do valor de troca, e, portanto, poderia se adiantar à demanda existente por 

uma extensão significativa e agir como um estímulo poderoso para ela” (Mészáros, 

2003, p. 606).   

 Neste sentido, para converter a produção capitalista em propósito da 

humanidade era preciso, fundamentalmente, subordinar o valor de uso ao valor de 

troca. O produto do processo de trabalho é um objeto, é um valor de uso. O valor de 

uso, segundo Marx, é produzido nesta sociedade somente porque e na medida em que 

seja substrato material, portador de valor de troca. A pretensão do capital processa-se 

                                                           
4 Ao tratar de “necessidades humanas reais” refiro-me à expressão usada por Karl Marx em Manuscritos 
Econômicos–Filosóficos, ocasião em que discute necessidade, produção e trabalho e afirma que no interior da 
sociedade capitalista, a necessidade tem um significado contrário ao seu verdadeiro. Aqui existe uma criação contínua 
de novas necessidades que são externas e opostas às necessidades reais dos homens. Vide: MARX, Karl. Manuscritos 
Econômico-Filosóficos. Coleção Obra-Prima do Autor. Trad. Alex Martins. Ed. Martin Claret, São Paulo, 2002. 
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em duas frentes: ele deseja produzir valor de uso que tenha valor de troca, ou seja, 

produzir mercadorias. Por sua vez, essa mercadoria tem que ter um valor mais alto que a 

soma dos valores das mercadorias exigidas para produzi-la, os meios de produção e a 

força de trabalho. Como aponta Marx, o capitalista “quer produzir não só um valor de 

uso, mas uma mercadoria, não só valor de uso, mas valor e não só valor, mas também 

mais-valia” (Marx, 1988, p.148). 

Nos dizeres de Bihr (1998, p.126):  

 

Toda economia mercantil repousa, por definição, na 
preponderância da troca sobre o uso. A economia 
capitalista não pode senão agravar essa dupla 
preponderância, devido à sua redução sistemática do 
valor de uso à simples função de suporte do valor de 
troca. E uma vez que constitui com o trabalho uma das 
duas fontes de valor de uso, a natureza foi obrigada a se 
submeter aos efeitos nefastos dessa redução. 

 

Antes do império do capital, a satisfação das necessidades era realizada de forma 

direta, ou seja, através da interação ou da troca orgânica entre o homem e a natureza.  O 

“domínio sobre a natureza” é agora realizado estritamente para o benefício da minoria 

no poder, ao preço do jugo da vasta maioria da humanidade às demandas alienantes da 

produção de mercadorias. 

Sob a batuta desse mesmo capital, o mercado se impõe como a mediação para o 

atendimento das necessidades, criando novas necessidades que são externas às 

necessidades reais humanas, ao tempo que promove uma enorme fratura, como dito, 

entre produção de riqueza e satisfação de necessidades.  

No modo de produção capitalista o homem produz mercadorias, as distribui, as 

troca e as consome de acordo com suas necessidades. Essas necessidades, como vimos, 

não são as necessidades humanas reais. São fetiches criados para aumentar o consumo e 

conseqüentemente o lucro; e dessa forma a acumulação, garantindo, finalmente, a 

reprodução do capital.  

 21



A produção não é o ponto inicial e o consumo o ponto final para a satisfação das 

necessidades. Como Marx mesmo aponta: “a produção é, pois, imediatamente 

consumo; o consumo é, imediatamente, produção (...) sem produção não há consumo, 

mas sem consumo tampouco há produção” (1978, p. 109). O consumo produz de uma 

dupla maneira a produção: 1) porque o produto não se torna produto senão no consumo 

e 2) porque o consumo cria a necessidade de uma nova produção. No que concerne à 

produção, temos que ela fornece os materiais, o objeto, pois um consumo sem objeto 

não é consumo. Mas não é somente o objeto que a produção cria para o consumo, pois 

ela determina também o seu caráter, ou seja, dá-lhe especificidade. Neste sentido, a 

produção não se limita a fornecer um objeto material à necessidade, fornecendo ainda 

uma necessidade ao objeto material.  

De acordo com Marx (1978, p. 110):  

A necessidade que se sente deste objeto é criada 
pela percepção do mesmo. O objeto de arte, tal 
como qualquer outro produto, cria um publico 
capaz de compreender a arte de apreciar a beleza. 
Portanto, a produção não cria somente um objeto 
para o sujeito, mas também um sujeito para o 
objeto.     
 

A produção engendra, portanto, o consumo: fornecendo-lhe material, 

determinando o modo de consumo, gerando no consumidor a necessidades dos 

produtos. Podemos, diante do exposto, entender que as necessidades [de acumulação do 

capital] são criadas pela produção material e a produção só se realiza para satisfazer 

essas mesmas necessidades criadas por ela.   

De toda sorte, a relação entre o homem e a natureza, assim como a troca 

metabólica aí existente, são postas em pólos dissociados a partir da relação trabalho 

assalariado e capital. É importante lembrar que, para Marx, 

não é a unidade da humanidade viva e ativa com as 
condições naturais, inorgânicas de sua troca metabólica 
com a natureza, e, portanto, sua apropriação da natureza, 
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que requer uma explicação ou é o resultado de um 
processo histórico, mas antes a separação entre estas está 
posta completamente apenas na relação entre o trabalho 
assalariado e o capital (1985, p. 358). 

 

Juntamente com o desenvolvimento da capacidade humana de transformar a 

realidade, potencializam-se as forças produtivas, seus modos de organização social, a 

divisão das novas tarefas que vão ficando cada vez mais complexas. “A sociedade vai 

deixando de ser aquela formação mais simples do início da história humana, para 

adquirir uma forma cada vez mais complexa, articulada e contraditória” (Lessa, 1999, 

p.26).    

No entanto, como diz Mészáros (2003), as correlações naturais originais não 

podem ser pura e simplesmente reeditadas em um estágio muito mais avançado do 

desenvolvimento social, posto que todo o sistema de necessidades humanas, junto com 

suas condições de satisfação, é radicalmente alterado no curso das transformações 

históricas. 

 

Isto significa uma reconstituição qualitativamente 
diferente e produtivamente mais avançada da unidade há 
muito perdida das condições orgânicas e inorgânicas da 
existência humana. Este não é um desafio tecnológico, 
mas social, e dos mais elevados, já que implica o domínio 
consciente e a regulação em todos os aspectos benéfica 
das condições de interação criativa humana (Mészáros, 
2003, p. 608 – grifo do autor).  
  
 

A sociabilidade erguida sob o modo de produção burguês consegue o grande 

feito de romper o elo entre o homem e a natureza, assim como os aliena, no processo de 

produção de mercadorias5, da transformação dos elementos naturais em bens sociais 

necessários à manutenção da vida.  

É sabido que o advento da produção capitalista se deu com a apropriação privada 

dos elementos da natureza, que ao mesmo tempo, subordinou tal processo às relações 
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sociais de produção que lhe são constitutivas. Isto permitiu que o desenvolvimento da 

indústria, com a utilização da ciência e a exploração do trabalho, conduzisse tanto à 

destruição da produção mercantil simples, como ao deslocamento de grandes segmentos 

da força de trabalho para as cidades e a separação entre o campo e a cidade como uma 

ruptura do metabolismo do homem com a natureza prevalecente em modos de produção 

anteriores. 

Podemos aventar que a relação homem–natureza, que é histórica e 

ontologicamente mediada pelo trabalho, processa-se através da busca pela satisfação das 

necessidades humanas. Ao atuar sobre a natureza, o trabalho produz não apenas uma 

simples mudança na forma da matéria, mas também, um efeito simultâneo sobre o 

trabalhador.  

Na concepção marxista, essa relação é sempre dialética, ou seja, o homem 

transforma a natureza ao mesmo tempo em que esta o transforma. Em sua relação 

metabólica com a natureza, o homem:  

 
põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 
corporeidade, braços, pernas, cabeça e mãos, para 
apropriar-se da substância natural em uma forma 
utilizável para sua própria vida. Na medida em que o 
homem, mediante esse movimento, atua sobre a sua 
natureza exterior e a transforma, modifica ao mesmo 
tempo a sua própria natureza (Marx, 1988, p.142). 

 

Isto significa que ao construir o mundo objetivo o homem também se constrói. 

Ao transformar a natureza, os homens se transformam, pois adquirem novos 

conhecimentos e novas habilidades. Ao retirar algo da natureza, ou determinar algum 

tipo de uso de parte desta natureza, o homem realiza um processo de apropriação, que 

segundo Marx (1977), é, pois, originalmente apenas um aspecto do trabalho. 

                                                                                                                                                                          
5 Vide “O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo”. In: Marx, Karl. O capital. Vol. I Tomo I, Cap I a XII. 
Coleção Os Economistas, Trad. Regis Barbosa e Flávio Koth; Ed. Nova Cultural, São Paulo, 1988. 
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É no trabalho, segundo Lessa (1999), que os homens se constróem como seres 

diferentes da natureza. Através dele [do trabalho], é que os homens não apenas 

produzem os bens necessários à sobrevivência, como produzem ainda, ao mesmo 

tempo, novas necessidades e possibilidades, e novas habilidades e conhecimentos.  

Portanto, o relacionamento do homem com as condições objetivas de seu 

trabalho é de propriedade, constituindo uma unidade natural do trabalho com seus pré-

requisitos materiais. Por isso, antes da produção capitalista, o trabalhador tem uma 

existência objetiva, independente do quantum de trabalho utilizado. O homem 

relaciona-se consigo mesmo como proprietário do seu potencial de trabalho, como 

senhor das condições de sua realidade, do seu labor. Ou seja, ele não precisa vender a 

sua força de trabalho para garantir a reprodução da sua própria vida. Nas bases do 

capital, essa mediação é realizada através do mercado, onde homem e natureza são 

transformados em mercadorias. 

A natureza torna-se mercadoria nesta sociedade na media em que seu valor de 

troca pode ser realizado, isto é, produzido como lucro no quadro da valorização do 

capital, seja ao ser submetida a um processo de transformação, seja se for levada ao 

mercado sem a intervenção de um processo de trabalho, como é o caso da 

comercialização de água potável nas localidades em que esta já se tornou escassa. Por 

isso mesmo, a rarefação dos recursos naturais torna-se também fonte de lucratividade na 

medida em que trazem renda para aqueles os controla.   

Isto dito, queremos salientar que o capitalismo só se interessa por um valor de 

uso à medida que ele é suscetível de preencher uma função de suporte de uma relação 

de troca. Portanto, visto que homem e natureza entram na troca mercantil e tornam-se 

suporte do valor de troca, todo valor de uso deve submeter-se à lógica produtiva desse 

mesmo sistema. O que implica, como diz Bihr (1998, p.127), “fundamentalmente que a 
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natureza seja fragmentada (pois somente fragmentos da natureza podem ser trocados), 

e simultaneamente homogeneizada (pois a entrada na troca supõe a transformação da 

particularidade qualitativa em uniformidade quantitativa)” . 

Durante o seu desenvolvimento histórico, o capital impôs aos homens a 

produção da riqueza como uma finalidade que tudo absorve, fazendo desaparecer o real 

caráter desta. Neste aspecto, uma das categorias mais importantes, cujo significado foi 

perversamente alterado sob o impacto das determinações reificantes do capital, foi a da 

propriedade. 

Segundo Marx: 

Originalmente, propriedade não significava mais que a 
relação de um ser humano com suas condições naturais 
de produção como pertencentes a ele com suas, e 
pressupostas junto com o seu próprio ser, relações com 
tais condições como pressupostos naturais de seu eu, que 
formam apenas, por assim dizer, seu corpo ampliado. Ele 
realmente não se relaciona com suas condições de 
produção, mas antes tem uma dupla existência, tanto 
subjetivamente, como ele próprio, como objetivamente 
nestas condições naturais não-orgânicas de sua 
existência... Propriedade originalmente significava – em 
sua forma asiática, eslava, clássica, antiga – a relação do 
sujeito que trabalha (que produz ou se auto-reproduz) 
com as condições de sua produção ou reprodução 
enquanto pertencentes a ele. Ela terá diferentes formas, 
portanto, dependendo das condições de sua reprodução. 
A própria produção visa à reprodução do produtor dentro 
de suas condições objetivas de existência e em conjunto 
com elas (Marx, 1977, p.65). 

  

O capital distanciou-se totalmente desta determinação primeira de propriedade 

privada. Sob o comando deste sistema, o sujeito que trabalha não mais pode considerar 

as condições de sua produção e reprodução como sua própria propriedade. Elas não 

são mais, como diz Mészáros, 

 
pressupostos auto-evidentes e socialmente 
salvaguardados do seu ser, nem os pressupostos do seu eu 
como constitutivos da “extensão externa do seu corpo”. 
Ao contrário, elas agora pertencem a um “ser estranho” 
reificado que confronta os produtores com suas próprias 
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demandas e os subjuga aos imperativos materiais de sua 
própria constituição (2003, p. 612).  
 

 

Assim, a relação original entre o sujeito e o objeto da atividade produtiva é 

transformada, reduzindo o ser humano ao status desumanizado de uma mera “condição 

material de produção”. 

Como diz Lessa, 

ao trabalhar, o trabalhador deixa de lado suas 
necessidades enquanto pessoa humana e se converte em 
instrumento para a execução das necessidades de outrem. 
Ele entra no processo produtivo enquanto coisa, enquanto 
mera energia mecânica a ser gasta no processo produtivo: 
enquanto mera força de trabalho (1999, p.30). 
 
 

É um processo pelo qual a humanidade, no seu momento de reprodução, produz 

sua própria desumanidade, sua própria negação enquanto ser humano. Aqui, de acordo 

com Lessa (1999), a razão de ser do trabalho não mais é a necessidade do trabalhador, 

mas sim o desenvolvimento da riqueza da classe dominante.  

Nesta sociedade, cuja reprodução se baseia na exploração do homem pelo 

homem, o trabalho deixa de ser a expressão das necessidades de quem o realiza [do 

trabalhador] para expressar as necessidades da reprodução ampliada do modo de 

produção em pauta.  

Esta inversão que opera o modo de produção capitalista dá-se como 

manifestação do instituto da propriedade privada. À medida que o capital subtrai do 

indivíduo as condições de sua produção e reprodução – antes consideradas apenas como 

condições naturais de produção e a ele pertencentes como seu “corpo ampliado” - 

converte a propriedade em um organismo estranho ao próprio homem. 

Nos estágios precedentes às relações capitalistas de produção, a finalidade do 

trabalho não é a criação de valor para outrem, mas um valor de uso, voltado ao 
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atendimento das necessidades de quem produz. Embora exista a produção de 

excedentes, isto é, de produtos que excedem a necessidade do produtor, tais excedentes 

de produção podem ser trocados por produtos que, no interior da divisão sexual e social 

do trabalho, são necessários àqueles produtores.  

Sob o capital há uma separação entre os indivíduos e as condições objetivas de 

trabalho (terra, matérias-primas, meios de subsistência, instrumentos de trabalho), que 

davam amparo à natureza das relações até então existentes. A emergência desta 

apartação determina não apenas a alienação do conteúdo e dos produtos do trabalho 

humano, mas a subtração da sua condição de livre produtor, posto que a condição de 

trabalhador livre o transforma num vendedor de força de trabalho6.  

De acordo com Marx (1977), o que possibilita a reprodução do capital, é, por um 

lado, o fato de encontrar trabalhadores livres, e por outro lado o fato de poder apropriar-

se dos meios de subsistência, das matérias-primas, etc. – que seriam em modos de 

produção anteriores, propriedade do trabalho – e torná-los mercadoria. 

A grande massa da força de trabalho, no capitalismo, ao ser lançada no mercado 

de trabalho, torna-se livre: livre das velhas relações de dependência, servidão ou 

prestação de serviço e, livre de todos os bens e propriedades pessoais, de toda forma 

real e objetiva de existência, livre de toda propriedade. 

 A partir do desenvolvimento das forças produtivas, são gestadas tanto formas de 

cooperação como uma nova divisão do trabalho que não só possibilita a produção de um 

excedente acima do que é necessário para manter o produtor e a comunidade da qual 

participa, mas também amplia as possibilidades adicionais de geração desse excedente 

                                                           
6 O trabalho livre, ou seja, o trabalho assalariado, implica a submissão forçada do trabalhador às necessidades de 
reprodução ampliada do capital. Para Lessa, “o trabalho assalariado não deixa de ser trabalho alienado, ou seja, 
trabalho cuja razão de ser não é mais a necessidade do trabalhador, mas sim o desenvolvimento da riqueza da classe 
dominante” (1999, p.28/29). 
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para os proprietários dos meios de produção e da força de trabalho. A existência desse 

excedente e da divisão do trabalho tornam possível a troca mercantil. 

 Com o capital erige-se uma estrutura de mando vertical, ou para sermos mais 

precisos, uma sociedade de cunho classista, que instaurou uma divisão hierárquica do 

trabalho capaz de viabilizar o novo sistema de metabolismo social voltado para a 

necessidade da contínua, sistemática e crescente apropriação privada da riqueza 

socialmente produzida. 

  O que temos, a partir daí, de acordo com Mészáros (2003), é a completa 

subordinação das necessidades humanas à reprodução do valor de troca para garantir o 

interesse da auto-realização ampliada do capital. 

Se o desenvolvimento progressivo da relação homem–natureza é observável 

através da capacidade que tem o homem de transformar a natureza em elementos úteis a 

sua vida, consolidando seu processo de individuação e emancipação, esta emancipação 

inflexiona e é inflexionada pela relação que os homens estabelecem entre si e com a 

natureza.  

De um lado, as relações que os homens estabelecem entre si – a partir do 

processo produtivo e como resultado da especialização do trabalho – tornam-se cada vez 

mais complexas, até que a invenção do dinheiro, e com ele, a produção de mercadorias e 

da troca, proporciona uma base para procedimentos anteriormente inimagináveis, 

inclusive a acumulação do capital. 

De outro lado, a dupla relação trabalho-propriedade é progressivamente 

rompida, na medida em que o homem afasta-se da naturwüchsig, isto é, da sua relação 

primitiva com a natureza. Essa relação vai assumir a forma de uma progressiva 

“separação entre o trabalho livre e as condições objetivas de sua realização – ou seja, 

a separação entre os meios de trabalho e o objeto de trabalho (...) E, portanto, acima 
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de tudo, separação entre o trabalhador e a terra como seu laboratório natural” (Marx, 

1977, p.65). Essa separação se completa, finalmente, sob o capitalismo, quando o 

trabalhador é reduzido a simples força-de-trabalho e a propriedade se reduz ao controle 

dos meios de produção, inteiramente divorciados do trabalho.  

Ao romper a relação metabólica entre homem e natureza, de que falava Marx, 

inicialmente através da propriedade da terra que deixa de ser meio natural de produção 

de meios de subsistência, o capital apropria-se paulatinamente dos instrumentos de 

trabalho como mediadores da ampliação da sua capacidade de transformar a natureza, 

tendo por fim último a apropriação do trabalho alheio como condição da acumulação de 

riqueza. 

A mediação entre o homem e a natureza, que antes do modo de produção 

capitalista era realizada pelo trabalho, com o desenvolvimento das forças produtivas e 

da divisão social do trabalho, passa a ser realizada através do mercado. Ora, o trabalho 

converte-se em força-de-trabalho e é apropriado pelo capital e, sob o seu jugo, 

transforma-se em mercadoria. 

Marx (1977) sustenta que a relação do homem com a natureza, mediada pelo 

trabalho, é o aspecto fundamental da atividade humana, mas o capitalismo transforma e 

organiza de tal forma o processo de trabalho, que reduz os trabalhadores a coisas, 

alienados de seus produtos, do método de produzi-los e da própria natureza. 

Este modo de produção propiciou uma relação do homem–natureza cada vez 

mais estranhada, posto que é mediada pelo trabalho alienado e pela lógica da 

lucratividade. Embora tal tendência estivesse inscrita nos fundamentos do modo 

capitalista de produção, é inegável que os desdobramentos de tal realidade permitem 

pensar que a condição da produção da riqueza material mundial em seu fundamento, 
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mas principalmente na atualidade, constitui-se como uma verdadeira pilhagem dos 

recursos naturais. 

 
 
1.2 As Tendências da Produção Capitalista no Século XXI 
 
 
 
 Para discutir essa pilhagem do meio ambiente, é preciso apropriar-nos de uma 

das leis tendenciais mais importantes e abrangentes do desenvolvimento capitalista, a 

qual Mészáros (2003) denomina de “taxa de utilização decrescente do valor de uso das 

mercadorias”.  

Autores como Antunes (1999), Bihr (1998), Harvey (1993) também discutem 

essa tendência contemporânea do capital denominando-a de “redução do tempo de uso 

das mercadorias”, o que segundo eles, é uma tendência que faz diminuir o tempo de 

“giro da produção” das mercadorias. Já Mandel (1982) trata de “redução do tempo de 

rotação do capital fixo”. Para este, a origem imediata dessa redução está relacionada à 

aceleração da inovação tecnológica. 

