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Resumo 

 

Os desafios ambientais vividos pela humanidade neste início de século XXI conduziram 

diferentes agentes sociais a reflexões sobre o modo de vida humana. Observa-se que o próprio 

ser humano a partir de suas decisões cotidianas gerou danos ambientais que põe em perigo a 

sustentabilidade da vida humana na Terra. A ciência economia não foi excluída desta análise. 

Pela importância que possui na tomada de decisão de agentes individuais e coletivamente, 

esta ciência deve repensar seus postulados de maneira que compreenda soluções para as crises 

ambientais. O surgimento da economia verde como uma forma de racionalidade econômica 

vem apontando na comunidade científica e no cotidiano de consumidores e empresários como 

resposta aos desafios ecológicos. Contudo, a partir da abordagem marxista, críticas podem ser 

direcionadas a essa forma de se pensar a economia, mais especificamente, as faces que a 

economia verde adota e o seu real compromisso com as questões ambientais.   
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Introdução 

 

A ciência econômica desempenha um papel preponderante para a tomada de decisão 

do homem nas suas atividades cotidianas, abrangendo a produção, distribuição e consumo de 

riquezas. Por meio da produção, o homem se interage com a natureza e o seu entorno, com os 

meios de produção e com outros homens, construindo assim a identidade humana. Por meio 

da distribuição, partilha-se a riqueza produzida, possibilitando a manutenção da vida. O 

consumo, por fim, provem da exigência do corpo para subsistir. 

 No sistema capitalista, tanto produção, distribuição e consumo adquirem 

especificidades que conduzem a uma reflexão sobre a existência humana. Um levantamento 

histórico destas três variáveis fornece uma análise significativa dos valores que norteiam uma 

sociedade em determinado espaço e tempo. Como exemplo, nas sociedades primitivas, se 

tendia o trabalhador a possuir também a posse e propriedade dos meios de produção, sendo 

com o passar do tempo destituído de tais meios, se criando no capitalismo atual uma distinção 

entre força de trabalho e meios de produção. Esta separação será explorada por Karl Marx, 

revelando os efeitos nocivos deste distanciamento, no qual chamou de alienação.  

 Desta forma, analisar o sistema econômico atual, o capitalismo, é mais que uma 

simples análise de meios e fins econômicos, mas significa pensar o próprio ser humano, suas 

culturas, seus valores, éticas, posições e interações no espaço. Contudo, nas últimas décadas, 

tanto a ciência econômica, como o capitalismo e seu conceito de crescimento econômico vêm 

sendo posto em análise, se questionando os limites e os problemas causados pela noção 
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restrita de ambos. Em 1972, o relatório Limits of Growth (Limites do crescimento), lançado 

em Estocolmo na conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, representou um 

questionamento profundo ao próprio sistema capitalista, ao por m xeque a capacidade de tal 

sistema em dar continuidade a um dos pilares que o sustenta: a acumulação de riqueza. Como 

trabalhar uma lógica de crescimento ao infinito em um mundo de recursos finitos. Assim se 

apresenta o desafio da sociedade contemporânea, que tem que pensar sua própria 

racionalidade, paradigmas e lógicas para lidar com os desafios ambientais que ameaçam a 

própria sustentabilidade da vida humana na terra. 

 A lógica cornucopiana, na qual a Terra seria um paraíso para o homem, fornecedora de 

tudo que ele precisa e, sabendo o homem dominá-la, teria todas as suas necessidades 

atendidas, poderia ser válida em um mundo com uma população reduzida. Entretanto, ao 

longo do século XX, a população da Terra aumentou significativamente, o que para Pinheiro 

(1997, p. 378) “vale destacar aqui o fato de que durante 99,9% da história da humanidade 

fomos menos de 10 milhões de pessoas habitando o planeta; só muito recentemente nos 

aproximamos dos quase 6 bilhões atuais”. Considerando o ano destes dados, é este 

crescimento acelerado, não planejado, que lança questões tais como o desafio de alimentar 

uma população tão grande (óptica da produção); como lidar com a desigualdade social que 

emana deste crescimento populacional, já que grande parte deste aumento populacional 

pertence a continentes pobres como África e América (PINHEIRO, 1997) (óptica da 

distribuição); e como sustentar níveis de consumo tão elevados de recursos naturais tanto 

renováveis como não renováveis (óptica do consumo). 

 Como tentativa de se repensar a economia e sua participação no cotidiano humano, um 

ramo da economia vem apontando com sucesso no cenário tanto empresarial como na política 

e na sociedade em geral: a economia verde. Esta economia se apresenta como uma economia 

preocupada com questões ambientais e comprometida em solucionar os problemas 

ambientais, repensando o próprio saber econômico e procurando conciliar um crescimento 

sustentável com a erradicação de pobreza. (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA, 2011). 
 O problema que se lança, entretanto, é até onde o conceito de economia verde 

representa um rompimento com os paradigmas de uma “economia marrom”, predatória, e 

fomentadora da desigualdade socioeconômica. Deve se analisar a prática e a teoria envolta do 

conceito de economia verde, para saber qual o seu real compromisso para solucionar os 

desafios ambientais, seus limites e possibilidades, identificando se, de fato, consiste em uma 

nova economia ou apenas uma transformação da economia tradicional, que se adapta a novas 

condições de produção e mercado. Para tanto, inicialmente, deve-se pontuar o que consiste a 

economia verde, seus objetivos, projetos e resultados práticos, para, em seguida, observar se 

tal conceito resiste às críticas ao sistema no qual foi gerado.  

 Para problematizar a economia verde, os trabalhos de Karl Marx e Friedrich Engels 

são relevantes para se realizar um debate teórico sobre o conceito de economia verde. Pelas 

suas críticas ao capitalismo e a racionalidade que o sustenta, estes autores são significativos 

para se observar se a economia verde consiste em uma nova economia compromissada com a 

proteção do meio ambiente ou se são apenas transformações adaptativas da economia 

capitalista predatória.  

Marxismo e ecologia 

 As idéias desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels em seus extensos trabalhos 

abrangem diferentes âmbitos do ser humano. Pode se creditar aos dois autores a capacidade de 

ver o homem em sua totalidade, não o reduzindo a simplificações como é tão comum a 

ciência positivista. Como prova, os escritos de Marx e Engels são estudados na ciência 

econômica, pedagogia, sociologia, geografia, história, administração, psicologia, etc., o que 



reflete a riqueza de seus estudos. Diante de tal abrangência, estes mesmos autores podem ser 

utilizados como referência para uma análise da crise ecológica contemporânea.   

 Embora, Marx tenha dado ênfase ao trabalho como elemento formador da sociedade e 

da identidade humana, a natureza desempenhava um papel fundamental nesta formação 

identitária, pois é por meio do trabalho que o homem se relaciona com o meio, se construindo 

e construindo o meio em que vive. Assim sendo, o trabalho constrói, mas só tem essa 

capacidade por existir um meio que forneça insumos para essa construção. Da mesma forma 

que o homem constrói o meio em que vive pelo trabalho, o meio influencia o homem, 

fornecendo as possibilidades para sua subsistência e palco para sua atuação. Esta 

interdependência entre homem e natureza é visível na seguinte passagem de Friedrich Engels 

(1876 apud CANTOR, 2007, p. 99): 
Não devemos ficar demasiado lisonjeados de nossas vitórias humanas sobre a 

natureza. Ela se vinga de nós por cada uma das derrotas que lhe infligimos [...]. 

Tudo nos faz recordar, a cada momento, que o homem não domina a natureza. Pelo 

menos de modo como um conquistador domina um povo estrangeiro ou como 

alguém que é alheio à natureza! Isto porque somos parte dela, com nossa carne, 

nosso sangue e nosso cérebro, nos situamos em um interior e todo o nosso domínio 

sobre a natureza e a vantagem que nisto levamos sobre as demais criaturas consiste 

na possibilidade de conhecer suas leis e saber usá-las. 

Esta passagem do companheiro de Marx reflete a relação de dependência entre homem 

e natureza, de forma que a ação do homem sobre o ambiente que o rodeia não é uma relação 

de dominação, mas de compreensão, onde entender as leis da natureza dar uma vantagem de 

sobrevivência. A concepção de dominação produziu danos ambientais severos, pois, junto 

com a necessidade de geração de riqueza e produção de bem-estar, a exploração dos recursos 

naturais foi levada ao extremo. 

Marx questiona a lógica capitalista ao revelar suas contradições e sua tendência à 

autodestruição em nome do benefício de uma pequena classe burguesa. Seriam estas 

contradições que conduziriam a sociedade a romper com o capitalismo em direção a uma 

sociedade comunista. As ameaças ecológicas presenciadas na contemporaneidade fazem parte 

desta lógica, na qual os anseios por riqueza de poucos conduzem às ameaças ambientais para 

muitos outros seres humanos. 