 O capital, de acordo com Mészáros (2003), não considera o valor de uso (o qual 

corresponde diretamente à necessidade) e o valor de troca como coisas separadas, mas 

como um modo que subordina radicalmente o primeiro ao último. Isso significa que 

uma mercadoria pode variar de um extremo ao outro, isto é, de ter seu valor de uso 

realizado, ou jamais ser usada, sem por isso deixar de apresentar, para o capital, a sua 

utilidade expansionista e reprodutiva.  

A tendência decrescente do valor de uso das mercadorias, ao reduzir sua vida útil 

e, desse modo, impulsionar a realização do ciclo produtivo, tem se constituído num dos 

principais mecanismos graças ao qual o capital vem atingindo seu incomensurável 

crescimento ao longo da história. É nisso, portanto, que consiste a taxa de utilização 
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decrescente do valor de uso das mercadorias, na maximização da produção de valores 

de troca. 

 Essa tendência à redução do valor de uso das mercadorias, assim como a 

agilização necessária de seu ciclo reprodutivo e de seu valor de troca, vem se 

acentuando desde os anos 70, quando o sistema global do capital teve de buscar 

alternativas à crise que reduzia o seu processo de crescimento. 

Neste mesmo período, o capital viu-se frente a um quadro crítico acentuado, 

cujos traços mais evidentes, segundo autores como Antunes (1999), Mandel (1982), 

Bihr (1998) e Husson (1996), foram: 

a) Diminuição dos ganhos de produtividade, ou se preferirmos, queda da taxa de 

lucro7. No período do pós-guerra, nas principais formações capitalistas, a uma fase 

caracterizada por um contínuo crescimento dos ganhos de produtividade sucedeu uma 

outra, marcada por sua queda. Isto se explica pelos limites, tanto técnicos quantos 

sociais encontrados a partir desse período pelos métodos fordistas e tayloristas de 

produção8, em virtude da incapacidade de responder à retração do consumo que se 

acentuava;  

b) Elevação da composição orgânica do capital 9. A obtenção constante de 

ganhos de produtividade tem como condição uma elevação da composição técnica do 

capital – da relação entre o chamado trabalho morto (matérias primas e meios de 

trabalho) e a do trabalho vivo que ele mobiliza. Se todas as outras coisas permanecem 

iguais, qualquer elevação da composição técnica do capital tende a provocar uma 

                                                           
7 Taxa de lucro: relação entre mais-valia e volume total de capital constante e variável empregado na produção dessa 
mais-valia (Mandel, 1982, p. 415). 
 
8  “Idealizado por Henry Ford (1914), o Fordismo tem como pressuposto o reconhecimento explícito de que a 
produção em massa significa consumo em massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova 
estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e 
populista” (Harvey 1993, p.121). 
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elevação de sua composição orgânica (da relação entre a massa do capital consumido e 

o valor criado pelo trabalho vivo), mas também um aumento do capital fixo em relação 

ao capital circulante10 e, portanto, uma diminuição da rotação do capital, dois fatores 

que diminuem inevitavelmente a taxa de lucro.    

c) Saturação da norma social de consumo. A regulação do fordismo implicava 

que o processo de consumo privado se centrasse em certo número de bens duráveis. O 

mercado desses bens vai progressivamente saturar-se no curso das décadas de 1960 e 

1970, levando a uma contração das perspectivas de venda para as indústrias em 

ascensão, no momento em que a diminuição dos ganhos de produtividade teria, ao 

contrário, exigindo um aumento da produção em série para realizar economias de escala 

e uma amortização mais rápida dos equipamentos produtivos.   

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização de 

seus sistemas ideológicos, políticos e produtivos. Neste sentido, para fins de 

conservação da reprodução ampliada do capital, a principal finalidade da produção 

contemporânea é conferir menor tempo de duração para as mercadorias, alimentando, 

dessa forma, a lógica da produção destrutiva11 que se justifica pela natureza 

expansionista do capital, viabilizando a destruição dos elementos não renováveis e a 

degradação do meio ambiente que se transformam, dialeticamente, em problemática 

afetando, por vias antagônicas, o próprio capital e o trabalho.  

                                                                                                                                                                          
9 Composição orgânica do capital: relação técnica ou física entre o conjunto das máquinas, matérias primas e trabalho 
necessário para produzir mercadorias com determinado nível de produtividade, e a relação entre capital constante e 
capital variável determinada por essas proporções físicas (Mandel, 1982, p. 412). 
10 Capital circulante: parte do capital constante usada para comprar matérias primas, energia e produtos auxiliares, 
mais capital necessário para comprar força de trabalho. Capital constante: parte do capital usado para comprar 
prédios, maquinaria, matérias primas ou energia, e cujo valor permanece constante porque se incorpora ao valor das 
mercadorias finais e se conserva por meio da atividade da força de trabalho. Capital variável: parte do capital usado 
para comprar força de trabalho (para empregar trabalhadores) e cujo valor provém da mais-valia extraída dessa força 
de trabalho pelos proprietários do capital (Mandel, 1982, p. 411/412). 
11 Entendida como expressão das contradições geradas pelo desenvolvimento das forças produtivas na ordem 
capitalista. A produção destrutiva da natureza que se intensifica na contemporaneidade, não é exclusividade do 
capitalismo maduro, ela encontra-se na base de formação deste modo de produção. Já em A ideologia Alemã, pode-se 
encontrar a preocupação de Marx com essa essência destrutiva do capitalismo: “no desenvolvimento das forças 
produtivas, chega um estágio em que surgem forças produtivas e meios de circulação que só podem ser nefastos no 
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Em seu sentido e tendências mais gerais, o modo de produção capitalista 

converte-se em inimigo da durabilidade dos produtos. 

E os exemplos não são poucos no que concerne à tendência intrínseca do capital 

a essa produção destrutiva. Podemos citar aqui os famosos fast foods que despejam 

toneladas de descartáveis no lixo; a indústria de computadores e celulares, que de 

tempos em tempos lança no mercado um novo produto tecnologicamente mais 

desenvolvido, fato que obriga os demais produtos a resvalarem para a categoria da 

obsolescência; a indústria de refrigerantes que produzem toneladas e mais toneladas de 

garrafas pet´s e latinhas de alumínio; a imensa produção de mercadorias descartáveis, 

criadas para atender à necessidade de “racionalização do tempo” das pessoas, entre 

outros. 

Com a redução do ciclo de vida útil dos produtos, os capitalistas encontram 

como estratégia de sobrevivência, a inovação do processo produtivo, através do uso de 

novas tecnologias e produtos. Ao mesmo tempo em que consomem destrutivamente, na 

sua produção, imensos recursos materiais e humanos, os produtos resultantes desse 

processo podem juntar-se às montanhas de mercadorias “consumidas” já no momento 

em que passam pelo portão das fábricas onde são produzidas. 

Não estamos questionando, com isso, o efetivo avanço tecnológico quando 

pautado pelos reais imperativos humanos, mas sim a lógica de um sistema de 

metabolismo do capital que converte em descartável, supérfluo e desperdiçado tudo 

aquilo que deveria ser preservado, tanto para o atendimento efetivo dos valores de uso 

quanto para evitar uma destruição incontrolável do meio ambiente. 

O que não se percebe é que a utilização de novas técnicas e novas tecnologias 

são também novas formas de destruir mais rapidamente a natureza. A própria tecnologia 

                                                                                                                                                                          
âmbito das relações existentes e já não são forças produtivas, mas forças destruidoras - o maquinismo e o dinheiro” 
(1992, p.67/68). 
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transformou-se em uma espécie de kit a ser produzido, vendido ou cedido, mediante 

aluguel ou cobrança dos chamados royalties. Ou seja, transformou-se em mais uma 

mercadoria, e, como tal, também possui seu valor de uso e seu valor de troca. 

Para Barreira, “a tecnologia é na verdade o monopólio dos saberes, exercido 

pelo capital globalizado, interagindo no mercado exatamente como todas as outras 

mercadorias. Ou seja, haverá em relação a ela o estígma da produção pela produção, o 

que por sua vez, fará dela apenas mais um instrumento de saque contra natureza” 

(2004, p.24).  

No último século, a medida que assegura a conservação do modo de produção 

capitalista é a eficácia com que o desperdício pode ser gerado e dissipado em escala 

mundial e em níveis até então não imaginados. A tendência à geração de desperdício, 

diz Mészáros (2003), não é um “desvio” em relação ao “espírito do capitalismo” e em 

relação ao idealizados “sensatos princípios econômicos”.  

Essa tendência à geração de desperdício, conseguida, dentre outros fatores, 

através da redução do tempo de vida útil das mercadorias, é uma das alternativas que o 

capitalismo contemporâneo encontrou para continuar se reproduzindo e garantindo 

elevação da taxa de lucro, mesmo que seja à custa do aumento da degradação ambiental 

e do desperdício dos bens naturais. 

No curso da história, os avanços na produtividade inevitavelmente alteram o 

padrão de consumo, bem como a maneira pela qual serão utilizados tanto os bens a 

serem consumidos como os instrumentos com os quais serão produzidos. Tais avanços, 

além do mais, afetam profundamente a própria natureza da atividade produtiva, 

determinando, ao mesmo tempo, a proporção segundo a qual o tempo disponível total 

de uma dada sociedade será distribuído entre a atividade necessária para o seu 
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intercâmbio metabólico com a natureza e todas as outras funções e atividades nas quais 

se engajam os indivíduos da sociedade em questão. 

 O capital operou, portanto, o aprofundamento da separação entre a produção 

voltada genuinamente para o atendimento das necessidades humanas e as necessidades 

de auto-reprodução de si próprio. Quanto mais aumentam a competição e a concorrência 

inter-capitais, mais nefastas e perversas são as suas conseqüências, dentre as quais uma, 

particularmente, nos chama atenção e é objeto de nossa investigação, qual seja: a 

degradação crescente do meio ambiente, na relação metabólica entre homem, tecnologia 

e natureza, conduzida pela lógica societal subordinadas aos parâmetros do sistema 

produtor de mercadorias. 

 E os exemplos para ilustrar tal afirmativa não são poucos: enfraquecimento dos 

recursos naturais, em conseqüência de sua pilhagem; poluição dos elementos naturais 

(ar, água, solo) pelos dejetos e resíduos provenientes da produção mercantil; destruição 

da fauna e da flora devido à exterminação de milhares de espécies e da desestabilização 

de ecossistemas. 

 Convertidos em simples fatores e, assim, em componentes do capital, para Bihr,   

os elementos naturais estão também sujeitos às 
exigências de sua acumulação indefinida, sem a relação 
com sua limitação (por exemplo, as matérias-primas), 
nem com o ritmo de sua renovação (por exemplo, água e 
solo), nem com sua integração nos equilíbrios ecológicos 
e sociais frágeis (por exemplo, os efeitos ecológicos e 
sociais da introdução de certas culturas ocidentais nas 
agriculturas do terceiro mundo). Assim, a abundância 
engendrada pela economia capitalista é paga, 
contraditoriamente, pelo preço da rarefação de bens 
naturais outrora abundantes: água, ar, luz, matérias-
primas, energia, etc (1998, p. 128/129). 
 

 Certamente, a degradação desses elementos naturais não é mérito exclusivo da 

sociedade contemporânea, no entanto, a novidade aqui presente reside no fato de o 

desenvolvimento industrial dessas últimas décadas e as possibilidades acumuladas pela 
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técnica e pela ciência de conferirem um caráter mais nefasto aos ataques atuais ao meio 

ambiente.  

 
1.3 A Questão Ambiental12 e as Relações Capitalistas de Produção 
 
 

Ao reestruturar o processo produtivo, o capital repõe as bases do processo de 

acumulação e redefine estratégias que permitam “potencializar sua capacidade de 

realização” (Teixeira, 2000, p.83) tais como a racionalização dos mercados, a criação de 

mercadorias cujo tempo de uso é programado, a utilização de novas tecnologias, a 

criação de novos materiais e, principalmente, a reorganização dos processos de trabalho. 

Como membros de uma sociedade de consumidores, na atual fase do 

capitalismo, vivemos num mundo em que a economia se caracteriza pelo desperdício, 

onde todas as coisas devem ser devoradas e abandonadas tão rapidamente como surgem, 

em que as coisas surgem e desaparecem “sem jamais durarem o tempo suficiente para 

conter em seu meio o processo vital” (Arendt apud Bernardes& Ferreira, 2003, p.21).  

Diante do que discutimos até o presente, veremos aqui que a questão ambiental, 

expressa na crise ecológica planetária, é determinada pelas relações capitalistas de 

produção e se acentua no quadro contemporâneo pela reestruturação dos processos 

produtivos, que têm, dentre outras, como finalidade precípua a diminuição do tempo de 

vida útil das mercadorias, fator que faz aumentar a rotação do clico produtivo. 

Para o capital, segundo Mota & Silva (2002), a questão ambiental somente se 

constitui numa problemática na medida em que impede, ou cria obstáculos aos modos 

históricos que utilizou (e utiliza) para apropriar-se da natureza, qual seja, a propriedade 

dos bens sociais e naturais e sua transformação em mercadorias. Sejam tais obstáculos 

                                                           
12 Embutida nesta expressão, encontramos a perenidade das condições de reprodução social das classes subalternas. 
Tanto expressões como “questão ambiental” e “crise ambiental” quanto palavras como “ecologia” e “meio ambiente” 
aparecem para a sociedade com um certo grau de “neutralidade”. Queremos aqui politizar tais expressões e postular 
sua íntima relação com a natureza perdulária e destrutiva do modo de produção capitalista.   
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de ordem material, como é o caso da escassez de alguns produtos não renováveis, dos 

custos para armazenagem, despejo e tratamento dos resíduos industriais ou ainda, do 

comprometimento ambiental provocado pela obsolescência programada do uso das 

mercadorias. Sejam os obstáculos de ordem jurídico-política, resultantes da pressão dos 

movimentos sociais envolvidos com a causa ambiental e ecológica e da regulação 

pública do uso do meio ambiente, ou ainda, o peso dos obstáculos comerciais, cujas 

estratégias de competitividade do mercado global que passam a exigir certificações de 

qualidade como é o caso das ISO´s 9002 e 1400013 e dos chamados selos verdes. 

No entanto, de acordo com Lessa (1999), a lógica expansionista do capital não 

opera ilimitadamente, pois ela esbarra nos limites da natureza. Em sua sede insaciável 

de lucratividade, o sistema capitalista revela sua essência crescentemente destrutiva, 

manifestando uma contradição essencial no processo de sua reprodução: a crescente 

obsolescência programada e o desperdício no trato dos recursos naturais e sociais 

confrontam-se, progressivamente, com o caráter limitado das potencialidades 

ambientais e com a finita capacidade de utilização dos recursos naturais, o que pode 

comprometer o equilíbrio ecológico e a própria existência humana no planeta. 

Trata-se, segundo alguns autores14, da destruição da natureza através de um 

processo de pilhagem e dilapidação. Convertendo-se em simples fatores de produção e, 

assim, em componentes do capital, os elementos naturais estão também sujeitos às 

exigências de sua acumulação indefinida, sem relação com seu ritmo de renovação nem 

com sua integração no equilíbrio ecológico. A abundância engendrada pela economia 

capitalista é paga, contraditoriamente, pelo preço da rarefação de bens naturais 

abundantes. 

                                                                                                                                                                          
 
13 ISO – International Organization for Standardization: a ISO 14.000 oferece diretrizes para o desenvolvimento e 
implementação de princípios e sistemas de gestão ambiental, bem como sua coordenação com outros sistemas 
gerenciais. A série 9.002 trata do sistema de gestão de qualidade nas empresas.  
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Aqui merecem referência tanto as práticas de pilhagem ambiental levadas a 

efeito pelos “países desenvolvidos” nos “países periféricos”, seja através da exploração 

não renovável de produtos naturais, seja através da transferência de tecnologias 

consideradas "sujas", como os mecanismos utilizados na redefinição dos processos de 

produção de mercadorias, em termos globais e locais, com todas as implicações que 

acarretam para a degradação planetária do meio ambiente. 

Há que se destacar que a degradação ambiental não atinge de forma igualitária a 

todos os países. Torna-se evidente que os países de economia periférica (ou seja, os que 

compõem o chamado terceiro mundo), por seu histórico de dominação e exploração, 

sofrem muito mais com as conseqüências das degradações ambientais que os países 

centrais. 

Como diz Boaventura (2003), é generalizado o consenso de que os elevados 

padrões de vida e de consumo vigentes no Norte poderão ser partilhados com o Sul15. 

No entanto, sabe-se que esses padrões de vida e de consumo não podem ser alargados à 

população mundial no seu conjunto, sob pena de os recursos naturais sofrerem, a curto 

prazo, desgastes fatais16. 

  Do ponto de vista ambiental, um dos papéis designados aos países do terceiro 

mundo é o de receptáculo de refugos, como destacam Chesnais & Serfat, que 

apresentam como exemplo dos acordos de Kyoto17 sobre a redução do efeito estufa,  

                                                                                                                                                                          
14 Ver: Bihr (1998), Altevater (1995), Foladori (2001) e Harvey (1993). 
15 Este autor trabalha com a nomenclatura Norte e Sul, fazendo uso de uma divisão geográfica para demonstrar os 
espaços de desigualdade existentes no mundo. Quando fala em países do Norte, refere-se aos EUA e Canadá e aos 
países da Europa. Designa países do Sul para tratar aqueles de economia periférica tais como alguns Asiáticos, 
América Latina e África.  
16 Já dizia Celso Furtado (1996), quando tratava do mito do desenvolvimento econômico, para a sobrevivência do 
sistema capitalista é fundamental que exista o subdesenvolvimento. É preciso criar a ilusão que os países hoje 
“desenvolvidos” já passaram na sua história por um estágio de desenvolvimento, para sustentar a não insurreição 
daqueles em estágio “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”, como é o caso dos países do Sul. A história está 
mostrando, no entanto, que o planeta não suporta expandir mais ainda os níveis do “chamado desenvolvimento” e do 
consumo.  
17 Concluído em 11 de dezembro de 1997 em Kyoto, no Japão, o documento impõe a redução das emissões de seis 
gases causadores de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento do planeta, quais sejam: CO2 (dióxido de carbono 
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cujo objetivo era muito modesto (redução de 6 a 8% das 
emissões de CO2 entre 2008 e 2010 em relação ao nível 
atingido em 1990). Esses acordos criaram uma opção 
para os países emissores que lhes permite comprar 
‘direito de poluir’. Esses tipos de acordos servem para 
justificar a transferência das atividades poluentes dos 
grupos multinacionais para os países do Sul (Chesnais & 
Serfati, 2003, p. 71).   

 

Estes processos de “socialização da poluição” se realizam num contexto 

marcado pela mundialização financeira que privilegia a valorização do capital em 

curtíssimo prazo, em detrimento dos investimentos produtivos, pela globalização da 

produção e dos mercados que redefine socialmente o processo de produção de 

mercadorias e redesenha a divisão internacional do trabalho. A estes se alia a 

reestruturação industrial impulsionada pela necessidade de reduzir os custos de 

produção, seja pelo aumento do trabalho morto, seja pela externalização dos processos 

de produção, considerados não lucrativos para o capital. 

A crise ecológica planetária, cujos efeitos se repartem de forma desigual, são 

produtos do capitalismo, mas nem por isso é fator central da crise desse sistema. Essa 

crise testemunha a plena reafirmação da vontade e da recorrente capacidade do capital 

em transferir para o “meio externo” geopolítico e ambiental as conseqüências das 

contradições que são exclusivamente suas, no sentido de que surgiram das relações de 

produção e de propriedade que o fundam. 

Por isso mesmo é que Chesnais & Serfati (2003) dizem não concordar com a 

Tese do “eco-marxista” norte americano James O´Connor que postula que à Primeira 

Contradição do Capitalismo (entre forças produtivas e relações de produção) analisada 

por Marx, deve-se acrescentar uma Segunda Contradição, qual seja: entre as forças 

                                                                                                                                                                          
ou gás carbônico), CH4 (metano), protóxido de nitrogênio (N20) e três gases flúor (HFC, PFC e SF6). As reduções 
variam segundo as emissões dos países industrializados. O tratado determina a diminuição do uso de energias fósseis, 
como carvão, petróleo e gás, que representam 80% destas emissões. O uso destes combustíveis aumenta com o 
crescimento econômico. O protocolo já foi ratificado por 141 países, dos quais 30 industrializados. A ratificação da 
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produtivas e as condições de produção. Segundo O´Connor, pela dinâmica 

expansionista, o capitalismo coloca em perigo ou destrói suas próprias condições, a 

começar pelo meio ambiente natural.   

Para esses autores, O´Connor, não considera que a análise marxiana das crises 

seja obsoleta, seus estudos apenas seguem no sentido de enriquecê-la.  

A “primeira contradição” do capitalismo está situada no nível 
da superprodução de mercadorias e da super-acumulação de 
capital. Hoje, o capitalismo estaria confrontado a uma 
“segunda contradição”, que estaria situada no nível das 
“condições gerais de produção”. Elas incluem os meios de 
comunicação e as infra-estruturas, as condições pessoais de 
produção do trabalhador e as condições físicas externas, ou 
seja, o meio ambiente (O´Connor apud Chesnais & Serfati, 
2003 p.42). 
 

As condições de produção são o lugar da “segunda contradição”, ou seja, os 

custos de trabalho, da natureza, de infra-estrutura e do espaço aumentam de modo 

significativo, pondo em evidência uma segunda contradição, uma crise econômica vinda 

do lado da oferta.   

Como bem apontam Chesnais & Serfati, a exploração do homem e da natureza 

até o esgotamento não reflete uma contradição do capitalismo, mas o antagonismo 

profundo entre ele e as necessidades da humanidade.  

 
É no âmago dos mecanismos de criação e apropriação 
de mais-valia que jazem as contradições que fazem 
com que a verdadeira barreira da produção capitalista 
seja o próprio capital. Na esfera do ambiente natural, o 
capital representa uma barreira, ou mais exatamente 
uma ameaça premente para a humanidade. No plano 
econômico, o capital transforma as poluições 
industriais, bem como a rarefação e/ou a degradação 
de recursos, como a água e até o ar, em mercados, isto 
é, em novos campos de acumulação (idem, ibidem).  

 

Ousamos, a partir disso, dizer que a chamada crise ambiental é transformada em 

locus de novos campos de obtenção de lucro e, conseqüentemente, de acumulação. Esse 

                                                                                                                                                                          
Rússia, efetivada em 18 de novembro de 2004 e oficializada em fevereiro de 2005 pelas Nações Unidas, permitiu a 
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sistema promove um verdadeiro “mercado de reparações”, nos termos de Chesnais & 

Serfati (2003), das degradações ecológicas que, longe de afetarem sua reprodução 

enquanto sistema, tornam-se uma imensa fonte de lucratividade. 

O que realmente está em jogo não é o fim do modo de produção burguês, como 

afirma O´Connor, mas a destruição da própria humanidade. Estes novos campos de 

acumulação capitalista são criados, de acordo com Mota (2002), tendo como pano de 

fundo a globalização da produção e dos mercados, que redefinem socialmente o 

processo de produção de mercadorias e redesenham a divisão internacional do trabalho:  

A estes se alia a reestruturação industrial impulsionada 
pela necessidade de reduzir os custos de produção, 
seja pelo aumento do trabalho morto, através do uso da 
ciência e da tecnologia, seja pela utilização de novos 
equipamentos e materiais, ou ainda, pela 
reorganização dos processos de produção (Mota, 2002, 
p.14). 

 
 
 Podemos dizer que estamos diante de uma contradição básica: o capital, sendo 

fiel à sua essência destrutiva e perdulária, degrada o meio ambiente ao mesmo tempo 

que enfrenta a problemática da crise ambiental sem perder sua razão de ser, ou seja, o 

lucro, ao custo da degradação da humanidade.  

No campo de enfrentamento dessa problemática são utilizadas as mais diversas 

estratégias para minimizar seus efeitos, quais sejam: transferência de refugos18 para os 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento; uso de novas tecnologias que 

permitam reutilizar materiais que fazem parte do “lixo”; utilização de selos e 

certificações que aumentam a competitividade dos produtos; absorção de força de 

trabalho de trabalhadores pauperizados que sobrevivem da catação de resíduos sólidos 

                                                                                                                                                                          
entrada em vigor deste tratado. 
18 De acordo com a reportagem da Revista Galileu, intitulada “Reciclagem Inteligente”, atualmente está em 
tramitação no Senado um Projeto de Lei de Flávio Arns (PT/PR) que busca legalizar a importação de pneus usados. 
Segundo a Associação Nacional da Indústria Pneumática (ANIP), em 2004 entraram no país 7,6 milhões de pneus 
usados por meio de liminares, sendo que somente cerca de 2,5 milhões deles poderiam ter sido remoldados. Fonte: 
Revista Galileu, nº 170, setembro de 2005.  
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nas grandes capitais; disseminação da “consciência ambiental” entre a sociedade, entre 

outros. 

É emblemática a relação contemporânea que se estabelece entre os limites postos 

pela degradação do meio ambiente e as estratégias utilizadas pelas empresas, pelo 

Estado e pelas organizações da sociedade civil para enfrentar a questão ambiental, onde 

se inclui o problema do crescente aumento dos resíduos sólidos urbanos. 

Percebemos, neste sentido, o quanto é crescente no interior dos paises 

capitalistas o desenvolvimento de mecanismos de “administração da crise ambiental”, 

como parte especial de uma ação política da sociedade civil visando deslocar e transferir 

as suas maiores contradições.  
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A partir dos meados do século XX, multiplicam-se as discussões a respeito da 

problemática do meio ambiente, particularmente em relação ao caráter finito dos 

recursos naturais.  

A ecologia virou “moda” na sociedade contemporânea, sendo tratada em programas 

de TV, jornais, constituindo-se como matéria de escolas e universidades; tornando-se 

bandeira política de muitos governantes ou candidatos, compondo a pauta de discussão 

de centrais sindicais e associações político-partidárias, fazendo parte de programas ou 

projetos de intervenção de muitas organizações não-governamentais, como também 

constitui o atual conjunto de preocupações dos grandes empresários.  

Estas discussões vêm sendo marcadas por uma disputa pela hegemonia no interior 

da sociedade civil de dois projetos societários distintos que pensam e formulam 

propostas para a resolução da problemática ambiental.  

Diante desse quadro, desdobrou-se uma polêmica que teve seu início entre as 

décadas de 60 e 70 e que ainda hoje se mostra tão acirrada quanto são impactantes os 

próprios efeitos, no meio natural, da crise ambiental. Para expor as tendências político-

ideológicas dessas duas correntes, apresentaremos a seguir uma síntese, com base na 

pesquisa bibliográfica realizada, a respeito das principais abordagens sobre a 

degradação do meio ambiente a produção capitalista. 

Em linhas gerais, as propostas e práticas voltadas para o trato da questão ambiental 

apresentam-se em dois campos distintos, quais sejam, de uma parte as propostas dos 

vermelhos, que compreendem a crise ambiental como conseqüência da forma histórica 

que o capital subordinou o meio ambiente aos imperativos de sua reprodução; e de outra 

parte, as propostas dos verdes, que apesar de reconhecerem a crise ambiental, postulam 

tão somente a redução de danos, através do estabelecimento de mecanismos de controle 

dos modelos e processos de produção das mercadorias.  
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É neste espectro que trataremos sobre os mecanismos de enfrentamento da questão 

ambiental, para destacar as tendências da relação entre Estado (ou se quisermos, 

sociedade política) e da sociedade civil19, aqui pensada como conjunto as auto-

organizações que permitem os diferentes grupos sociais travarem uma batalha pelo que 

Gramsci chamou de hegemonia.  

Devemos esclarecer aqui que partilhamos do entendimento de Gramsci sobre 

sociedade política e sociedade civil,  

(...) deves-se notar que na noção geral de Estado entram 
elementos que também são comuns à noção de sociedade civil 
– neste sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade 
política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de 
coerção (GRAMSCI, 1989, p. 149). 
 

Ainda segundo Gramsci,  
 

Pode-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que se 
pode ser chamado de sociedade civil (isto é, o conjunto de 
organismos chamados comumente de “privados) e o da 
sociedade política ou Estado, que correspondem à função de 
hegemonia que o grupo dominante exerce em toda sociedade e 
àquela de “domínio direto” ou de comando, que se expressa no 
Estado e no governo jurídico (ibidem, p.10/11).  
 
 

Por ser a sociedade civil um terreno de disputa onde se trava a batalha pela 

hegemonia de distintos projetos societários, ela torna-se central em nosso trabalho, pois 

pretendemos identificar qual a direção social das propostas de enfrentamento da crise 

ambiental empreendidas pelas organizações civis.  

 

 

 

 

                                                           
19 Vale destacar aqui que rejeitamos severamente a dicotomia – colocada pelo pensamento liberal-conservador – 
existente entre sociedade civil e Estado. Aparecendo a primeira como “reino das virtudes” onde o que impera é o 
consenso e a cooperação entre as classes fundamentais e o segundo, ou seja, o Estado, como “reino das maldades”, 
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2.1 Abordagens sobre a questão ambiental 

 Segundo Dupuy20, a polêmica ideológica que é travada acerca dos mecanismos de 

enfrentamento da degradação da natureza relaciona-se materialmente com um relativo 

estrangulamento da capacidade de produzir e reproduzir do sistema capitalista em 

função das limitações advindas da produção destrutiva do meio ambiente. 

Como partícipes deste processo de embate ideológico destacam-se dois grupos 

que disputam a hegemonia no interior da sociedade civil e cujas propostas têm caráter 

distinto e até antagônico.  

Os Verdes inserem-se nesta discussão através de reivindicações pela 

preservação da natureza e pelo equilíbrio ecológico. Já os Vermelhos estão 

preocupados com a satisfação das necessidades humanas reais (nos moldes que tratamos 

no capítulo anterior), com a promoção da igualdade social e com a superação da atual 

ordem societária. De toda sorte, encontra-se travada uma batalha ideológica pela direção 

das proposições e do enfrentamento das seqüelas da questão ambiental protagonizada 

pelo que a literatura especializada denomina de “verdes” (quando se pretende falar de 

ecologistas) e “vermelhos” (para tratar dos marxistas).  

 

A) As Críticas dos Ecologistas aos Marxistas: 

Vários autores têm chamado atenção para a disparidade ideológica das diversas 

correntes que constituem o chamado “movimento verde”, chegando Dupuy (1980), a 

falar de uma “nebulosa ecológica”. 

Bernardes & Ferreira (2003), destacam que o movimento ecológico é formado 

por várias correntes teórico-políticas. Algumas são extremamente conservadoras, como 

é o caso da neomalthusiana, que aborda o desastre planetário, cuja causa principal, para 

                                                                                                                                                                          
onde tudo é corrompido, tudo é burocrático e ultrapassado, sendo necessária a minimização de suas funções, o que 
levaria a um suposto fortalecimento da sociedade civil.  
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esta corrente, é a superpopulação. Sustentam que a sobrevivência do planeta só será 

possível com planos internacionais para frear o crescimento demográfico. 

As correntes mais “progressistas” dentro do movimento ecológico criticam a 

estrutura do capitalismo, como é o caso da corrente ecoanarquista. Para estes, é preciso 

organizar as bases dessa sociedade para que os homens possam viver harmonicamente 

com a natureza. Incentivam a cooperação em detrimento da competição, da hierarquia e 

do poder do Estado. A proposta para a realização do ecoanarquismo consiste na 

construção de “comunidades orgânicas” e aponta as sociedades chamadas “primitivas” 

como exemplo da possibilidade de sociedades mais harmônicas e justas. 

Outra corrente próxima ao ecoanarquismo é a ecologia profunda, que questiona 

se a sociedade precisa consumir tantos recursos naturais. Para eles, a ciência e a razão 

não são absolutas, a intuição e a consciência individual também são fatores importantes 

para atingir o equilíbrio ecológico. Dessa forma, cabe a cada indivíduo mudar de 

atitudes e estilo de vida. 

 A despeito de algumas diferenças nas diversas interpretações do pensamento 

verde sobre a crise ecológica, a sua abordagem mais usual passa pela constatação de 

uma deficiência na reprodução dos elementos do processo produtivo advindos da 

natureza, tais como as matérias-primas e os produtos auxiliares para a produção de bens 

e energias. 

 Nos dizeres de Duarte (1986), os pressupostos teóricos desses grupos verdes - 

que se pretendem apolíticos - se ligam aos interesses dos grandes dirigentes da indústria 

mundial, congregados no famoso relatório do “Clube de Roma”21.  

                                                                                                                                                                          
20 DUPUY, Jean Pierre. Introdução à crítica da ecologia política. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1980. 
21 “Trata-se de um relatório elaborado por técnicos do MIT (Massachussetts Institut of Tecnology) e publicado em 
1972, sob encomenda desse grupo, com o título de ‘limite do crescimento’. Nesta obra os autores partem da premissa 
de que é impossível um crescimento infinito num sistema econômico que depende da existência de recursos naturais 
finitos em sua quantidade. A conclusão que se chega no relatório é de que apenas um ‘estado de equilíbrio global’ na 
economia mundial poderia garantir um futuro menos sombrio para a humanidade” (Duarte, 1986, p.93/94).  
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 Ainda para Duarte (1986), nos relatórios do Clube de Roma, que se pretendem 

“científicos”, não se encontra nenhuma crítica explícita ao marxismo, mas apenas uma 

rejeição total a seus pressupostos, dado o comprometimento ideológico dos seus 

autores22. 

 Alguns ecologistas procuram na obra de Marx elementos de uma aversão a tudo 

que é natural, e, portanto, um suporte ideológico suplementar às agressões sistemáticas 

ao equilíbrio ecológico que vêm ocorrendo nos últimos tempos. 

 É o caso, por exemplo, como diz Duarte (1986), de um artigo de Collin Fry, 

intitulado “Marxism versus ecology”, no qual o autor procurava mostrar que os 

desrespeitos à natureza no leste europeu podem estar fundados no pensamento de Marx, 

mais especificamente na sua valorização, em termos de importância histórica , da cidade 

em detrimento ao campo. 

 Um outro exemplo de uma crítica à obra de Marx e os que o seguiram, é feita 

pelo Schumacher, que rechaça o antropocentrismo que o marxismo compartilha com 

toda filosofia da modernidade (Duarte, 1986). 

 É importante destacar que mesmo entre os ecologistas mais progressistas, como 

é o caso de Enzensberger, surgem colocações sobre a crença de Marx no 

desenvolvimento das forças produtivas como fundamento de uma nova sociabilidade.   

Os marxistas são acusados pelos ecologistas de serem herdeiros de uma suposta 

análise produtivista23 de Marx e Engels, uma vez que estes autores não trataram em suas 

                                                           
22 No próprio relatório, segundo Duarte (1986), menciona-se a ligação dos componentes do Clube de Roma à Fiat, à 
Olivetti e o financiamento da Primeira fase da pesquisa pela Fundação Volkswagen. 
23 Para um melhor entendimento da questão ver artigo de Michel Lowy que trata da dialética marxista do progresso. 
Segundo Lowy, alguns autores apresentam freqüentemente Marx como um pensador prisioneiro da ideologia do 
progresso do século XIX. Esta acusação, sob esta forma geral é, ainda de acordo como Lowy, inexata. “Existe em 
Marx uma preocupação dialética do progresso, que leva em conta o lado sinistro da modernidade capitalista – que a 
distingue radicalmente das visões ingênuas (Condorcet) ou apologéicas (Spencer) da gradual e irresistível melhoria 
da vida social graças à civilização moderna” (In: LOWY, Michel & BENSAID, Daniel. Marxismo, Modernidade e 
Utopia. São Paulo: Xamã, 2000, p. 77). 
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obras dos danos que a “ação civilizatória do capital” viria a causar no meio natural, nem 

tampouco estavam preocupados com a relação homem-natureza. 

      

B) As Críticas dos Marxistas ao Ecologistas: 

Em resposta, os vermelhos24 recomendam uma volta mais atenta a alguns dos 

escritos de Marx e Engels no intuito de mostrar que ambos discorreram acerca tanto da 

relação homem-natureza (ou se quisermos, meio ambiente/questão ecológica, como é 

posta contemporaneamente) como desta relação com a produção de mercadorias. 

Recomendam também pensar a questão ecológica e a crise ambiental inseridas nas 

contradições do modo de produção capitalista.  

 Seguindo tal proposta, partimos para os textos de ambos autores, 

especificamente aqueles que tocam na discussão sobre a produção capitalista e sua 

relação com a destruição tanto do homem (expresso aqui no conjunto da classe 

trabalhadora) como do meio natural.  

 Em A Ideologia Alemã, por exemplo, podemos encontrar a preocupação de Marx 

e Engels com o avanço do capitalismo e com a modernização das forças produtivas, 

qual seja:  

(...) no desenvolvimento das forças produtivas, chega um 
estágio em que surgem forças produtivas e meios de 
circulação que só podem ser nefastos no âmbito das 
relações existentes e já não são forças produtivas, mas 
forças destruidoras (...) (Marx & Engels, 1992, p.68). 

 
Essas forças destruidoras a que se referiam Marx e Engels são, dialeticamente, 

expressão das contradições geradas pelo desenvolvimento das forças produtivas na 

ordem capitalista. As forças destruidoras se realizam através do aumento da 

produtividade, do uso da ciência e da técnica, bem como da apropriação privada dos 

                                                           
24 A exemplo de François Chesnais (2003), Claude Serfati (2003), Guillermo Foladori (2001), Michel Lowy (2000), 
Guy Biolat (1977) e outros. 
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recursos naturais para, em seguida, transformá-los em mercadoria. Exemplo atual disso 

são a obsolescência programada e a indústria de armamentos com alto poder destrutivo. 

Também Engels em A Dialética da Natureza25 – no brilhante artigo: O papel do 

trabalho na transformação do macaco – chama atenção para os perigos da utilização 

sem controle do meio ambiente pelo homem:  

Não devemos vangloriarmo-nos demais com nossas 
vitórias humanas sobre a natureza. Para cada uma dessas 
vitórias, a natureza vinga-se às nossas custas. É verdade 
que cada vitória dá-nos, em primeira instância os 
resultados esperados, mas em segunda e terceira 
instâncias, apresenta efeitos diferentes, inesperados, que, 
freqüentemente, anulam os resultados já obtidos. As 
pessoas que, na Mesopotâmia, Grécia, Ásia Menor, 
destruíram as florestas para obter terra arável, nunca 
imaginaram que, ao eliminarem juntamente com as 
florestas os centros de coleta e os reservatórios de 
umidade, estavam lançando as bases para o estado 
desolador atual de tais países (...) Os fatos lembram-nos, 
em cada instantes, que não reinamos, de modo algum, 
sobre a natureza como um conquistador reina sobre um 
povo estrangeiro à semelhança de alguém que estivesse 
fora da natureza, mas que fazemos parte dela como nossa 
carne, nosso sangue, nosso cérebro (...) (1991, p. 229-
230). 

 
Ao agir sobre o meio ambiente de forma não planejada, o homem constrói as 

bases para a destruição da natureza, que, no modo de produção capitalista, realiza-se 

através de um projeto de pilhagem e dilapidação. Os componentes naturais convertem-

se, em simples elementos de produção que estão sujeitos às exigências da acumulação 

indiferenciada, sem relação com seu ritmo de renovação nem com sua integração no 

equilíbrio ecológico. 

Podemos encontrar também em O Capital o célebre trecho sobre a agricultura 

capitalista no qual Marx apresenta sua visão dialética das contradições do progresso 

capitalista:  

                                                           
25 Apesar de citarmos um trecho da obra de Engels intitulada Dialética da Natureza, compartilhamos da opinião de 
Rodrigo Duarte, de que o posicionamento do autor neste livro leva a uma concepção metafísica de natureza e, 
principalmente, de que exista uma dialética interna à natureza, dando-se essa entre o ambiente natural e o homem 
pela mediação do trabalho. (DUARTE, Rodrigo, 1986).  
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Assim, ela destrói não só a saúde física do operário 
urbano, mas também a vida espiritual do trabalhador 
rural. Cada passo dado em direção da agricultura 
capitalista, cada semente de fertilidade a curto prazo, 
constitui, ao mesmo tempo, um agravamento na ruína das 
fontes duradouras de tal fertilidade. Quanto mais um país 
– por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte 
– desenvolve na base da grande indústria, tanto mais 
rapidamente realiza-se esse processo de destruição. 
Portanto a produção capitalista só desenvolve a técnica e 
a combinação do processo de produção social ao mesmo 
tempo que esgota as duas fontes de onde brota toda a 
riqueza social: a terra e o trabalhador (Marx, 1988, 360-
361).  

 
 

Um pressuposto básico da produção capitalista é a separação do trabalho das 

condições objetivas de sua efetivação – dos meios materiais do trabalho. Isso significa, 

acima de tudo, que o trabalhador deve ser separado da terra enquanto seu laboratório 

natural; significa a dissolução tanto da pequena propriedade livre como da propriedade 

comunal da terra. A terra assume o status de mercadoria, e como tal, o capital irá dispor 

de todas suas propriedades – apropriando-se indiscriminadamente de seu valor de uso, e 

principalmente de seu valor de troca.      

Em algumas passagens tanto da Introdução à Crítica da Economia Política 

quanto dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, Marx esboça sua preocupação com o 

atendimento das necessidades via produção de mercadorias.  