  O capitalismo, para Karl Marx, é um sistema de organização social no qual a 

exploração do trabalhador e da vida humana é levada ao extremo, apenas beneficiando uma 

classe de pessoas. Essa exploração do trabalhador o conduz para um estado de alienação, que, 

de forma grosseira, pode ser interpretado como “a negação do homem a sua existência”. Os 

estudos sobre alienação são outra prova que corrobora a noção de que Marx voltou suas 

atenções também para as questões ecológicas. 

  A separação da força de trabalho dos meios de produção leva o trabalhador a realizar 

uma atividade na qual não será detentor dos resultados de seu trabalho. Como a força de 

trabalho vendida para o capitalista não pode se separar do trabalhador como ser humano, este 

está condenado a realizar uma tarefa cujo significado para si da atividade que realiza se reduz 

ao ganho apenas de um salário. Embora esse seja importante para a sobrevivência do 

trabalhador no sistema capitalista, isso produz efeitos psicológicos representativos, 

impactando sua visão de mundo, de vida e sua identidade. 

 Mas a alienação não se dá apenas no âmbito do trabalho. O homem pode se vê 

despossuído de uma relação coma natureza e com outros homens. Desta forma, um 

individualismo extremo em uma sociedade e a noção de não pertencimento a natureza pode 

conduzir o indivíduo a ações cada vez mais predatórias. A alienação, o sentimento de não 

pertencimento a algo ou alguém, favorece a mercantilização da natureza, aumentando ainda 

mais sua depredação. Oliveira et al (2005, p. 145) observa que: 
A deterioração da relação Natureza-Homem leva à alienação do homem, pois o 

homem vive apenas como ser satisfazendo as suas necessidades de conservação e 



procriação; a relação homem-outros homens é também deteriorada pela alienação, 

pois o mundo do trabalho nos torna estranhos uns aos outros; a relação homem-

produto do seu trabalho está deteriorada, pois na sociedade industrial o homem não 

possui o resultado da sua atividade laborativa. O trabalhador não se afirma no seu 

trabalho, mas se nega. Essa negação está no fato de o trabalho não ser um bem 

próprio do trabalhador e criar a dominação sobre a produção e sobre o produto por 

parte daqueles que não produzem. 

As concepções marxistas são atuais para um debate onde a crise ecológica se faz 

presente como uma anomalia para a ciência atual e, em particular, a ciência econômica, 

questionando seus pressupostos e a lógica que fundamenta o sistema capitalista, que para o 

autor, é causa dos desafios ambientais vividos hoje. 
[...] Quanto mais um país cresce com a indústria em grande escala na base de seu 

desenvolvimento, como acontece nos Estados Unidos, mais rápido se torna esse 

processo de degradação. A produção capitalista, portanto, só desenvolve as técnicas 

e o grau de combinação do progresso social da produção minando, simultaneamente, 

as fontes originais de toda a riqueza – o solo e o trabalhador (MARX apud 

FOSTER, 1999, p. 167) 

 

A economia verde e os desafios ambientais 

 

 A crise ecológica que emerge com maior abrangência na contemporaneidade gerou 

questionamentos sobre o modo de vida humano, sendo creditado ao homem as transformações 

danosas ao meio ambiente. O homem avançou tão significativamente no campo científico 

sobre a compreensão da natureza que passou a desempenhar um papel de agente antrópico. 

Como exemplo da interferência do homem nos ecossistemas naturais, a Mata Atlântica 

ocupava inicialmente 16% do território brasileiro, sendo agora de apenas 7%.  

 É no contexto de repensar a atitude humana diante da natureza, reduzindo o caráter 

predatório e devastador para com a natureza, que a economia é chamada para repensar seus 

postulados, tendo em consideração a visão ecológica. Esta nova economia ecológica será 

chamada de economia verde e será designada pelo PNUMA (2011) como: 
uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade 

social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e 

escassez ecológica. Em outras palavras, uma economia verde pode ser considerada 

como tendo baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de recursos e 

socialmente inclusiva. 
 Esta forma de economia procura, em seus pressupostos, ressaltar a inclusão social, a 

diminuição da pobreza e a eficiência dos recursos naturais, que por serem escassos, se não 

administrados eficientemente, podem ameaçar a própria continuidade das atividades 

empresariais. Esta forma de economia vem sendo adotada por muitas empresas de sucesso, 

que observam nessa nova tendência oportunidades de vantagens competitivas significativas. 