Pelo que foi visto, parece claro que Marx e Engels tenham se preocupado com 

questões referentes à relação homem/natureza, a partir de diversos aspectos. Mas não é 

menos óbvio que a preocupação com a ecologia no sentido estrito seja um problema 

tipicamente contemporâneo.  

Como aponta Löwy (2000), não é difícil encontrar textos de Marx e Engels que 

tratam da questão homem-produção-natureza. É mister levar em consideração a 

sugestão de Daniel Bensaid (2000) em sua obra recente sobre Marx, na qual o autor 

postula que seria tão abusivo exonerar o filósofo alemão das ilusões “progressistas” ou 
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“prometéicas” de seu tempo, quanto transformá-lo em defensor da industrialização 

desenfreada. Para tanto, Bensaid propõe: “instalarmo-nos nas contradições de Marx e 

levá-las a sério”, pois em seus escritos existe uma rica fonte metodológica que nos 

coloca a possibilidade de tratar a questão ambiental. 

Chesnais & Serfati (2003) postulam que, para entendermos as bases da chamada 

crise ecológica, é preciso retornar aos escritos de Marx e Engels e trabalhar a crítica do 

capitalismo, da qual eles lançaram os fundamentos. Contudo, retornar a esses autores 

não quer dizer tentar sustentar que eles e os que os seguiram não tenham escrito coisas 

contraditórias ou defendido posições cuja conciliação nem sempre é evidente. 

É importante salientar, antes de mais nada, que praticamente a maioria os 

grandes autores marxistas reconhecem a existência de uma crise contemporânea nas 

relações entre homens e seu ambiente natural, consideram o movimento ecológico como 

potencialmente importante em termos de mobilização popular (e talvez potencialmente 

capaz de se tornar um movimento anticapitalista, como aponta Mészáros) e em muitos 

casos chegam a concordar com as críticas dos ecologistas à “sociedade do consumo” 

típica do capitalismo tardio.  

Fato que não pode ser negado, entretanto, é a contribuição dos ecologistas (e da 

ecologia) de levar-nos a tomar consciência dos perigos que ameaçam o planeta em 

conseqüência do atual modo de produção e de consumo. 

O problema é que as proposições feitas por uma parte dos ecologistas são 

realmente insuficientes e estão imbuídas de algumas contradições. Sua principal 

limitação teórica, em nosso entendimento, é a de ignorar a conexão necessária entre o 

produtivismo e o capitalismo, o que conduz à ilusão de um “capitalismo limpo” ou de 

reformas capazes de “controlar os excessos”, a exemplo das “ecotaxas”.  
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Para Chesnais & Serfati (2003), os ecologistas atenuaram, ou até apagaram a 

importância das relações entre o que chamam de “produtivismo” e a lógica do lucro, da 

mesma forma que não se posicionam (nem se posicionaram) sobre o papel central da 

propriedade privada na chamada crise ecológica, o que ilustra como o combate dos 

verdes encontra-se circunscrito à recuperação do sistema em tela. 

  É importante destacar, neste contexto, os limites da crítica ecológica ao 

produtivismo. Na nossa perspectiva, a ecologia limita-se a fazer uma crítica moralista ao 

desenvolvimento industrial na medida em que não vincula o desenvolvimento do 

capitalismo industrial às determinações mais gerais do modo de produção capitalista.  

Segundo Bihr (1998), um desconhecimento profundo como esse, por parte do 

pensamento verde, das relações capitalistas de produção leva-o a argumentar que os 

países ditos socialistas:   

também geraram uma crise ecológica (se não mais) grave 
que a dos países capitalistas ocidentais, para contestar 
que a crise em questão seja produto dessas relações e 
para, com isso, dar a impressão de um produtivismo do 
qual o capitalismo e o socialismo real seriam 
simplesmente duas variantes. Se a mesma lógica 
produtivista exerce seu efeito destruidor no Leste e no 
Oeste, é porque neles predominam as mesmas relações 
(capitalistas) de produção, embora sob formas jurídicas, 
políticas e ideológicas diferentes(Bihr, 1998, p.136).  
 

Essa abordagem dos ecologistas não limita somente sua crítica no plano teórico, 

limita também a importância prático-política dos movimentos ecológicos, fazendo-os 

cometer equívocos de fundo avaliativo e propositivo: avaliam que a principal causa da 

crise ecológica é a voracidade consumista de cada indivíduo e a incapacidade que o 

meio ambiente tem para atender aos desejos de todos, indistintamente. A partir desta 

avaliação, o pensamento ecológico tende a defender a natureza enquanto tal e, na 

melhor das hipóteses, suas proposições alcançam a via do reformismo.  
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De acordo com os dizeres de Bihr:  

Ora, a atual crise ecológica não exige “defender a 
natureza”: respeitar ou restituir uma “ordem natural” 
considerada imutável e intocável. Pois tal ordem não 
existe: a natureza, tal como conhecemos, é resultado de 
uma evolução muito longa, para a qual contribuíram de 
maneira decisiva, milênios de trabalho humano. Assim, o 
problema não é preservar uma ordem natural no quadro 
da qual a ação humana deveria estritamente se limitar, 
mas de conseguir eliminar as retrações negativas sobre a 
humanidade de sua indispensável ação de transformação 
da natureza. E, por isso, controlar essa própria ação, 
liberando-a da influência das relações capitalistas de 
produção, que dela fazem, atualmente, uma obra 
destruidora (1998, p.137). 

 

É bem verdade que através da bandeira da preservação ambiental tanto os 

movimentos verdes como o Estado (sociedade política) conseguem impor às indústrias 

normas e controles obrigatórios em matéria de uso e exploração das riquezas naturais no 

intuito de favorecer modos de produzir e de consumir que não só sejam 

“ecologicamente corretos”, mas, para além disso, abram novos caminhos para 

acumulação do capital. Isso já acontece no que diz respeito à indústria de reciclagem 

que promete um belo futuro na perspectiva do desenvolvimento de capitalismo 

ecologicamente reformado.  

Nesta perspectiva, foi na via de um reformismo como esse que a maior parte dos 

pensadores dos movimentos ecológicos atuais se engajou. Pelo fato de sua crítica ao 

capitalismo não ir até a raiz da questão ambiental, o pensamento ecológico é condenado 

a propor uma solução para a problemática do meio ambiente no seio do capitalismo, 

podendo suas proposições contribuírem para perenizar e até mesmo agravar alguns dos 

processos que denunciam. 

O desconhecimento das raízes da crise ecológica pode levar os movimentos 

ecológicos a não se articularem com outros movimentos sociais como seria possível e 

desejável. Ao dar primazia à natureza (sem problematizar sua relação com o homem 
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nem com o uso que o capitalismo faz dela), o ecologismo desconhece os determinantes 

da crise de reprodução do capital que é a raiz das macro-determinaçoes da questão 

ambiental contemporaneamente, motivo pelo qual deixam de politizar a problemática do 

meio ambiente e enfrentá-la na perspectiva da superação.  

Conseqüentemente, parte do movimento ecológico estabelece um corte entre a 

problemática ecológica e as dimensões políticas, ideológicas e econômicas presentes 

nas relações sociais, cujas especificidades não diluem nem apagam as conexões e 

relações existentes entre elas.  

Diante do exposto, temos a convicção de que toda luta ecológica deve situar-se em 

uma perspectiva anticapitalista, ou seja, na perspectiva do controle da produção que, no 

sistema vigente, promove a destruição da natureza determinada pelas necessidades de 

acumulação. Este campo de problematização, no qual nos inserimos, é influenciado pela 

perspectiva marxiana de superação das relações capitalistas de produção. 

 

 

2.2 Os Mecanismos de Enfrentamento da Questão Ambiental 

 

Ganham cada vez mais espaço no interior da sociedade as proposições que 

trabalham o enfrentamento da crise ambiental a partir da reestruturação das bases da 

ordem capitalista. Diante disso, o que observamos é que as ações do Estado (no sentido 

estrito, ou seja, as instituições político-jurídica) e das organizações da sociedade civil26 

têm por base de sustentação o arcabouço teórico-ideológico próprio pensamento verde.  

                                                           
26 Quando tratamos de organizações da sociedade civil não estamos equalizando numa mesma perspectiva um 
conjunto heteróclito e contraditório de setores, não apenas diversos, mas fundamentalmente antagônicos. Na 
sociedade civil estão presentes organizações das classes trabalhadoras e subalternas, como também comparecem 
organizações do grande capital em sua maioria extremamente conservadores e até fundamentalistas. 
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Para além disso, neste campo de problematização existe um forte apelo para que as 

organizações civis pensem e executem ações no sentido de minimizar as seqüelas da 

questão ambiental. Pode-se dizer que neste processo a sociedade política parece 

funcionar muito mais como uma instituição reguladora e os organismos da sociedade 

civil, sejam eles sindicatos, associações, organizações não-governamentais, 

organizações empresariais, escolas, meios de comunicação ou entidades políticas, como 

verdadeiros aparelhos privados de hegemonia, se pensarmos na perspectiva 

gramsciana27. 

Por essa razão, as organizações da sociedade civil adquirem importância tanto no 

direcionamento das discussões e proposições sobre a questão ambiental, quanto na 

execução de programas e projetos voltados para a o trato do meio ambiente. 

A partir da pesquisa realizada28, percebemos que as organizações da sociedade civil 

têm grande parcela de participação na problematização de questões afetas ao meio 

ambiente, seja através das organizações empresariais, das ONG´s, ou das organizações 

políticas como é o caso de sindicatos, partidos, associações etc.  

Em função do nosso objeto de estudo, analisaremos a intervenção da sociedade civil 

através dos seus aparelhos privados de hegemonia, responsáveis pela elaboração e 

difusão de valores e ideologias que configuram uma determinada direção social presente 

nas interpretações e proposições sobre a crise ambiental.  

Assim sendo, a contradição existente entre as necessidades da produção e a 

escassez de recursos naturais, cujo significado para o capital já foi sumariamente 

esboçado, desdobra, dialeticamente, para o campo das políticas públicas através da ação 

da sociedade política e das organizações da sociedade civil.  

                                                           
27 Tratamos essas organizações civis como aparelhos privados de hegemonia, pelo fato delas constituírem uma rede 
articulada de instituições culturais que têm como característica precípua a formulação e o repasse de ideologias, 
sejam estas voltadas para a manutenção da ordem vigente, sejam comprometidas com a luta pela criação de uma nova 
racionalidade, de uma nova civiltà. 
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No que diz respeito à participação do Estado (em sentido estrito), observa-se um 

conjunto de frentes de intervenção que revelam a sua dinâmica contraditória: ao mesmo 

tempo em que assume funções de regulador das condições de utilização do meio 

ambiente, incorporando parte das reivindicações dos movimentos ambientalistas e 

criando normas e exigências para as empresas, também assume como sua, parte das 

iniciativas encontradas pelas indústrias para “capitalizar” as situações limitadoras da sua 

produção. 

No trato da questão ambiental, segundo Cunha (2003), o Estado brasileiro 

histórica e estrategicamente, assumiu três tipos de posturas que desembocam no 

desenvolvimento de políticas ambientais, sendo estas de cunho regulatório, estruturador 

e indutor. As políticas regulatórias dizem respeito à elaboração de legislação 

específica para estabelecer normas e regras de uso e acesso ao ambiente, bem como à 

criação de aparatos institucionais que garantam o cumprimento da lei. As políticas 

estruturadoras implicam intervenção direta do poder público ou de organismos não-

governamentais na proteção do meio ambiente, a exemplo da criação de unidades de 

conservação, realização ou financiamento de projetos locais de conservação e de 

atividades de zoneamento econômico e ecológico. Finalmente as políticas indutoras 

referem-se a ações que objetivam influenciar o comportamento de indivíduos ou grupos 

socais e são implementadas por meio de linhas especiais de financiamento ou de 

políticas fiscais e tributárias. O emprego estratégico de instrumentos econômicos, neste 

caso, busca privilegiar certas práticas consideradas “ambientalmente desejáveis” e 

inviabilizar aquelas que podem resultar em degradação ecológica. As certificações 

ambientais (os chamados selos verdes e outras) podem ser incluídas dentre as políticas 

indutoras.   

                                                                                                                                                                          
28 Dados obtidos através de pesquisa de fontes secundárias como jornais, revistas e sites na internet, que serão melhor 
explanados no Capítulo III . 
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Nos idos dos anos 30, tem início um período caracterizado por políticas 

regulatórias destinadas à proteção do ambiente e de seus recursos naturais, ainda que 

incipientes. Neste primeiro período, privilegiou-se uma abordagem nacional do 

problema ambiental e apenas secundariamente ações com caráter regional. As ações 

públicas incidiram, basicamente, sobre as regiões Sul e Sudeste, onde os processos de 

industrialização e urbanização estavam mais avançados.  

O segundo momento, no processo de formulação de políticas ambientais no 

Brasil, foi fortemente influenciado pela repercussão das iniciativas do Clube de Roma, 

divulgadas em 1972, e da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 

realizada em Estocolmo, em 1972. O país passou a sofrer pressões dos movimentos 

ambientalistas e de organismos financeiros internacionais em virtude do acelerado ritmo 

de degradação de nosso patrimônio natural. Neste sentido, as políticas ambientais, 

mesmo que pouco radicais, entram em contradição com as políticas modernizantes e de 

integração nacional implementadas pelo regime militar.  

O terceiro momento na trajetória das políticas ambientais corresponde a uma 

mudança significativa, embora não radical, na abordagem da problemática ambiental do 

país e se inicia com a Constituição de 1988, primeira das Constituições a tratar 

especificamente da questão ambiental e a partir de então a política ambiental passa a ser 

pautada pela contradição entre os imperativos da proteção à natureza e os impulsos para 

o desenvolvimento do “progresso” tecnológico.  

Nos anos 90, especialmente a partir do segundo lustro da década, ganham força 

as medidas voltadas para as certificações ambientais e para a aquisição de padrões 

ISO´s (9002 e 14000). O Estado passa a pensar em alocações de recursos e em emprego 

estratégico de instrumentos econômicos destinados a promover práticas ecológicas e a 

inviabilizar (ou tentar) comportamentos predatórios. 
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No que tange à legislação ambiental, observamos que a ação do Estado 

incorpora um conjunto significativo de demandas empresariais, de modo que o seu 

papel regulador somente explicita-se à medida que a questão ambiental constitui 

empecilho à expansão do processo de reprodução do capital, seja em razão da escassez 

de alguns produtos não renováveis, dos custos para armazenagem, do agravamento da 

degradação ambiental, da energia, dos combustíveis, seja em decorrência da pressão dos 

movimentos sociais, envolvidos com a defesa do meio ambiente.  

A legislação que define as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei Federal nº 6.398/81)29 é emblemática no que concerne ao descaso para com a 

lógica destrutiva do sistema capitalista, já abordada no capítulo anterior. De fato, ela 

visa a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação do meio 

ambiente, restringindo-se, no entanto, às ações que incidem sobre os efeitos da 

produção capitalista, marcada que é pela destrutividade dos recursos naturais. 

 O que estamos a enfatizar é a imensa potência destrutiva do capital e os limites 

da ação do Estado no sentido de sua regulação. Para Mészáros (2003), o capital nunca 

se voltou para o controle apropriado e contínuo ou para um “auto-controle racional”, 

visto ser aquele apenas compatível com ajustes limitados e, mesmo assim, com a 

condição de poder continuar, de uma forma ou de outra, a dinâmica de auto-expansão e 

o processo de acumulação. 

Nestes termos, adquirem relevância o conceito de responsabilidade ambiental 

e as práticas ecologicamente corretas, incluindo o estímulo às novas formas de manejo 

dos recursos naturais e à promoção de instrumentos de parceria entre o poder público, as 

indústrias e a sociedade civil. 

                                                           
29 Lei alterada em 18 de julho de 1989 (Lei 7.804). 
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Tendo como centro de sua ação regulatória a gestão dos efeitos e conseqüências 

da crise ambiental, o Estado repassa para as organizações da sociedade civil parte do 

que é da sua responsabilidade. 

No campo da formulação e execução de políticas ambientais tem-se enfatizado a 

ampliação dos mecanismos de participação através das “parcerias” realizadas entre o 

poder público e os diversos sujeitos sociais envolvidos na gestão dos recursos naturais. 

Depois de um período em que as iniciativas de regulação estiveram fortemente 

centralizadas junto às instituições governamentais, os cenários político, econômico, 

social e cultural das décadas de 1980 e 1990 foram sendo crescentemente marcados pela 

busca de modelos “alternativos” de participação da sociedade civil nos processo de 

tomada de decisão política e também na implementação de programas e projetos 

ambientais.  

A realização das ditas parceiras apresenta sua razão de ser na suposta crise do 

aparelho estatal, tendo como entendimento de que sociedade política (Estado) e 

sociedade civil são instâncias apartadas e sem relação alguma, e por conseqüência, a 

alternativa proposta volta-se tanto para o abandono do Estado quanto da exaltação de 

uma sociedade civil virtuosa e dinâmica que se contraporia ao excesso de burocracia e 

autoritarismo próprios dos organismos estatais.  

Com efeito, a suposta crise do Estado e a sua tão propalada reforma apresentam-se 

como uma das justificativas para a retórica da necessidade de mudanças na relação entre 

este e a sociedade. Neste sentido, o que percebemos, na realidade brasileira, é uma forte 

recorrência à sociedade civil para que esta, na condição de partícipe, colabore com o 

Estado na execução de algumas políticas públicas. 
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Sob esta perspectiva, a sociedade civil passa a ser vista como um conjunto de 

organizações diferenciadas, mas, complementares, destituída de contradições de classes 

e sob a evocação da solidariedade e da cooperação mútuas. 

Dentre as organizações que têm mais peso político e deliberativo nas questões 

afetas à ecologia, podemos destacar as organizações de cooperação internacional, as 

organizações não-governamentais (ONG’s), alguns partidos e associações políticas e as 

empresas privadas. 

As organizações internacionais têm forte peso na definição de uma agenda 

ambiental global e cooperam com os chamados “países em desenvolvimento” em 

programas que trabalham especificamente com a problemática ambiental destes mesmos 

países. Destacamos ainda, a influência de algumas organizações, particularmente das 

instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), sobre as políticas nacionais de desenvolvimento dos países do 

chamado Terceiro Mundo, por meio de financiamento a projetos e pesquisas, bem como 

pela “pressão” para que estes adotem normas compatíveis com a noção de 

desenvolvimento sustentável.  

As organizações não-governamentais também participam da definição de uma 

agenda ambiental, tanto internacional como nacionalmente; influenciam nas 

negociações sobre mecanismos de regulação e dão forma às políticas ambientais de 

agências e doadores internacionais mediante implementação de projetos de intervenção 

direta ou de programas de pesquisa e fiscalização. 

Os partidos políticos, as centrais sindicais e as associações político-culturais 

desempenham o papel de formuladores de proposta, ganhando visibilidade no quadro 

das reivindicações pela implementação na lei de algumas diretrizes pensadas nas 

grandes conferências internacionais e locais sobre o meio ambiente. 
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As grandes empresas passam a influenciar na formulação e na execução de 

algumas políticas ambientais, seja através da “adoção” de áreas de proteção ou 

investindo em projetos estatais ou não-estatais, seja reestruturando seu parque produtivo 

a partir de parâmetros como a gestão empresarial ambiental e o marketing.   

A particularidade das organizações empresariais30 consiste em transformar as 

seqüelas do processo de destruição ambiental em novo objeto de produção mercantil. 

Para isso, redefinem seu processo produtivo através da adoção de novas tecnologias que 

permitem reprocessar materiais que já foram utilizados em outros processos produtivos. 

No firme propósito de preservar sua finalidade precípua, que é a obtenção de 

mais lucratividade, as empresas capitalistas desenvolvem um conjunto de iniciativas 

dentre elas a chamada gestão empresarial ambiental, com o intuito de recriar o 

processo de produção de mercadorias, redefinindo seus processos produtivos.  

O que se tenta criar com a gestão empresarial ambiental é um relativo 

consenso entre as iniciativas empresarias, as bandeiras dos movimentos sociais e o 

controle público do meio ambiente.  

É neste sentido que se desenvolvem, sob a égide de uma cultura ambientalista, 

iniciativas que vão desde a privatização das pesquisas na área de ciência & tecnologia, 

até a criação de novas formas de exploração do trabalho como é o caso das atividades 

desenvolvidas pelos(as) catadores(as) de resíduos sólidos urbanos ou mesmo a 

redefinição de diretrizes para as políticas urbanas como é o caso da coleta seletiva 

desses resíduos. 

A partir da pressão do Estado, através da legislação ambiental, e das 

organizações da sociedade civil, bem como da escassez dos produtos naturais, a gestão 

                                                           
30 Trataremos no decorrer deste Capítulo sobre os aparelhos privados de hegemonia, como já apontado anteriormente. 
No entanto, optamos por discutir em saparado sobre as empresas, pois entendemos que, mesmo sendo parte 
constitutiva da sociedade civil, estas apresentam a particularidade de se envolverem com a temática ambiental a partir 
do paradigma da lucratividade. 
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empresarial ambiental adquire um papel importante no processo produtivo das 

empresas contemporâneas.  