O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) no relatório O argumento 

comercial para a economia verde: retorno sustentável do investimento (2012) faz um 

levantamento de empresas multinacionais que adotaram a economia verde nas suas atividades, 

buscando com este relatório evidenciar as vantagens comerciais e empresariais de se investir 

neste nicho de mercado. Alguns exemplos são
1
: 

 No México, o Grupo Bimbo economizou aproximadamente US$ 700 mil e 338.400 m
3
 

de água em 3 anos com o seu programa de redução de consumo de água; 

 No Egito, o projeto de compostagem do Grupo SEKEM ajudou a economizar o 

equivalente a mais de 300.000 toneladas de CO2 entre 2007 e 2011, e aumentou as 

vendas de EGP 788.400 para mais de EGP 10,5 milhões em 2010.  

                                                           
1
 Disponível em: < http://www.unep.org/pdf/Business_Case-16June-Newsdesk-Draft_PR_PT-BR.pdf> acesso 

em 12 set. 2012. 
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 Na China, o Grupo Zhangzidao Fishery viu um aumento anual de 40% na sua receita 

entre 2005 e 2010 (comparado com a média de 13% no seu ramo de atividade) 

oferecendo uma alternativa aos métodos de monocultura. A abordagem integrada da 

Multi-Tropic Aquaculture utilizada pela empresa proporcionou um ecossistema mais 

equilibrado, tendo em conta a qualidade ambiental e as condições locais.  

 A General Motors economizou mais de US$ 30 milhões em 6 anos com seu programa 

de produtividade dos recursos, que também reduziu o volume de resíduos em 40%.  

 
Estes exemplos revelam a prosperidade da economia verde no sistema capitalista, 

possibilitando lucros para as empresas e benefícios ecológicos e sociais. Mas, diante do 

testemunho de adoções desta nova economia por parte de grandes agentes empresariais, fica a 

pergunta, até onde a economia verde está comprometida com um paradigma também verde? É 

neste ponto que o marxismo fornece uma análise considerável sobre a economia verde e a 

falácia que ela representa, contribuindo para o sentido real que a economia verde adota diante 

das evidências pontuadas acima.  

 

Marxismo e a crítica a economia verde 

 

 Os problemas ambientais vividos hoje são problemas que emanam da forma como o 

homem se relaciona com a natureza, subjugando e adotando uma postura de separação 

edistanciamento com a natureza. Tal relacionamento está além das ações visíveis. Ela se 

legitima na cultura, nos valores, nas ideologias, nos símbolos e significados que construímos 

das coisas e que nos fornecem subsídio para tomarmos decisões no cotidiano. Desta maneira, 

antes de uma revolução prática, no campo do visível, uma revolução no mundo das idéias, dos 

valores e da cultura terá que se realizar primeiro, para que assim possa legitimizar ações 

práticas de economia verde. 

O sistema capitalista, acentuando o distanciamento entre homem e natureza, contribui para 

alimentar e legitimizar uma cultura predatória e devastadora com seus pressupostos 

utilitaristas, mercantilizantes e individualistas. O sistema capitalista não só efetua um 

distanciamento do homem com a natureza, como também a transforma em mercadoria, sendo 

utilizada para a obtenção de lucro e acumulação de riqueza. Para Cantor (2007, p. 101-102): 
De forma histórica específica, o capitalismo, as relações entre os seres humanos, a 

sociedade e a natureza converteram-se em relações mercantis e monetárias. Isto 

redunda em que, em ara do lucro – que é a essência do modo de produção capitalista 

–, dilapidem-se as duas fontes fundamentais riqueza: a força de trabalho e a terra, o 

que produz, de um lado, a alienação e a desumanização e, do outro, a destruição 

acelerada do meio rural. É verdade que Marx se concentrou principalmente no 

primeiro aspecto, ou seja, nas implicações que a exploração da força de trabalho e a 

divisão do trabalho geram na sociedade capitalista, ao redor da qual desenvolveu 

uma autentica ecologia humana. 