Não por acaso, também no âmbito da concorrência capitalista, a relação entre 

produção e meio ambiente passa a compor as estratégias de competitividade, 

incorporando os chamados padrões de qualidade, quesitos relacionados à chamada 

gestão ambiental, a partir da qual o empresariado assume parte das iniciativas voltadas 

tanto para a preservação dos recursos naturais quanto para a educação ambiental. 

 Estudos realizados nos últimos dois anos pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP) demonstram que o setor industrial brasileiro passa a 

enxergar as práticas de gestão empresarial ambiental não apenas como ações 

motivadas por políticas regulatórias do Estado (a despeito da legislação ambiental) e 

sim, como oportunidades estratégicas para a empresa, ligadas ao marketing e ao 

aumento da competitividade.  

Assentada na conformação de uma cultura ambientalista a moderna indústria 

brasileira conta com uma legitimidade social crescente. Neste sentido, é possível 

identificar a configuração de um novo paradigma ambiental empresarial, no qual o meio 

ambiente pode ser interpretado (e contabilizado) como um bem econômico, gerador não 

apenas de custo, mas também de receitas diretas e indiretas, através da valorização de 

ações e marcas.  

Em entrevista à Revista Carta Capital, Francisco Maciel (Diretor de Energia e 

Meio Ambiente do Grupo Altran e Consultor em Créditos Ambientais e Negócios 

Sustentáveis) postula: 

Existe um número significativo de exemplos para 
consolidar esse modelo de abordagem, representado pelos 
ganhos com reciclagem, os programas e projetos de 
melhoria e eficiência de processo, reuso de água e 
créditos ambientais (de carbono, enxofre e nitrogênio), 
todos geradores diretos de receita. Nos ganhos indiretos, 
vale nos remetermos ao sucesso dos mercados com “selos 
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verdes” e à valorização e preferência das ações de 
empresas com graus de responsabilidade ambiental, etc 
(Revista Carta Capital, 09/06/2004, pp 44). 

  

Essa cultura ambientalista, parte do pressuposto de que a “crise ambiental” 

pode ser resolvida a partir da reestruturação das indústrias – com a utilização de um 

arsenal de técnicas que permitem reutilizar os produtos – e com o compromisso de cada 

indivíduo (isoladamente) com o meio ambiente.   

Para que seja viável, e principalmente, rentável tanto a reutilização de produtos 

já processados (a exemplo das garrafas PET, das latas de alumínio, do papelão, etc), 

como a utilização de tecnologias menos “nocivas ao meio ambiente”, a busca de 

certificações ambientais (a exemplo dos chamados selos verdes), é preciso que a 

sociedade esteja envolvida na gestação de uma cultura ecológica. 

Para tanto, o capitalismo precisa de um “novo” indivíduo, de um “novo” 

cidadão. Um indivíduo que esteja apto para consumir cada vez mais, que se encante 

ainda mais por cada produto novo lançado no mercado, que embarque nos sonhos 

prometéicos da propaganda e do marcketing, e sobretudo, um indivíduo que tenha uma 

determinada consciência ambiental. Esse indivíduo deve continuar consumido 

vorazmente uma maior quantidade de produtos; produtos esses cada vez mais supérfluos 

e principalmente com um tempo de vida útil curtíssima (para, assim, mover a 

economia), no entanto, deve estar atento e dar preferência aos produtos ecologicamente 

corretos, que possuam as tão propaladas certificações ambientais. 

Essa consciência ambiental, só torna-se funcional para o capital, na medida em 

que em ela possa transformar esses indivíduos, como diz Dorini (1999), em 

consumidores ecológicos. Trata-se justamente daqueles consumidores que buscam a 

qualidade, evitando o consumo de produtos com impactos ambientais negativos e 

recusam os produtos derivados de espécies em extinção; observam os certificados de 
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origem e os selos verdes; levam em conta a biodegrabilidade do produto; escolhem 

produtos isentos de alvejantes e corantes; admitem sobrepreço relativo à qualidade 

ambiental do produto; não compram produtos com empacotamento excessivo; preferem 

produtos com embalagem reciclável e retornável e evitam produtos com embalagem não 

biodegradável. 

Não estamos, entretanto, aqui querendo dizer que agir de forma consciente com 

a problemática ambiental seja algo negativo. Estamos, sim, questionando a criação e a 

apropriação dessa cultura ambientalista como parte dos mecanismos estimuladores do 

consumo e da acumulação de capital. Mais ainda, estamos enfatizando o trato 

comportamental dispensado à crise ecológica, que nivela um grande industrial ao 

indivíduo comum, como se ambos tivessem a mesma responsabilidade pela degradação 

do meio ambiente e, principalmente, como se para superar a crise ambiental a união de 

iniciativas individuais e particulares fosse determinante.    

Essa cultura ambientalista encontra-se disseminada no seio de determinadas 

organizações da sociedade civil e serve tanto de base para formulação de propostas e 

projetos quanto se constitui como telos da luta contra a degradação da natureza e por 

uma sociedade mais consciente de si e do meio ambiente.  

As diretrizes da conformação dessa cultura ambientalista foram formuladas a 

partir de discussões travadas durante as três conferências internacionais mais 

significativas, a nosso ver, em termos de número de representantes, como também em 

termos de repercussão na mídia e nas nações participantes, são elas: Estocolmo, Rio-92 

e Kyoto.  

A conferência de Estocolmo, realizada em 1972 na Suécia, foi a primeira 

Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem. O 
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resultado foi uma declaração com os principais problemas relacionados ao meio 

ambiente, como a industrialização, a explosão demográfica e o crescimento urbano.  

Foladori sintetiza bem o resultado da citada conferência:  

 

O espírito geral da declaração de Estocolmo partia da 
idéia de que, com tecnologia limpa nos países 
desenvolvidos e transferência de recursos financeiros e 
técnicos para o terceiro mundo, junto com políticas de 
controle da população, poderiam solucionar os 
problemas. De qualquer forma, vislumbraram-se 
contradições entre países ricos, que pretendiam controlar 
a produção e a exploração demográfica e os pobres, que 
viam a necessidade de desenvolvimento (2001, p. 116). 
 

A Rio-92 foi realizada no Brasil em 1992 com a participação de mais de 30 mil 

pessoas e 170 países (chefes de Estado e principais representantes). Teve como 

principais objetivos discutir as conclusões e propostas do Relatório da Comissão de 

Brundtland e comemorar os 20 anos da Conferência de Estocolmo. Tais propostas 

foram evidenciadas em discussões em plenário pelas principais nações do mundo, cujo 

relatório final foi a “Carta da Terra”, documento elaborado por algumas ONG´s.  

Analisando este encontro, Foladori conclui:  

Fica claro que a preocupação manifestada se dá em torno 
de como reduzir os níveis de poluição, depredação, 
pobreza e superpopulação, sem tocar na forma social de 
produção, ou seja, no capitalismo. Em que medidas essas 
melhorias que vão, aparentemente, contra a lógica da 
própria dinâmica capitalista, conseguem ser 
suficientemente eficazes, é algo que somente dentro de 
algumas décadas poderemos saber (2001,p.119).  
 

Kyoto, conferência realizada em dezembro de 1997, no Japão, com 160 países, 

cujo objetivo foi reunir nações industrializadas e estudar a possibilidade de redução de 

gases poluidores na atmosfera, os quais provocam alterações climáticas no planeta. 

Ainda para Foladori (idem), este encontro teve um resultado “moderado”, não houve um 

compromisso assumido que definitivamente ordenasse uma política de diminuição 

gradual de emissão de gases que provocam o efeito estufa, por parte dos chefes de 
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Estado presentes. As nações ricas conseguiram bloquear a inclusão no acordo de 

compromissos legais, de limitação de suas emissões, ou seja, elas continuam a poluir o 

planeta e todos pagam a conta.  

As organizações civis como as centrais sindicais, os partidos políticos, as 

ONG’s, as associações políticas, e tantas outras existentes, acabam contribuindo para a 

afirmação dessa cultura ambientalista, nos termos anteriormente discutidos.   

No Brasil, de acordo com Magera (2003), estas mesmas organizações possuem 

agendas políticas e de intervenção que são regidas pelas agendas dos organismos 

internacionais, tendo em vista alguns princípios que apontam para uma postura 

ambientalmente sustentável, quais sejam: 

- Parceria e fortalecimento dos setores da sociedade comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável, tanto públicos quanto privados; 

- Aproximação da política ambiental brasileira com as políticas dos países 

“desenvolvidos”; 

- Incentivos e parceria com setores empresariais que se orientem pelo 

princípio da preservação e da sustentabilidade ambiental; 

- Estímulo a um debate mais amplo sobre os mecanismos mais eficazes de 

proteção ambiental, incluindo-se os mecanismos de mercado (selos, 

certificações, gestão empresarial ambiental, etc.); 

- Estímulo ao aumento dos padrões ambientais exigidos para a exportação aos 

mercados europeu e norte-americano; 

- Apoio ao uso de tecnologias que transformem os processos produtivos, 

tornando-os ecologicamente corretos. 
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Neste sentido, a dinâmica de intervenção das referidas organizações, de acordo 

com o que pudemos observar através da pesquisa realizada31,  encontra-se pautada pelos 

seguintes estratégias 1) a denuncia de ações e inciativas que degradam as condições 

de vida e o meio ambiente; 2) disseminação de uma cultura ambientalista;  3) o 

movimento de mobilização, organização e reivindicação junto às empresas e 

organizações públicas no sentido de implementar uma gestão ambientalmente 

responsável;  4) a  disseminação no seio da sociedade da importância de uma  

educação ambiental;  5) a luta em favor do ecocapitalismo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
31 Pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho (GET) – UFPE, intitulada: Entre a rua e 
a fábrica: a indústria de reciclagem, o trabalho dos catadores de lixo e a mediação do Estado, realizada entre os anos 
de 2002 e 2005, sob a responsabilidade da Profª Drª Ana Elizabete Mota e da doutoranda Maria das Graças e Silva. 
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Construímos nossa problematização, até aqui, tratando sobre a questão ambiental 

nos seus aspectos mais gerais. Discutimos a crise ambiental através de suas múltiplas 

determinações, sem aprofundar a discussão sobre suas expressões.   

Neste capítulo, discorreremos sobre o aumento do volume de “lixo”32 urbano, 

entendido aqui como uma das expressões da questão ambiental e conseqüência da forma 

contemporânea de produção de mercadorias, pautada no princípio da minimização do 

tempo de vida útil das mesmas. 

A abordagem desta problemática invoca discussões sobre a produção capitalista 

contemporânea, marcada que é pela obsolescência programada dos produtos industriais 

e pela produção incomensurável de descartáveis, mediante utilização de matérias-primas 

e tecnologias com alta produção de resíduos e poluentes, questões estas já discutidas nos 

capítulos anteriores. 

O relatório anual da WWF International (Fundo Mundial para a Natureza) 

aponta que diariamente são produzidas 2 milhões de toneladas de “lixo” domiciliares no 

mundo, ou seja, 730 milhões de toneladas/ano. Os Estados Unidos da América 

produzem sozinho 230 milhões de tonelada/ano, o que representa 31% do total de 

resíduos domiciliares gerados no mundo. Somados aos do Canadá e países ocidentais da 

Europa, atinge-se 56% do total mundial. Na América Latina, gera-se mais de 100 

milhões de toneladas de “lixo” domiciliar anualmente, cerca de 13% do total mundial.  

 

No Brasil, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

movimentam-se mais de 7 (sete) milhões de toneladas de embalagens por ano, 

representando mais de 7 (sete) bilhões de dólares anuais somente em custos para 

                                                           
32 A palavra lixo aparece entre aspas, pois ela designa um material que perdeu todas as suas propriedades e não 
possui mais utilidade. No Dicionário Aurélio, a palavra lixo significa objeto, coisa sem valor. Diante do que estamos 
discutindo, podemos aventar que, pelo menos, na sociedade contemporânea, o lixo possui um valor de uso e de troca 
bem específicos. 
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embalagens descartadas, que têm como destino final os lixões do país33. Na cidade do 

Recife34, o total de resíduos sólidos domiciliares (acrescido de materiais de varrição) 

atinge o montante de 36.609 toneladas/mês.  

Os resíduos sólidos que não têm como destino final nem os aterros nem os 

lixões, são vendidos às indústrias, particularmente aquelas que transformam em matéria-

prima alguns componentes descartáveis do “lixo” urbano doméstico como é o caso dos 

vasilhames plásticos, do papel usado, das latas de alumínio (utilizados como recipientes 

para bebidas) e vidros. 

Os países do chamado primeiro mundo ocupam menos de um terço da área total 

da Terra e representam apenas um quarto de sua população. Entretanto, consomem 80% 

dos recursos não renováveis do mundo e são responsáveis por 70% poluição global da 

atmosfera. Para Barreira, “é fácil ver que se esse modelo de produção e consumo 

‘civilizado’ fosse reproduzido em todos os quadrantes da Terra, estaria decretada a 

inviabilidade da vida humana em nosso planeta” (2004,p.23).  

O conjunto das questões problematizadas, até então, servem para reforçar 

inserção do presente trabalho na discussão mais geral sobre a dinâmica do capitalismo 

contemporâneo, enfatizando de modo particular a crescente produção dos resíduos 

sólidos urbanos, entendida aqui como parte da questão ambiental e expressão das 

tendências da produção capitalista. 

                                                           
33 Quanto ao destino do lixo no Brasil, boa parte acaba em terrenos a céu aberto ou lixões, aterros controlados ou 
sanitários e apenas uma ínfima parte dele é reciclada. O IPT (2000) classifica o lixão como uma forma inadequada de 
disposição final de resíduos sólidos municipais, que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas 
de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Já o aterro controlado consiste numa técnica de disposição de 
resíduos sólidos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública, visto que os resíduos são cobertos com uma 
camada de material inerte. No entanto, o mais seguro e completo método de dar destino final ao lixo urbano é o aterro 
sanitário, segundo que permite um confinamento seguro em termos de controle da poluição ambiental e proteção à 
saúde pública. Realiza-se mediante confinamento em camadas cobertas de material inerte, geralmente solo e possui 
uma camada impermeabilizante na parte de baixo, ficando, assim o lixo embalado. Possui, também, saída para a 
estação de tratamento do chorume e dreno para gás e das águas da superfície. 
34 Dados obtidos através do Relatório do Grupo de Discussão da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana 
(EMLURB), 2003.  
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Dentro do quadro de acentuação da crise ecológica, constituída a partir de todo 

um processo de reestruturação das bases produtivas, já debatido anteriormente, o 

crescimento do “lixo” urbano adquire o status de questão ambiental e enquanto tal, 

torna-se parte das intervenções do Estado, pensado de forma ampliada, ou seja: dos 

órgãos governamentais de limpeza urbana e controle ambiental (que respondem 

respectivamente pela coleta pública e beneficiamento do lixo e pela normatização da 

questão ambiental); das empresas, que utilizam o lixo reciclável como matéria-prima 

para sua produção e das ONG´s, partidos, centrais sindicais, escolas, universidades, 

associações de catadores(as), que publicizam e dão visibilidade às discussões e 

intervenções sobre a problemática do lixo. 

Neste sentido, entendemos que é através da articulação entre as práticas dessas 

organizações que se encontra situada a problemática geral e as mediações particulares 

da questão que queremos discutir, qual seja: a direção social35 que as organizações da 

sociedade civil, ou para falarmos nos termos de Gramsci, os aparelhos privados de 

hegemonia dão à problemática dos resíduos sólidos urbanos com parte da crise 

ambiental.  

O crescimento econômico do pós-guerra foi responsável pela aceleração da 

produção capitalista e dos mecanismos destruidores do equilíbrio ecológico, e estiveram 

(e ainda estão) vinculados às formas de produção e consumo. Vale reforçar que, para 

Chesnais & Serfati (2003), a crise ecológica planetária tem sua origem nos fundamentos 

                                                           
35 Como visto no Capítulo anterior, a direção social é exercida no campo das idéias e da cultura e se manifesta através 
da capacidade que uma classe fundamental tem de conquistar o consenso e de formar uma base social, por isso 
mesmo, entendemos que não há direção sem consenso nem tampouco sem a conquista das “mentes” e dos “corações” 
do que deverão ser “dominados”. Não se pode perder de vista que a classe dominante repassa sua ideologia e realiza o 
controle do consenso através de uma rede articulada de instituições culturais, denominada por Gramsci de aparelhos 
privados de hegemonia, “esses aparelhos têm  por finalidade inculcar nas classes exploradas a subordinação 
passiva, através de um complexo de ideologias formadas historicamente” (Simionato, 2004,p.44). Neste sentido, 
entender as determinações gerais e as mediações particulares desse universo categorial significa reafirmar a 
perspectiva da totalidade social como categoria fundamental para a transposição da esfera fenomênica, para 
compreender os fenômenos a partir de um conjunto de mediações que os vinculam aos determinantes sociais.  
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e nos princípios de funcionamento do sistema capitalista sendo reforçada a partir da 

organização política e econômica dos Estados burocráticos. 

Todos os traços predatórios e parasitários, assim como todas as tendências à 

transformação das forças (inicialmente ou potencialmente) produtivas em forças 

destrutivas, já estavam inscritas nos primórdios do capitalismo e foram se ampliando 

ao longo do século XX, chegando a se exacerbar no momento atual como provam as 

catástrofes ambientais que temos assistido através da mídia. 

O padrão capitalista de produção, compatível com o padrão de desenvolvimento 

econômico, e mediado pelo avanço da ciência e da tecnologia36, supõem uma produção 

e a exploração ilimitada dos recursos naturais não renováveis, para atender às 

necessidades da acumulação do capital.  

A especificidade dessa forma de produzir, implicou na subordinação da natureza 

às necessidades de utilização irracional dos seus recursos e, consequentemente, na crise 

ambiental.  

É inerente à natureza desse sistema não reconhecer qualquer medida controle à 

sua expansão; faz parte da sua essência superar as barreiras impostas de qualquer 

ordem, sejam elas naturais ou políticas. Para tanto, subordina os avanços científicos e 

tecnológicos às suas necessidades, reordenando as bases produtivas e criando condições 

para dar continuidade à sua reprodução. 

O reordenamento das bases de produção apresenta-se diretamente proporcional à 

destrutividade dos recursos naturais e humanos, sendo a fabricação de mercadorias com 

tempo de uso programado, um dos exemplos desse processo.  

O capital, por necessitar de cada vez mais agilizar o ciclo da produção e do 

consumo de mercadorias, avança para a criação de produtos que tenham um tempo de 

                                                           
36 Conforme já discutido no Capítulo I. 
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utilização cada vez mais curto: é a chamada obsolescência programada das mercadorias 

cuja finalidade é movimentar e ampliar constantemente o consumo e obter maior 

lucratividade possível na produção. 

No mundo contemporâneo este processo torna-se um elemento crucial da crise 

ambiental e apresenta-se quer sob a forma de escassez dos recursos naturais quer sob o 

aumento dos resíduos sólidos jogados no meio ambiente. Neste último caso, como já 

mencionado, o “lixo” torna-se uma das expressões candentes da questão ambiental. 

Como já destacamos, a problemática ambiental não é ideologicamente neutra 

nem alheia a interesses econômicos e sociais. Sua gênese dá-se num processo histórico 

dominado pela expansão da produção capitalista, pelos padrões tecnológicos gerados e 

pela racionalidade econômica, cujo propósito é maximizar os lucros e os excedentes 

econômicos a curto prazo, numa ordem econômica mundial marcada pela desigualdade 

entre nações e classes sociais. Este processo gera, assim, efeitos econômicos, ecológicos 

e culturais desiguais sobre diferentes regiões, populações, classes e grupos sociais, bem 

como perspectivas diferenciadas de análise (Leff, 2001). 

No enfrentamento das questões relacionadas ao aumento do “lixo” como parte 

da produção de bens com um tempo de vida útil programado e do crescimento do 

consumo, manifesta-se um amplo leque de interesses, resultante da relação entre a 

sociedade política e a sociedade civil. 

Incluem-se, nestes termos, algumas perspectivas de discussão para o trato da 

questão ambiental que perpassam o universo temático das organizações civis e balizam 

a disputa pela hegemonia no âmbito da intervenção na crise ambiental.  

Essas perspectivas, já trabalhadas anteriormente, são expressão da disputa pela 

hegemonia no trato da questão do “lixo” urbano, travada no seio da sociedade civil. 

Hegemonia entendida aqui, a partir da idéia gramsciana, que, nos termos de Mondaini 
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(2005)37, “não se limita – como, por exemplo, no pensamento de Lenin – ao campo 

restrito da política. Diferentemente, ela invade profundamente o espaço da cultura”. 