Se o sistema capitalista acentua os problemas ambientais devido a sua lógica que prioriza 

o capital em detrimento do homem e da natureza, então se pressupõe que na base da revolução 

ideológica necessária para legitimizar uma economia verde esteja à crítica ao sistema 

capitalista e sua substituição por uma lógica econômica diferente. O que se quer afirmar é que 

uma economia ecológica que nasça dentro do capitalismo não é, de fato, ecológica, pois o 

sistema no qual nasce é predatório em sua essência. A economia verde nos moldes que se 

apresenta não passa de uma falácia, consistindo apenas em uma reestruturação empresarial em 

busca de eficiência e novos nichos de mercado. 

A economia verde é na verdade uma exigência empresarial para tornar as empresas mais 

competitivas em um mercado global. Nos pontos salientados acima se observou que ações de 

redução de recursos naturais e preservação do meio ambiente estão sempre relacionadas com 



vantagens financeiras, o que justifica tal ação. Assim sendo, esta economia verde perde sua 

consistência e seu compromisso com as soluções ambientais, pois este deixa de ser prioridade, 

continuando o capital sendo o centro. Caso uma ação ambientalmente correta não gere 

resultados financeiros, estas ações ecológicas são cortadas dos projetos empresariais. 

Makower (2009) evidencia essa necessidade das empresas de se manterem competitivas por 

meio de uma estratégia de economia verde: 

 
Por que a preocupação? Na primeira década do século XXI, está surgindo uma 

crescente economia verde voltada aos desafios ambientais e sociais do mundo, com 

a criação de novas oportunidades – e desafios – para as empresas de todos os 

tamanhos e setores. Na economia verde, processos empresariais esbanjadores e 

produtos que poluem estão dando lugar a outros, mais eficientes, que empregam 

tecnologias mais limpas. Os problemas ambientais urgentes, tais como os de 

mudanças climáticas, estão cada vez mais sendo vistos como oportunidades de 

inovação, estímulos a novos produtos, processos, mercados e modelos empresariais. 

Orientadas por multiplicidade de fatores – concorrência, medo de intervenção 

governamental, pressões ativistas, exigências de clientes, altas nos preços de 

energia, preocupações de acionistas, mudanças de expectativas públicas, 

necessidade de atrair e manter bons profissionais –, as empresas estão utilizando tais 

oportunidades para a criação de valor nos negócios, ao mesmo tempo em que 

melhoram seu desempenho e reputação. (MAKOWER, 2009, p. 1) 

   É importante aqui, contudo dar crédito, em curto prazo, a essas ações empresarias que 

poupam recursos naturais e procuram preservar a natureza. Contudo tais ações, como já 

afirmado, são de curto prazo, apenas postergando o colapso ambiental e não solucionando o 

problema de como vemos nos relacionamos com a natureza, pois como observou Marx (apud 

FORSTER, 1999, p. 166): 
Do ponto de vista de uma forma econômica mais alta da sociedade, a propriedade 

privada do globo por indivíduos isolados parecerá tão absurda quanto a propriedade 

privada de um homem por outro. Nem mesmo uma sociedade inteira, uma nação ou 

mesmo todas as sociedades simultaneamente existentes juntas são proprietárias do 

globo. Elas são apenas posseiras, suas usufrutuarias e, como boni patres famílias 

[bons pais de família] devem legá-lo, em melhores condições, às gerações futuras. 

 

Conclusão 

  

Este artigo procurou contribuir com a discussão acerca do desenvolvimento 

sustentável, que enfoca fortemente a necessidade das gerações presentes protegerem os 

ecossistemas em nome da continuidade da vida humana na Terra. Contudo, dentro desta 

temática, não se pode excluir os conflitos de interesses e as relações de poder. A presença de 

classes dentro da sociedade que compartilham de uma ideologia imediatista, utilitarista e que 

se beneficiam da mercantilização da natureza, por possuírem instrumentos de poder, elas 

procuram legitimizar suas ações a partir da adaptação de seus discursos para o debate 

ecológico, tentando disfarçar seus reais interesses. 

 A discussão sobre economia verde é uma discussão válida à medida que procura 

estabelecer um compromisso com paradigmas de organização social e, por conseguinte, 

econômicas atreladas à preservação da natureza e a valorização do ser humano. O problema 

consiste quando se utiliza de tal discurso para se produzir ações contrárias, que valorizam o 

capital e estão comprometidas apenas com o curto prazo, não questionando a lógica de 

crescimento econômico ad infinitum em um planeta finito. As críticas marxistas ao 

capitalismo, desta forma, se torna um instrumental basco para a construção de uma ideologia 

ecológica. 
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