A luta pela hegemonia nas sociedades capitalistas não se trava só no nível das 

instâncias econômicas e política, ou seja, no campo das relações materiais de produção 

e do poder estatal, mas está presente na esfera da cultura. Para Simionato, “a batalha 

cultural apresenta-se, portanto, como um fator decisivo no processo de luta pela 

hegemonia, na conquista do consenso e da direção político-ideológica por parte das 

classes” (2004,p.50). 

Temos como entendimento, neste sentido, que a cultura ambientalista forja-se 

como um dos modos pelo qual o capital (expresso/representado pelas grandes empresas 

e pelas classes dominantes) dissemina para os demais segmentos da sociedade sua 

leitura sobre a crise ecológica contemporânea. A base desse entendimento, como aponta 

Mota (1995, p.58), “é construção de uma concepção de mundo”.   

A conformação de uma cultura ambientalista deve ser pensada como um dos 

meios pelos quais as classes dominantes imprimem uma direção social às estratégias de 

enfrentamento da crise ambiental, sobretudo, à problemática do aumento do “lixo” 

urbano.  

É central nesta referida cultura a socialização da idéia de que a crise ambiental 

afeta igual e indistintamente toda a sociedade, sendo de responsabilidade de cada 

indivíduo o trato desta; aponta também como saídas para resolução de tal problemática, 

estratégias que não transpõem as barreiras da sociedade de classes, como veremos a 

seguir.   

                                                           
37 MONDAINI, Marco Antonio. Gramsci e a “subida ao sótão” da filosofia da práxis. In: Site Gramsci e o Brasil 
– www.artnet.com.br, 17/07/2005. 
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Por isso, entendemos que essa cultura é formadora da hegemonia da classe 

dominante e tem como estratégia obter o consentimento ativo das classes mais afetadas 

pelos males (tanto naturais quanto sociais) desencadeados pela crise ecológica.  

Isto posto, podemos dizer que a racionalidade hegemônica entende que, para o 

trato da problemática do “lixo”, o Estado (sociedade política) e a sociedade civil devem 

empreender ações para “capitalizar” as situações limitadoras da produção, viabilizando 

direta ou indiretamente o processo de transformação dos resíduos sólidos urbanos em 

mercadoria.  

A disseminação dessa racionalidade culmina em um processo em que o Estado 

(stricto sensu) se omite e exalta a sociedade civil, partindo do suposto de que esta 

conteria virtudes e dinamismos que se contraporiam ao excesso de burocracia e 

autoritarismo próprios do aparelho estatal.  

Para além disso, existe, diluído nas práticas que defendem as bandeiras desta mesma 

racionalidade, uma certo “consenso” de que para negar tanto o autoritarismo quanto o 

burocratismo próprios do Estado é preciso e necessário “dar as costas38” para este.  A 

tendência adotada, a partir desse tipo de leitura é da ineficiência do Estado como esteio 

para justificar a participação e a responsabilidade das organizações civis no âmbito das 

políticas públicas.  

Este pensamento encontra assento nas proposições teórico-políticas liberais e, mais 

contemporaneamente, neoliberais, que pensam o conceito de sociedade civil como uma 

instância autônoma, apartada da sociedade política ou, se quisermos, do Estado. Partem 

da idéia de que a sociedade civil deve estar organicamente vinculada às regras de 

                                                           
 

 
38 Para um melhor entendimento do assunto, vide: AMARAL, Ângela Santana. Qualificação, sociedade civil e 
(des)identidade de classe: os desafios para o sindicalismo.In: Outubro – Revista do Instituto de Estudos 
Socialistas, nº 05, p. 29 – 46, 2001. 
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mercado (às regras econômicas), cabendo ao Estado somente a função de assegurar os 

interesses econômicos e fazer com que as leis sejam cumpridas.   

A concepção burguesa afirma a existência de duas esferas de intervenção dos 

indivíduos, cada uma delas possuindo sua forma específica e sua eficácia própria. 

Assim, por um lado, a esfera “econômica”, consagrada como reino da necessidade, 

implica necessariamente a escassez, o sofrimento, a diferenciação. Já a “política” é vista 

como sendo a possibilidade de conciliação dos interesses diferenciados que se 

constroem na esfera econômica. Essa cisão entre economia e política, na visão liberal, é 

a forma pela qual se tenta (vem se conseguindo) limitar a intervenção estatal, que deve 

ser a mínima possível (DIAS, 1997).  

A partir dessa forma de pensamento tipicamente liberal, a sociedade civil, 

apresenta-se como o “conjunto das instituições privadas própria da esfera do político”, 

que cristalizam e articulam as individualidades e devem, necessariamente, regular e 

controlar o Estado.  

Vista, erroneamente, como instância do real ela se apresenta como portadora de uma 

“neutralidade” e produtora de uma homogeneização. Pensando a partir de Gramsci (CC, 

2002), temos que a articulação institucional das ideologias e dos projetos classistas 

passa pela sociedade civil que expressa o horizonte da racionalidade da classe 

dominante. Esta, não sendo neutra expressa contraditoriamente a luta e articula 

interesses econômicos e políticos. 

Como aponta o próprio Gramsci nos Cadernos do Cárcere, 

A formulação do movimento do livre-câmbio baseia-se 
num erro teórico cuja origem prática não é difícil 
identificar, ou seja, baseia-se na distinção entre sociedade 
política e sociedade civil, que de distinção metodológica 
é transformada e apresentada como distinção orgânica. 
Assim, afirma-se que a atividade econômica é própria da 
sociedade civil e que o Estado não deve interferir em sua 
regulação (CC, 3, 2002,p. 47). 
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Como parte do discurso liberal, o conceito de sociedade civil incorporou-se ao 

léxico contemporâneo, antes de tudo, como sinônimo de algo “oposto” à sociedade 

política (Estado) e à política, particularmente em sua dimensão institucionalizada. 

Os rebatimentos práticos, no orbe da questão ambiental, da disseminação da 

racionalidade dominante que entende sociedade política e sociedade civil como duas 

instâncias apartadas são uma maior intervenção das organizações civis, assumindo, 

progressivamente, a execução de algumas políticas e ações voltadas para a minimização 

da crise ambiental, especificamente para o problema do “lixo” urbano. Estas ações são 

portadoras de uma dada racionalidade, ou por outra, são reveladoras de uma dada 

direção social, posto que articulam um conjunto de valores, relacionados a uma 

determinada concepção de mundo. 

Por isso mesmo, a nossa pesquisa caminhou no sentido de identificar qual a 

direção social das propostas de enfrentamento da crise ambiental feita pelas 

organizações da sociedade civil. Bem como entender que racionalidade pauta as 

ações destas organizações? E, mais ainda, ao tratar tais questões, essas 

organizações acenam para a construção de uma outra cultura ambiental?  
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3.1 Organizações da Sociedade Civil e “Lixo Urbano”: para onde 

caminham as intervenções?  
 

Com a realização da pesquisa documental percebemos forte presença das 

organizações civis no trato da questão do “lixo” urbano. Essa presença não se dá só 

quantitativamente (porque existe atualmente um grande número dessas organizações 

que lidam com a questão ambiental e especificamente o problema do lixo)39, mas 

qualitativamente, visto serem formuladoras de uma direção político-social, intervindo e 

participando da edificação de uma cultura ecológica. 

A partir de uma primeira aproximação ao objeto de estudo, percebemos que as 

organizações da sociedade civil têm grande parcela de participação nas discussões 

afetas ao meio ambiente, e, através dessa participação, conseguem imprimir uma 

direção ao trato da problemática ambiental, e especificamente da questão do “lixo”.  

Mais ainda, ao nos darmos conta dessa forte presença e a partir das análises 

preliminares da pesquisa por nós realizada, percebemos que o Estado (stricto sensu) 

cada vez mais procura, pela justificativa da sua crise, realizar parcerias com as 

organizações civis para que estas assumam o trato dos resíduos sólidos. 

Com efeito, a suposta crise do Estado e a sua tão propalada reforma, 

apresentam-se como uma das justificativas para a retórica da necessidade de mudanças 

na relação entre este e a sociedade. O que percebemos, é uma forte recorrência à 

sociedade civil para que esta, na condição de partícipe, colabore com o Estado na 

execução de algumas políticas públicas. 

 

                                                           
39 A Associação Brasileira de ONG’s (ABONG) possui hoje um total de 270 afiliadas, sendo que deste quantitativo, 
existem 45 ONG’s que têm a temátrica do Meio Ambiente como principal área de intervenção. Existe outra 
infinidade de ONG’s não cadastrada na ABONG que trabalho com a problemática ecológica, sem falar nos partidos 
políticos, sindicatos, associações de bairros, empresas, organizações internacionais, entre outras.  
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Este apelo à colaboração, com o propósito de legitimar as ações estatais e 

integrar a sociedade à ordem dominante é uma das principais estratégias que se 

constroem para neutralizar os conflitos e tentar apagar as diferenças de projetos 

societários presentes no interior desta sociedade. 

O conceito de sociedade civil, no campo das discussões gramscianas, é pensado 

como o espaço do movimento, das contradições e das formas de articulação das forças 

sociais onde se localizam as possibilidades de construção da hegemonia das classes 

subalternas e, com ela, a superação da ordem do capital. Sociedade civil é aqui 

entendida como o conjunto das auto-organizações que permitem aos diferentes grupos 

sociais travarem uma batalha pelo que Gramsci chamou de hegemonia. Sociedade civil, 

para este autor sardo, é um dos espaços privilegiados da luta de classes e um terreno de 

disputa, onde se trava a batalha pela hegemonia. 

Foi com este fundamento que realizamos a nossa pesquisa junto às organizações 

civis, com intervenção local e nacional, e que tinham alguma discussão e proposta sobre 

a questão do “lixo” urbano, são estas: 

 

Partidos Políticos 1. Partido Verde (PV);  

2. Partido dos Trabalhadores – (PT); 

 

Centrais Sindicais 1. Central Única dos Trabalhadores (CUT); 

2. Força Sindical; 

 

Redes de Articulação 1. Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA); 

2. Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE); 

3. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); 

4. Rede Brasil de Ecossocialistas; 
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Organizações Não-

Governamentais 

1. ONG LIXO; 

2. AMAPE (Associação Meio Ambiente Preservar e Educar); 

3. IBISS (Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social); 

4. TRAPEIROS DE EMAÚS; 

5. GREENPEACE e WWF;40 

6. ASPAN (Associação Pernambucana de Defesa da Natureza); 

7. Retome Sua Vida; 

 

Movimentos Sociais 1. Movimento Nacional de Catadores de Lixo; 

2. Fóruns Nacional/Estadual/Municipal: Lixo e Cidadania; 

Indústrias41 1. Tonra Latasa; 

2. Cia. da Indústria Vidreira; 

3. Oficina de Reciclagem de Papel; 

 
 
 
 
 

Para uma melhor apropriação do objeto de estudo, pesquisamos e analisamos, 

nestas organizações, os seguintes documentos: 

 
 
 

Partidos Políticos 1. Manifesto do PV e Programa do PV; 

2. Programa do PT para o Meio Ambiente; 
 

Centrais Sindicais 1. Programa da CUT para o Meio Ambiente; 

2. Programa da Força Sindical para o Meio Ambiente; 
 

Redes de Articulação 1. Documentos do Fórum Social Mundial (FSM), dos três últimos anos, 

sobre as questões ecológicas; 

2. Publicações, Projetos, Manifestos, Pesquisas, Cartilhas das Redes de 

Articulação; 
 

Organizações Não- 1. Projetos e Publicações de ONG´s que trabalham com a problemática 

                                                           
40 As ONG’s Greenpeace e WWF entram na pesquisa, pois, apesar de serem instituições internacionais, possuem 
intervenção no território nacional através de suas afiliadas. 
41 Estas indústrias agregam ao seu processo produtivo a reciclagem. 
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Governamentais ambiental, especificamente com a problemática do lixo urbano e as 

questões que o compreendem; 
 

Outros 1. Documentos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional 

(FMI) sobre fundos ambientais e sobre desenvolvimento e meio 

ambiente; 

2. Reportagens de jornais e revistas (sobre lixo, catador, reciclagem, 

política ambiental, etc); 

3. Documentos da UNILIVRE42 (Universidade do Meio Ambiente) e de 

escolas públicas e privadas do Recife que têm no seu quadro de 

disciplinas a educação ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 É uma associação civil sem fins lucrativos que tem a missão de criar e consolidar nos cidadãos consciência e 
postura ambientalmente corretas. Foi criada em 1991 em Curitiba – SC. Em 2002 foi transformada em OSCIP (dados 
obtidos através do site www.unilivre.org.br).  
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3.2 A postura das Organizações da Sociedade Civil frente à problemática 
do “lixo” urbano  
 
 

Trataremos a seguir, da análise que fazem as organizações da sociedade civil 

sobre a crise ambiental e o problema do “lixo” urbano, identificando as estratégias de 

enfrentamento da problemática. 

Existe um certo “consenso” entre as organizações pesquisadas de que o aumento 

do volume do “lixo” nos centros urbanos é acelerado pelo processo de desenvolvimento 

industrial.  

Nas colocações destas organizações, observa-se um certo tom de “nostalgia” em 

relação às formas pretéritas de produção de mercadorias. Acreditam que o modo como 

as empresas organizam seu processo produtivo, atualmente, danificam o meio ambiente, 

sendo responsáveis pela produção de uma maior quantidade de resíduos sólidos. 

Outra análise muito recorrente nas falas das organizações e que se vincula, 

segundo estas, ao desenvolvimento industrial é o aumento desenfreado do consumo. 

Postulam que há em cada indivíduo um enorme potencial consumista que é estimulado 

pelo grande apelo ao marketing das mercadorias supérfluas e descartáveis, residindo aí 

uma das causas do acumulo de grande quantidade de “lixo” nos espaços públicos das 

cidades. 

Acrescentam ainda, que a falta de consciência ambiental por parte dos 

indivíduos dá-se por não se entender o meio ambiente como um “bem comum”. Por 

isso mesmo, os homens/mulheres acabam degradando a natureza sem a devida 

preocupação com as gerações futuras.  

Estes três argumentos aparecem de forma articulada nos documentos 

pesquisados: ora dando ênfase algum deles, ora tratando-os de forma indissociável. 
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A maior parte das organizações pesquisadas, destaca dois grandes responsáveis 

pela degradação ambiental decorrente do crescimento do “lixo” urbano: 

a) As indústrias, e conseqüentemente os empresários – responsáveis pelo 

aumento da quantidade e da variedade de mercadorias produzidas e, 

posteriormente, descartadas; 

b) O conjunto da população ávida por consumir essas mesmas mercadorias. 

 

Segundo a análise destas organizações, para dirimir o problema do aumento dos 

resíduos sólidos nos centros urbanos, e contê-lo, é necessário o uso tanto de normas que 

regem a produção industrial, como através da responsabilização pós-consumo, ou seja, 

cada indústria ficaria responsável por tratar da mercadoria produzida no momento que 

ela torna-se “lixo”. 

Essas perspectivas de análise, por não vincularem o desenvolvimento do 

capitalismo industrial às determinações mais gerais do modo de produção, entendem o 

crescimento da quantidade de “lixo” nas grandes cidades como fenômeno próprio da 

produção contemporânea das mercadorias. É evidente que o “lixo” é um problema dos 

últimos 50 ou 60 anos, mas assim como todos os demais fenômenos, exacerbados no 

quadro da crise ambiental contemporânea, já estava inscrito no fundamento do modo de 

produção capitalista.   

Um ponto muito freqüente nas análises dessas organizações e que justifica, a sua 

participação no trato da problemática do “lixo”, é a incapacidade do Estado de 

impedir o processo de destruição ambiental. Argumentam que isso ocorre: a) por 

incompetência dos órgãos públicos estatais e da burocracia na qual estão mergulhados;  
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“O lixo como os demais problemas ambientais, 
tornou-se uma questão que excede à capacidade dos 
órgãos governamentais e necessita da participação da 
sociedade para sua solução”. 

 
 

b) porque associam a instituição Estado a governo e então procuram em cada 

governante individualmente as suas propostas para o trato do lixo;  

 
“Uma vez que o Estado não assume as preocupações 
com o meio ambiente, cabe a cada indivíduo fazer sua 
parte para cuidar do planeta”. 

 
 
c) porque acreditam que o Estado está abrindo mão de algumas de suas funções em prol 

da sociedade civil; 

 
 “Se o poder público pouco faz, cabe à sociedade civil 
criar mecanismos adequados para resolver a questão 
do lixo”. 

 

 

Outra questão, presente num pequeno número das organizações pesquisadas, é o 

argumento da lógica destrutiva do capital. Vinculadas a essa perspectiva, as 

organizações aventam que a busca incessante pela lucratividade transforma a natureza 

em mercadoria.  

Acreditam que, se os índices de degradação ambiental permanecerem em 

expansão, estará comprometida a própria existência humana no planeta, sendo os mais 

atingidos pela crise ambiental, a curto e médio prazo, as populações mais carentes e as 

nações ditas “subdesenvolvidas” ou em “estágio de desenvolvimento”, como podemos 

ver nos trechos abaixo: 

 
“A lógica do mercado e do lucro capitalistas conduz à 
destruição dos equilíbrios naturais, com 
conseqüências catastróficas para a humanidade. É o 
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sistema capitalista, baseado na concorrência 
impiedosa, nas exigências de rentabilidade, na 
corrida atrás do lucro rápido, que é destruidor do 
meio ambiente”.  

 
 
“A racionalidade estreita do mercado capitalista, com 
seu cálculo imediatista de perdas e lucros, é 
intrinsecamente contraditória com uma racionalidade 
verdadeiramente ecológica, que toma em 
consideração a temporalidade longa dos ciclos 
naturais”.  

 

 
 
 

3.2.1 Estratégias Utilizadas para Enfrentar a Problemática do Aumento do “Lixo” 
Urbano 

 

 

• Coleta Seletiva e a Reciclagem:  

 

Uma das estratégias mais apontadas pelas organizações para o combate ao 

aumento do lixo é o incentivo à coleta seletiva e à reciclagem, como forma de 

contribuir para a redução do volume de resíduos sólidos nos grandes centros urbanos.  

 
“A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente 
correta, do destino em aterros sanitários ou lixões, de 
resíduos sólidos que poderiam ser reciclados”. (ONG 
LIXO) 
 

 
Estas mesmas organizações apontam algumas vantagens na utilização de 

práticas como a coleta seletiva e a reciclagem, quais sejam:  

 

 O enorme ganho com a economia de energia e a considerável redução do 

volume de “lixo” nos aterros e nas vias públicas: 
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 “As vantagens da coleta seletiva são: a economia de 
energia elétrica, a redução do número de corte de 
árvores e a redução dos aterros sanitários e dos 
lixões” (AMAPE). 

 

“A reciclagem deve ser incentivada como forma de 
economizar energia” (Reportagem – JC/2003). 
 

 

 Os ganhos financeiros, ou seja, ambas atividades constituem um bom negócio 

para as empresas. Segundo dados presentes em um dos relatórios da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)43,  

 
“o setor de reciclagem de excedentes sólidos é o 
segundo maior segmento do mercado ambiental 
brasileiro. Os especialistas estimam que este mercado 
representa cerca de 35% do mercado ambiental em seu 
conjunto. O faturamento registrado nesse setor em 
2000 foi da ordem de US$ 1 bilhão”. 

 

Para José Roberto Giosa, representante da Associação Brasileira de Alumínio 

(ABAL)44, 

 
 “O resultado do sucesso da reciclagem de latas de 
alumínio é a conjunção entre a pobreza e a viabilidade 
técnica, uma vez que o reaproveitamento do alumínio 
é mais interessante economicamente para as 
indústrias” 
  
 
“Por razões econômicas ou de preservação ambiental, 
a reciclagem tem crescido de forma expressiva”. 

 

Podemos aventar que o destaque da reciclagem nos países periféricos dá-se por 

motivos distintos das nações centrais, quer dizer, naqueles o processo não se justifica 

unicamente pela vertente ambiental, mas está intimamente ligado, principalmente nas 

últimas décadas, ao aumento do desemprego e do subemprego. Ainda segundo a ABAL,   

                                                           
43 Dados divulgados em 2004  no site: www.fiesp.com.br. 
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“o boom da reciclagem nos últimos quatro anos nas 
grandes cidades brasileiras não reflete índices de 
desenvolvimento,  mas sim, decorre do aumento do 
desemprego que se expressa no quantitativo de 100 mil 
pessoas vivendo exclusivamente da coleta de latas de 
alumínio para reciclagem” 
 
 

 Já a Universidade do Meio Ambiente acredita que:  
 
 

“O sucesso da reciclagem deve-se ao fato de esta ter 
combinado a consciência ecológica com a 
racionalidade do mercado, além da economia de 
energia e diminuição dos lixos nos aterros, a 
reciclagem gera emprego e renda” (UNILIVRE). 

 
 
 Acreditamos que não é uma questão de combinação de consciência com a 

racionalidade do mercado, é muito mais a subordinação da consciência ambiental à 

lógica mercadológica. O capital, ao se deparar com os limites naturais, cria novos 

ninchos de mercado para atender às demandas da sua reprodução e, para isso, investe na 

racionalidade ecológica para tornar tudo aquilo que era lixo em matéria-prima para a 

produção das empresas através do incentivo à reciclagem.   

 

• Utilização do Princípio dos Três R’s: 

 

É recorrente entre as organizações pesquisadas, o incentivo para que as empresas 

utilizem no seu processo produtivo o Princípio dos Três R’s, ou seja, reduzir, reutilizar 

e reciclar. Para estas, o problema do “lixo” só será resolvido quando se instituir este 

princípio no âmbito da produção. 

 

  

                                                                                                                                                                          
44 Dados da pesquisa realizada pela ABAL em 2002 e divulgados em 2003 no site: www.cempre.com.br. 
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“Para que se resolva o problema do lixo urbano é 
preciso que se utilize dos princípios dos três R’s (ONG 
LIXO)” 

 

No entanto, percebemos que os documentos das organizações pesquisadas 

discorrem longamente sobre dois dos três princípios (reutilizar e reciclar), levantando 

inclusive várias propostas em relação a esses dois pontos, não fazendo referência, no 

entanto, ao controle da produção das mercadorias. Observamos, neste sentido, que o 

“R” que se refere ao item reduzir, justamente o que trata da redução da produção das 

mercadorias, é problematizado de forma muito tímida, como se as organizações 

entendessem que este é um terreno de intervenção que não lhes cabe.  

Restringem às intervenções para reduzir o ritmo da produção às leis que, para 

este fim, não têm aplicabilidade prática, a exemplo da Lei Estadual 12.008/2001 (Dos 

Resíduos Sólidos) que discorre sobre a minimização da geração desses resíduos por 

meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e 

recuperação. Esta Lei, por sinal, não cria ou não dispõe de qualquer mecanismo que 

intervenha diretamente na possibilidade do princípio dos Três R´s ser parte da política 

industrial. 

A prática da gestão ambiental, onde se inclui a reciclagem e a coleta seletiva do 

“lixo”, apresenta-se aos olhos da maioria da população como emblema de modernidade. 

Embaladas pela mídia, essas práticas assomam como expressão do “politicamente 

correto” por engajar-se nos esforços de redução de resíduos sólidos e apresentar-se 

como uma viabilidade ao desenvolvimento econômico sustentável, como é o caso da 

coleta seletiva ou de produtos com selos de mercadorias recicladas.  

Neste sentido, é exemplar o modo como as empresas utilizam-se da reciclagem 

para otimizar a substituição de matérias-primas e a redução do consumo de energia; elas 

integram ao processo de produção das indústrias o dispêndio da força de trabalho do 
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trabalhador autônomo ou cooperativado que sobrevive da coleta de resíduos sólidos, ou 

seja, a coleta de “lixo”. Isto se justifica pelo fato de haver, sobretudo entre as nações de 

capitalismo periférico, um consenso de que o “lixo” é, sem dúvida, um dos grandes 

problemas da contemporaneidade e do futuro da humanidade.  

 

• Uso de Tecnologias Limpas: 

 

Outras organizações vêem no uso de tecnologias limpas uma grande estratégia 

para evitar uma ainda maior degradação ambiental e, ao mesmo tempo, obter lucro, seja 

pela redução dos custos da produção (através do uso de materiais recicláveis), seja por 

aumentar a competitividade, via marketing ambiental.  

A utilização de tais tecnologias encontra-se circunscrita aos modelos de gestão 

que levam em consideração práticas “ecologicamente corretas” e tem como discurso a 

viabilização da preservação dos meios naturais, tanto pensando sob prisma da escassez 

dos recursos naturais, quanto pela imensa quantidade de resíduos poluentes produzidos 

na fabricação de certos materiais. 

Para a Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP),   

 
“a escassez de recursos naturais e a necessidade de 
otimizar gastos levaram as empresas a pensar em 
conservação ambiental como um parceiro econômico, 
e não como um entrave para o desenvolvimento do 
setor. A implantação de tecnologias limpas têm sido o 
caminho encontrado para diminuir os passivos 
ambientais, reduzir desperdícios e custos de produção 
e aumentar a competitividade”. 

 
 

A imensa competição global impulsiona as indústrias a adotarem técnicas de 

administração e produção mais efetivas e menos poluentes. Estas empresas estão 
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implementando programas de qualidade (Série ISO 9000) e de sistemas de gestão 

ambiental (Série ISO 14000). De acordo com os documentos da FIESP, disponíveis para 

consulta em seu site: 

 “as normas ISO’s têm um importante efeito 
multiplicador, porque elas requerem que as empresas 
certificadas exijam de seus fornecedores os mesmos 
princípios de gestão. Vale dizer que as empresas 
também adotam essas normas por força da pressão do 
mercado, no qual os consumidores passam a se 
importar com o trato que estas mesmas empresas dão 
ao meio ambiente”.   
 
 

Decorre daí uma acirrada disputa por um mercado que valoriza agora os 

produtos ditos “verdes”, como visto no capítulo anterior.  No entanto, aplicar a um 

produto um pequeno selo ou inscrição atestando que o mesmo foi feito com material 

reciclado, tornou-se gesto tão meritocrático quanto se manifestar em favor dos direitos 

humanos ou da democracia. 

 

• Estimulo Financeiramente às Indústrias Recicladoras: 

 

Para organizações como FIESP, PV, e algumas ONG’s, uma estratégia 

importante a ser viabilizada e que está ligada ao incentivo à reciclagem e ao uso de 

tecnologias limpas, é pressionar o Estado para que este viabilize estímulos financeiros 

às empresas que reciclam ou utilizam material reciclado em seu processo produtivo.  

 
“Incentivar atividades como: coleta seletiva do lixo e 
compra de produtos de empresas que respeitam o meio 
ambiente” (ONG Retome Sua Vida). 
 
“Incentivar as pesquisas sobre tecnologias limpas; 
lutar pelo estímulo fiscal às indústrias que possuem 
certificações verdes e promovem a reciclagem” (PV). 
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Amparadas por Legislações que regulam a produção e o tratamento dos resíduos, 

existe um item que discorre sobre as Restrições de Crédito para as Indústrias 

Poluidoras. Trata-se, especificamente, de restrições financeiras que podem ser impostas 

a qualquer indústria que possui um potencial ou reconhecido impacto negativo no meio 

ambiente.  

A partir da imposição de barreiras econômicas, o capital transforma em 

potencialidades os mecanismos que travam sua reprodução e, utilizando-se da gestão 

ambiental, usa mecanismos em seu favor, inaugurando uma outra forma de competir no 

mercado, ranqueando as indústrias pelo princípio da “preocupação com o meio 

ambiente”.      

Apregoa-se a noção de que a exaustão do meio ambiente (quer pelo consumo 

desmensurado de recursos naturais não renováveis, quer pela poluição e contaminação) 

deve-se ao descuido ou descaso (falta de consciência) do empresariado e da população 

em geral. Esta noção falsa, leva à conclusão falsa de que campanhas educativas e a 

convocação ao uso do bom senso podem conter ou resolver o problema do aumento do 

“lixo”.  

Fica parecendo que, desde que todos se comportem de forma um pouco mais 

civilizada, desde que se evitem os desperdícios e o consumismo, desde o “lixo” seja 

reciclado e todas as fumaças sejam devidamente multadas, tudo será resolvido. 

 Nos dizeres de Barreira (2005, p. 21),  

“essa noção seria pueril se não fosse extremamente 
perniciosa, porque conduz à omissão de um fato 
essencial: o de que o sistema capitalista precisa, 
desesperadamente, produzir excedentes. Essa omissão 
possibilita a ocultação de uma forma muito mais sutil 
(a face menos visível da questão) e, no entanto, muito 
mais sistemática e efetiva para o agravamento do 
problema ecológico: a produção deliberada e 
estonteante de excedentes inúteis, através de 
bugingangas mais descaradamente supérfluas e, 
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principalmente, através da descartabilidade e da 
obsolescência programada”.     
 
 

• Geração de Trabalho e Renda com a Reciclagem: 

 

Outra estratégia muito disseminada no seio das organizações é a geração de 

emprego e renda através da prática da reciclagem:  

 
“A reciclagem é uma fonte de renda para as 
comunidades carentes” (AMAPE). 
 
“Gerar, através da reciclagem, emprego e renda para 
os catadores de lixo” (Mov. de Catadores). 

 

Tais organizações compreendem a questão do “lixo” relacionada à problemática 

do desemprego crescente. Acreditam que ao resolver as questões afetas ao meio 

ambiente, também podem, através do incentivo às práticas de coleta seletiva e 

reciclagem, garantir emprego e renda para os(as) trabalhadores(as) desempregados e 

pauperizados que sobrevivem da catação de “lixo” nos centros urbanos das grandes 

cidades. 

Para essas organizações, a promoção e o incentivo à comercialização de 

produtos recicláveis, potencializa a geração de renda e cria um nicho de mercado para 

aqueles(as) trabalhadores(as) que se encontram à “margem da formalidade do 

mercado”, contribuindo, na resolução da problemática do desemprego no país. Neste 

sentido postulam:  

 
 “Estimular a comercialização de materiais recicláveis 
para possibilitar a geração de renda” (Reportagem – 
JC/2003). 
 
“Luta pela implantação de projetos de geração de 
trabalho e renda a partir da comercialização e 
reciclagem de materiais” (Mov. dos Catadores). 
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Acreditam, inclusive, como muitas organizações postulam, que a atividade 

dos(as) catadores(as) de “lixo” pode ser considerada como obtenção de um trabalho que 

os(as) transforma em cidadãos(ãs), incluindo-os no mercado de trabalho, ao 

potencializar a catação desses mesmos resíduos.  

 
“O lixo reciclável pode trazer cidadania à milhares de 
pessoas excluídas, mas ao contrário, estão matando 
rios, poluindo águas, matando animais(CUT)”. 

 

Segundo o Compromisso Empresarial pela Reciclagem (CEMPRE), o 

desemprego estimula a reciclagem no país. O CEMPRE afirma que: “o número de 

catadores de materiais recicláveis cresceu de 200 mil, em 1999, para 500 mil em 2003. 

Além do desemprego, o interesse das empresas em reciclar a matéria-prima de seus 

produtos também explica o crescimento desse mercado”. 

Mais ainda, observa-se que as organizações, sob o discurso da preservação 

ambiental ou da assistência social, mediatizam o processo de produção dessa “nova” 

mercadoria chamada “lixo”, agenciando inclusive o atendimento das exigências das 

indústrias acerca da qualidade da mesma e, ao fazê-lo, também apropriam-se do 

trabalho do catador de “lixo”, integrando-o aos serviços de coleta e limpeza urbana sob 

o discurso de que está interferindo positivamente nas condições de vida daqueles 

trabalhadores extremamente precarizados (Mota, 2002). 

 

• Estímulo ao Empreendedorismo e à Organização do Trabalho do(a) 
Catador(a): 

  

Intimamente relacionada à estratégia de gerar emprego e renda, através da 

reciclagem, encontramos, nos documentos pesquisados, as propostas de incentivo ao 

empreendedorismo e à organização de trabalho dos(as) catadores(as):  
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“Promover o empreendedorismo dos catadores, 
através de sua organização e articulação com a 
sociedade” (ONG LIXO). 
 
“Incentivo à criação de uma política de capacitação 
para os catadores e apoio à formação de cooperativas” 
(Mov. dos Catadores). 
  
 
“Realização de parcerias empresariais para o 
fortalecimento de cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis que visa o incentivo à 
organização e formalização do trabalho dos 
catadores” (CEMPRE). 

 

 As organizações civis acreditam também que através do incentivo à atividade de 

catação pode-se conter dois grandes males: o desemprego e a poluição. Propõem ainda a 

capacitação do catador para o trato dos resíduos sólidos, o que se explica, em grande 

parte, pelas exigências e especificações das empresas para adquirir material de boa 

qualidade para a reciclagem. 

 Vale destacar, segundo os escritos de Mota et alli (2005), que as empresas de 

reciclagem se apropriam do trabalho do(a) catador(a) de “lixo”, reiterando a idéia de 

que estão favorecendo as condições de vida dos(as) mesmos(as). 

 Paralelo às altas cifras que envolvem a comercialização de reciclados, sabe-se 

que o(a) catador(a) representa o segmento social mais importante do ciclo da 

reciclagem. No entanto, este se apresenta amplamente alheio às rentáveis transações 

comerciais deste setor, sendo insuficientemente atendido pelos programas assistenciais 

do governo e estando apartado das condições legais de proteção do trabalhador. A 

despeito de ser um sujeito indispensável da cadeia da reciclagem, ele tanto não é 
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reconhecido pelas indústrias, como ele próprio não se reconhece partícipe do processo 

de transformação do “lixo” reciclável em mercadoria45. 

Ainda para Mota (ibidem), a ação do(a) catador(a) e o trabalho por este(a) 

desenvolvido são aceitos pela sociedade como uma alternativa ao crescente 

desemprego, tornando-se objeto de uma política voltada para geração de renda. Mais 

ainda, a realização da catação é absorvida como parte da política ambiental para 

minimização dos efeitos causados pela incomensurável produção de resíduos sólidos em 

ambientes urbanos, alçando esta atividade à condição de ente público. No entanto, não é 

reconhecida a centralidade do papel do(a) catador(a) na “cadeia do lixo”,  fato que o 

destitui do estatuto de trabalhador(a), e portando, de gerador(a) da riqueza socialmente 

produzida.  

A organização do trabalho desses(as) catadores(as) serve, como muitas 

organizações declaram, não só para oportunizar a entrada, mesmo que informal, ao 

mercado de trabalho, como também para melhorar a qualidade e aumentar o volume 

de lixo coletado por estes(as) trabalhadores.  

 
 
“A capacitação dos catadores, vem no sentido de 
ampliar o volume de resíduos sólidos fornecidos pelos 
catadores para as empresas de material reciclável” 
(Reportagem JC, 2003). 
 
 
“os materiais que chegam às indústrias para serem 
reciclados, por não terem a devida separação, ficam 
muito misturados, por isso, é preciso capacitar o 
catador para melhorar a qualidade desses materiais e 
aumentar o volume de produtos 
reciclados”(CEMPRE). 

 

 

                                                           
45 Dados da pesquisa realizada pelo GET, entre 2002 e 2005, que integram a Monografia de Conclusão de Curso de 
Graduação em Serviço Social  intitulada: Os catadores de lixo e a importância do seu trabalho para a cadeia 
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• Instituir o(a) Catador(a) como Agente Ambiental: 

 

Mais ainda, para a maioria dessas organizações, o(a) catador(a) e os demais 

envolvidos na coleta e processamento dos resíduos sólidos são vistos como agentes 

ambientais. A partir desta perspectiva, o(a) catador(a) é destituído(a) do seu status de 

trabalhador. Como mostram estes discursos da FIESP, do movimento dos catadores e do 

Jornal Diário de Pernambuco, que não se diferenciam. 

  
“O catador é um agente de grande valor ambiental” 
(FIESP). 
 
“Os próprios catadores se vêem como ambientalistas e 
promotores da coleta seletiva”(Mov. de Catadores). 
 
 
“Os catadores devem ser tratados como agentes 
ambientais” (Reportagem DP, 2004). 

 
 

Nota-se que as falas desses segmentos, situados aparentemente em diferentes 

campos de intervenção política (e, no caso da FIESP e do movimento dos catadores, 

apartados pelo corte classista), seguem na mesma perspectiva, qual seja: a de destituir o 

catador de sua identidade de trabalhador. 

Há, no entanto, um paradoxo nas propostas dessas organizações: ao tempo que 

se propõem a agenciar e organizar o trabalho dos(as) catadores(as) através do incentivo 

ao seu empreendedorismo, fornecendo instrumentos e técnicas para um melhor manejo 

e separação dos resíduos sólidos; esses catadores, extremamente precarizados, não 

entram neste processo enquanto trabalhadores que são, mas sim com um status de 

agente ambiental, o que dificulta o seu acesso aos direitos trabalhistas, tais como: 

previdência social, carteira assinada, férias, FGTS, utilização de EPI, etc. 

  

                                                                                                                                                                          
produtiva da reciclagem, de autoria de Paula R.B. Rafael. 
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• Educação Ambiental: 

 

Dentro das falas das organizações encontramos muito presente o entendimento 

de que grande parte dos males causados ao meio ambiente seriam resolvidos se 

houvesse uma maior conscientização dos indivíduos sobre a questão ambiental, 

acarretando, assim, em uma mudança de hábito e de comportamento por parte destes, 

levada a efeito pela promoção da educação ambiental. 

 
 
“Motivar a mudança de hábito da população para 
reduzir os resíduos descartáveis" (Reportagem DP, 
2003). 
 
 
“Através da educação ambiental criar incentivos para 
que a população separe os materiais recicláveis em 
casa, nos condomínios, nas escolas” (AMAPE).  
 
 
“Conscientizar a sociedade sobre a importância da 
reciclagem” (CEMPRE). 

 
 
 

 Toda a discussão sobre essa mudança comportamental, tem como pano de fundo 

a co-responsabilidade de cada indivíduo para com a preservação de nosso meio 

natural.  

 

“Trabalhar com a conscientização da população para 
obter mudanças comportamentais que tornem cada 
cidadão co-responsável” (PV). 
 
“Despertar a responsabilidade individual sobre o lixo 
na sociedade” (REBEA). 
 
“Estimular a responsabilidade ecológica e social de 
cada indivíduo” (AMAPE). 
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Quando as organizações tratam sobre questões como educação e meio 

ambiente, ressaltam o problema dos “maus” comportamentos. Comportamentos de 

agressão à natureza e aos espaços coletivos, são considerados maus hábitos que a 

educação, como um instrumento de socialização, deve mudar, reforçando atitudes de 

conservação e respeito à natureza. É ainda corrente, defenderem a imagem do mundo 

formado por um meio ambiente físico que já está dado desde sempre, onde os homens 

são os usuários e consumidores que podem se comportar melhor ou pior, em relação ou 

seu ambiente, conforme forem sensibilizados pela educação. 

Restringir a educação ao campo da mudança de comportamento é um primeiro 

problema que parece longe de ser resolvido na educação de modo geral, e 

especialmente na educação ambiental. A educação quer transformar a realidade, mas, se 

se entende a realidade como a soma de comportamentos individuais, fica limitada ao 

campo da aprendizagem, no sentido comportamental do termo, isto é, restringe-se ao 

campo do condicionamento, do adestramento, do treinamento. 

Segundo Carvalho (1999, p.9),  

O mundo com as relações sociais que constituem, não pode 
ser traduzido num conjunto de comportamentos; ao 
contrário, os comportamentos, e mesmo a experiência 
subjetiva dos homens num determinado momento histórico, 
são em grande parte produzido socialmente. A noção de 
indivíduo como célula mater, e da sociedade como o 
conjunto dos indivíduos, faz parte do ideário liberal que 
pensa a sociedade atomisticamente. Esta concepção do real 
é estática, e está longe de apreender os múltiplos processos 
de produção dos sujeitos sociais e das subjetividades que 
estão em curso permanentemente. 

 
 

Merecem destaque, ainda, certas propostas de educação ambiental que tendem a 

banalizar o tratamento da questão ambiental com um enfoque superficial, 

despolitizador e invertido da realidade. Isso porque focaliza e dá excessiva atenção aos 
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efeitos mais aparentes do problema, sem questionar suas causas profundas, que dão 

origem à crise atual. É o caso, por exemplo, de chamar muita atenção para uma espécie 

ameaçada de extinção e promover sua reprodução em cativeiro, sem perguntar e 

discutir os modelos de ocupação e exploração dos recursos naturais, responsáveis pela 

destruição de ecossistemas inteiros para satisfazer interesses econômicos e políticos, 

completamente alheios à degradação que causam. Assim, criar ilhas de conservação 

aparece como a melhor solução para um problema com raízes mais profundas.  

Concentra-se toda atenção em paliativos sem tocar nas reais causas que 

originam os problemas sócio-ambientais. Além disso, análises superficiais do tipo 

citado tendem a atribuir, de modo genérico, as responsabilidades dos danos ambientais 

à ação humana, deixando de dizer que o(a) homem/mulher vive em sociedades de 

classes com poderes, atividades e interesses diferenciados e antagônicos. Assim, os(as) 

homens/mulheres ocupam posições sociais diferentes e se relacionam com a natureza e 

o ambiente diversamente. Alguns são governantes, outros governados; alguns são 

proprietários, outros são assalariados; uns são produtores, outros consumidores; uns 

“incluídos”, outros “excluídos”.  

Portanto, a afirmação genérica de que "o homem" é o grande predador da 

natureza e do ambiente deve ser melhor qualificada, para evitar a transferência para 

toda a sociedade das responsabilidades de um problema ambiental causado por uma 

classe.  

 

3.2.2 Alternativas Propostas pelas Organizações Civis para o Problema do “Lixo” 
Urbano 

 

A partir das análises e proposições das organizações pesquisadas, podemos 

destacar que a disputa pela hegemonia no enfretamento da problemática ambiental, 
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onde se inclui o aumento do “lixo” urbano, é travada por grupos e classes distintos, a 

saber: o daqueles interessados na conservação da sociedade capitalista industrial, tal 

como se configura no momento, defendendo apenas pequenos ajustes técnicos e 

demográficos. Este grupo está interessado em "mudar" para que tudo permaneça como 

está; e aqueles interessados na transformação das relações entre a sociedade e a 

natureza - embora orientados por diversas propostas como é o caso das ecoanarquistas, 

ecossocialistas, fundamentalistas, alternativistas, dentre outros.  

 

1. A Perspectiva Ecocapitalista 

Sobre o entendimento da problemática ambiental, existem no mundo atual, 

vários segmentos que têm como pressuposto que a saída para crise a qual a sociedade e 

a natureza encontram-se submetidas, dar-se-á pela via ecocapitalista. A lógica 

ecopacitalista entende a crise ambiental como o resultado de problemas demográficos e 

tecnológicos de fácil ajustamento, não demandando reformas profundas no modelo 

convencional de desenvolvimento capitalista.  

Esta lógica, para Boff (1995), funda-se em traços utilitários, individualistas e 

antropocêntricos, condicionando comportamentos marcados pelo domínio e exploração 

do ambiente físico em uma relação de sujeição sem limites, quer da natureza quer da 

sociedade humana.  

Nesta concepção a natureza existe e é valorada, 
exclusivamente, em função do homem, para servi-lo e ser, 
por ele, dominada. Deixa de ter leis e necessidades próprias, 
passando a subordinar-se, estritamente, aos desígnios 
humanos (1995, p.45) 

 

O sistema de produção que satisfaz as necessidades dos consumidores é o 

mesmo que as cria; seja por processos de competição entre consumidores, pelo 
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estímulo do sistema de valores e prestígio social, seja através da publicidade e 

marketing.  

Neste sentido, são evidentes as conseqüências do consumismo sobre o meio 

ambiente e sobre a qualidade da vida social. Tal tendência conduz, por um lado, ao 

desperdício no uso de recursos naturais e energéticos e, por outro, agrava os problemas 

de geração e processamento de “lixo”. Do ponto de vista cultural e econômico, 

aprofunda os processos de alienação e exploração do trabalho e cria irracionalidades 

como a indústria bélica, a proliferação de supérfluos e a obsolescência programa.  

Representa, enfim, um tipo de comportamento e de ideologia que alimenta o 

processo de degradação, tanto das relações sociais em si quanto das relações entre 

sociedade e natureza.  

Para os adeptos das saídas ecocapitalistas, o mercado e o capital serão capazes 

de resolver todos os constrangimentos ambientais, dentro do atual e hegemônico 

modelo de desenvolvimento econômico, sobretudo através da competitividade 

empresarial que estimule o uso de tecnologias limpas, o desenvolvimento de produtos 

"verdes" e "ecologicamente corretos" e a visão de meio ambiente como nova 

possibilidade de negócio.  

A disseminação da cultura ambiental e a conseqüente pressão exercida pelos 

consumidores que buscam produtos "verdes" também são apontadas como exemplos de 

“auto-regulação” do mercado, assumindo, quase que "naturalmente", os 

constrangimentos ambientais.  

Neste sentido, uma possível maneira de resolver os entraves causados pela crise 

ecológica é pela via do desenvolvimento sustentável. O conceito e a proposta de 

desenvolvimento sustentável são oficialmente apresentados através do Relatório 

Bruntland, produzido pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento (CNUMAD) e publicado em 1987. A proposta inspirada na noção de 

ecodesenvolvimento, elaborada por Ignacy Sachs46 e colaboradores, tem com ponto de 

partida a crítica do modelo de desenvolvimento econômico das nações industriais, 

considerado esgotado em princípios da década de 1970.  

Uma das críticas centrais a esse modelo dominante é a contradição existente 

entre uma proposta de desenvolvimento ilimitado, a partir de uma base finita de 

recursos naturais. Esta contradição tem sido analisada por diversas perspectivas, todas 

elas evidenciando, a longo prazo, a insustentabilidade do modelo.  

Segundo o Relatório Bruntland o desenvolvimento sustentável é definido como 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras também atenderem as suas. 

É um discurso simpático, que esconde as mazelas do modelo industrial de 

desenvolvimento responsável pela exploração excessiva dos recursos naturais e do 

próprio ser humano, além de gerador de injustiça social. 

Segundo palavras de Leonardo Boff (1995, p.19), "o desenvolvimento 

sustentável é uma armadilha do ecocapitalismo para apropriar-se do discurso 

ecológico e esvasiá-lo, porque são duas palavras que se contradizem". 

 

 

 

 

                                                           
46 Sócio-economista, nasceu na Polônia e naturalizou-se francês. Viveu 14 anos no Brasil. É Doutor pela 
Universidade de Delhi, na Índia, dirige o Centro de Pesquisas sobre o Brasil Contemporâneo na Escola de Altos 
Estudos em Ciências Sociais de Paris. Foi professor da Universidade de Varsóvia e Conselheiro Especial da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Eco-92. Ignacy Sachs inspirou a teoria e a 
prática de pesquisadores, professores, administradores públicos, políticos, bem como de ampla gama de pessoas e 
instituições nos últimos 30 anos, no mundo e no Brasil. Ajudou a preparar a Conferência de Estocolmo sobre o meio 
ambiente humano, em 1972, e a Conferência do Rio de Janeiro, em 1992. Fonte: RIBEIRO, Maurício André. 
Ecologizando o pensamento: a contribuição de Ignacy Sachs. In: Boletim de Desenvolvimento Urbano & Meio 
Ambiente nº 30 de Julho/Agosto de 1997, da Universidade Livre do Meio Ambiente – Curitiba/PR. Site: 
www.unilivre.org.br 
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2. A Perspectiva Ecossocialista 

Os problemas ecológicos e sociais são indissociáveis, apesar de tratados de 

forma isolada por uma leitura ideológica que os fragmentou. Uma das vertentes atuais 

que procura conferir sentidos explicativos para a crise ambiental e assim criar o solo 

fértil para as mudanças societárias necessárias, é a que entende ser a crise ambiental 

uma questão de base material, ou seja, que não é apenas uma visão de mundo, um 

paradigma, ou se preferirmos, um determinado comportamento ou hábito, que precisa 

ser substituído, mas também as relações sociais de produção que têm como pano de 

fundo a interação entre o acesso (livre ou regulado), a apropriação (individual ou 

coletiva) e o uso (privado ou público) dos recursos ambientais.  

Em essência, o que está em jogo para a construção do futuro verdadeiramente 

sustentável também é o estabelecimento das regras de convívio social que regulem e 

normatizem o acesso à natureza e ao uso dos recursos ambientais, bem como a 

definição dos critérios para a repartição dos benefícios e prejuízos das riquezas geradas 

por esse acesso e uso dos sistemas naturais. 

Desenvolvimento verdadeiramente sustentável, para o pensamento 

ecossocialista, parte do pressuposto de que os problemas do desenvolvimento e do meio 

ambiente não podem ser tratados separadamente, e atenta para a necessidade de pensar 

as saídas para tais problemas de forma articulada. Para tanto, apresenta uma nova 

concepção de desenvolvimento que conjuga viabilidade econômica, prudência 

ecológica e justiça social. Inova, ainda, ao defender uma abordagem multidimensional 

do desenvolvimento que integra à economia as dimensões ecológicas, políticas, 

culturais, éticas e sociais, ao tempo que introduz neste debate, os problemas da pobreza 

e da desigualdade social (Lima, 1997).  
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A saída ecossocialista expressa a compreensão de que a presente crise ecológica 

articula fenômenos naturais e sociais. Significa, também, uma nova forma de ver e 

compreender as relações entre os homens e destes com seu ambiente; de constatar a 

indivisibilidade entre sociedade e natureza e de perceber a indispensabilidade desta 

para a vida humana. Aponta, ainda, para a busca de um novo relacionamento com os 

ecossistemas naturais que ultrapasse a perspectiva individualista, antropocêntrica e 

utilitária que, historicamente, tem caracterizado esta sociedade.  

O pensamento ecossocialista, entende que a degradação ambiental é, na 

verdade, conseqüência de um modelo de organização político-social e de 

desenvolvimento econômico, que estabelece prioridades e define o que a sociedade 

deve produzir, como deve produzir e como será distribuído o produto social. Isto 

implica na construção de uma outra sociedade, cujo padrão tecnológico e o uso dos 

recursos naturais, associados a uma forma específica de organização do trabalho e de 

apropriação das riquezas socialmente produzidas, aponta para a superação do 

capitalismo.  

A solução para tais problemas, por conseguinte, exige mudanças nas estruturas 

de poder e de produção e não medidas superficiais e paliativas sobre seus efeitos. 

Entende-se, neste sentido, que o sistema capitalista não pode regular, muito menos 

superar, as crises que deflagrou. Ele não pode resolver a crise ecológica porque fazê-lo, 

implica em colocar limites ao processo de acumulação uma opção inaceitável para um 

sistema baseado na regra “cresça ou morra!”.  

 

 

 

 

 106



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 107



 

As organizações pesquisadas apontam como principais estratégias para 

solucionar os problemas causados pelo desenfreado aumento do “lixo” nas grandes 

centros urbanos: a) o incentivo à coleta seletiva; b) a utilização do princípio dos três 

R´s e de tecnologias ditas “limpas”; c) o estímulo financeiro às indústrias recicladoras, 

ao empreendedorismo e à organização do trabalho do catador, d) a geração de trabalho 

e renda a partir da reciclagem, e) a promoção da educação ambiental. 

A partir da apropriação dos dados da pesquisa, tornou evidente que dentre as 

estratégias propostas pelas organizações da sociedade civil, a reciclagem tem uma 

importância diferenciada, pois a ela estão agregadas e subordinadas todas as demais.  

A saber, a coleta seletiva justifica-se na medida em que o “lixo” coletado, 

armazenado e, posteriormente, tratado servirá de matéria-prima para as indústrias de 

reciclagem. Provém daí o incentivo financeiro concedido às indústrias que se utilizam 

da reciclagem como parte do seu processo produtivo. Em uma relação dialética, 

também o trabalho do catador e a valorização do processo de reciclagem na produção 

de mercadorias, são dois lados de uma mesma questão. Seguindo esta mesma lógica, 

podemos entender o incentivo à tecnologias limpas, que se apresenta como um dos 

objetivos do uso da reciclagem nos processos produtivos das empresas. 

Por tudo isso, o capital aceita a reciclagem como uma solução para o seu 

problema de falta de matéria-prima, porque esta não interfere (nem fere) na forma 

como este sistema se reproduz, antes pelo contrário, a reciclagem o reforça, na medida 

em que o incentiva e o patrocina, sendo uma alternativa capaz de manter o consumo e a 

alucinante produção de mercadorias cada vez mais supérfluas e com um tempo 

determinado de uso. A educação ambiental, volta-se, por sua vez, para a separação e 

tratamento do “lixo”, ambos ligados à reciclagem.   
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Para Legaspe, “a reciclagem é um instrumento econômico e o seu emprego 

determina a condição de passagem do material reciclado por um novo processo 

industrial, para se efetivar o consumo ou uso novamente” (1996, p.163).  

As estratégias pró-reciclagem, pró-tecnologias limpas e pró-coleta seletiva, pró-

educação ambiental tornam pública a problemática da descartabilidade, ou se 

quisermos, da diminuição do tempo de vida útil das mercadorias. Entretanto, estas 

estratégias tornam-se insuficientes, na medida em que não conseguem transpor as 

barreias do fenomênico e politizar do debate.  

No nosso entender, estas estratégias são apenas “remédios tópicos” e não a 

solução para o problema do crescimento dos descartáveis, do “lixo” e da poluição. Estes 

problemas, por sua vez, respondem a uma necessidade perversa do capital, qual seja, a 

de produzir cada vez mais mercadorias com tempo de uso programado.  

Neste sentido, a idéia de que a reciclagem reduz o “lixo” e também gera 

emprego e renda é um argumento lógico, mas não resiste a um exame mais crítico. Na 

realidade, a reciclagem não supre a necessidade de criação de políticas urbanas e de 

saneamento – que acompanhem o crescimento do volume de “lixo” descartado – e 

tampouco de geração de emprego e renda.  

Vale destacar que a reciclagem é um processo que, no Brasil e demais países 

periféricos, criou uma cadeia produtiva cujo principal sujeito é o catador de “lixo”. Um 

trabalhador de rua que vivencia precárias condições de trabalho sem nenhuma proteção 

social.  

Para que a reciclagem realmente se tornasse uma alternativa, seria 

imprescindível investir em uma outra proposta de educação ambiental, além de redefinir 

os meios de coleta, prensagem, armazenamento e as condições de trabalho dos(as) 

catadores(as) transformando-os de fato em agentes ambientais.  
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Entretanto, no Brasil, quase sempre, sequer há coleta de lixo regular e eficiente 

para atender à maioria da população. Na verdade, ainda não se conseguiu implantar, ao 

menos em nosso país, um sistema integrado de coleta seletiva. O “sucesso” da 

reciclagem deve-se ao simples e miserável fato de que a coleta transformou-se em meio 

de vida de uma multidão de brasileiros(as), que catam os materiais nos lixões ou 

diretamente nos latões de lixo nas ruas. Ou seja, a tão ovacionada indústria de 

reciclagem só existe porque este conjunto de trabalhadores(as) pauperizados e 

expropriados, literalmente põem as mãos no “lixo”. 

Diante do exposto, podemos aventar que a direção social das estratégias de 

enfrentamento da problemática do lixo defendidas pelas organizações pesquisadas 

caminha tendencialmente pela mesma lógica do mercado, da lucratividade, da 

exploração do trabalho. Mesmo que não tenham a intenção, essas organizações 

contribuem para a disseminação e o fortalecimento daquela cultura ambientalista 

forjada pelas classes dominantes.  

E neste sentido, as organizações, inclusive aquelas ditas de esquerda, só têm 

com horizonte o capital e, diante disso, suas proposições e ações circunscrevem-se às 

muralhas deste perverso e excludente sistema e estão emprenhados pela sua lógica 

mercadológica e destrutiva.   

As exigências da racionalidade capitalista, expressas na incessante busca de 

produtividade, competitividade e lucratividade, e materializadas num sistema produtivo 

e tecnocientífico orientado para tais fins, condicionam comportamentos imediatistas, 

individualistas e predatórios - por parte dos grandes grupos empresariais e pela própria 

ação governamental - que se refletem de forma negativa sobre o meio ambiente.  

A realidade tem demonstrado que os interesses da acumulação do capital se 

colocam como os principais responsáveis pela problemática ambiental. Os requisitos 
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inerentes ao sucesso da empresa capitalista encerram incompatibilidades flagrantes com 

as propostas de preservação da natureza e da vida no planeta. Entre tais requisitos pode-

se destacar: 1) a necessidade de volumes sempre crescentes de investimentos, para 

manter taxas constantes de crescimento; 2) a perspectiva de tempo econômico pautado 

em curtos prazos, já que a rentabilidade depende da maior rotatividade do capital; 3) a 

execução de estratégias que visem o crescimento ilimitado e lucros imediatos.  

Essas características pressupõem um consumo crescente de recursos naturais e 

energéticos, um comportamento consumista por parte dos compradores e um estímulo 

obsessivo na busca do ganho rápido e fácil, divorciado de quaisquer considerações 

sobre o tempo de reprodução da natureza. Essa conjugação de características e 

objetivos resulta numa equação insustentável, com impactos perversos sobre a vida 

humana (em especial da classe trabalhadora que torna tal sistema possível) e sobre o 

meio ambiente (CAVALCANTI, 1995).  

A lógica consumista presente nesta sociedade contemporânea que produz 

impactos preocupantes sobre o ambiente natural. A sociedade capitalista industrial 

criou o mito do consumo como sinônimo de bem-estar e meta prioritária do processo 

civilizatório. Para o capital o principal objetivo é atender ao consumidor47 e estimular 

necessidades artificiais que promovam uma maior rotatividade e acumulação do capital 

investido.  

 

A pesquisa realizada apontou o fato de que a maioria das organizações civis não 

têm o entendimento de que a crise ecológica está inscrita nos fundamentos da produção 

                                                           
47 Não cabe aqui entrar no mérito da discussão sobre as “sutis” diferenças entre o cidadão e o consumidor, basta 
destacarmos que, pela lógica do capital, as categorias de consumidor e indivíduo/cidadão são diferentes. Consumidor 
é toda pessoa dotada de poder aquisitivo, capaz de comprar mercadorias e fazer mover o ciclo produtivo. O mercado 
e as mercadorias não são destinados a satisfazer toda e qualquer necessidade humana, mas sim aquelas criadas pela 
própria necessidade que tem o sistema capitalista de se reproduzir. Isto porque o mercado no capitalismo é um 
eficiente instrumento para alocar recursos, para indicar os caminhos da maior rentabilidade econômica, mas não foi 
programado para perceber e responder a necessidades e problemas sociais. 
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capitalista e foi desencadeada pela sua essência destrutiva. Por isso mesmo, como diz 

Barreira (2004, p. 20), “o capital não destrói a natureza porque é mal educado ou mal 

informado. Ele faz isto, porque é de sua essência ser destrutivo”. 

Em nosso estudo pudemos observar que as interpretações dadas aos problemas 

ambientais: a) reduzem a complexidade da crise ambiental a um problema estritamente 

ecológico e b) vinculam os problemas ecológicos a uma discussão técnica, 

desvinculando-os, consequentemente, dos seus determinantes. 

Não podemos desconsiderar, que a crise ambiental é produto de um modelo de 

organização geral da sociedade, que comporta decisões políticas e econômicas que 

condicionam toda a vida individual e social. Está evidente que a questão ambiental tem, 

entre outras, uma dimensão técnica, mas esta é precedida e condicionada por razões 

políticas e econômicas, e não o contrário como pretendem os que a consideram uma 

questão meramente técnica. 

Temos como entendimento de que as discussões sobre a problemática ambiental 

devem ser politizadas. Mais ainda, acreditamos que a questão ecológica deve fazer 

parte da agenda política dos governos, não como chavão para angariar mais votos, mais 

como um problema que afeta a todos e que carece urgentemente de intervenção do 

Estado, como política pública.   

Faz-se necessário conceber o meio ambiente como um patrimônio público 

comum e sua defesa como um direito político e de responsabilidade do Estado, através 

de políticas públicas específicas para o trato da questão. São tarefas e desafios políticos 

que vão exigir propostas que atuem no cerne da questão.     

Como afirma Antunes, 

Sabe-se que a humanidade teria condições de se reproduzir 
socialmente, em escala mundial, se a produção destrutiva 
fosse eliminada e se a produção social fosse voltada não 
para a lógica do mercado, mas para a produção de coisas 
socialmente úteis. Trabalhando poucas horas por dia, o 
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mundo poderia reproduzir-se de maneira não destrutiva, 
instaurando um novo sistema de metabolismo societal 
(1999, p.193) 

 

Para Gramsci48, grande massa dos homens (e acrescentaria das mulheres) pensa 

segundo uma concepção de mundo imposta mecanicamente a partir do ambiente externo 

e obedece a essa concepção de modo passivo. Por isso, este trabalho, com um universo 

temático bastante específico e delimitado, pretendeu desconstruir a concepção de 

mundo hegemônica e reafirmar a luta contra esse sistema. 

Acreditamos que ainda há muito a se pesquisar e debater sobre a problemática 

ambiental, uma vez que só o conhecimento de suas reais determinações pode auxiliar na 

construção de uma contra-cultura que não tenha como base nem a corrida alucinante 

pela lucratividade nem a “mão firme” do mercado, e que, acima de tudo, se utilize da 

luta em prol do meio ambiente como uma das possíveis portas de saída para o fim deste 

sistema predador, injusto e excludente. 

Por isso mesmo, acreditamos que a problemática ambiental só será efetivamente 

resolvida, quando for superada uma contradição que é inerente ao capital, qual seja: a 

disjunção entre as necessidades humanas e a produção das mercadorias. Mais ainda, 

temos como entendimento que ao ser superada esta contradição, conseguiremos, por fim 

ao sistema capitalista.  

 

                                                           
48 Para melhor entendimento, ler: SIMIONATTO, Ivete. Gramsci – sua teoria, incidência no Brasil e influência no 
Serviço Social. 3ª Ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, São Paulo, Ed. Cortez, 2004, pp. 49.   
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