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Os marxistas revolucionários têm sido lentos em porem-se a trabalhar sobre a 
questão ambiental. Esta é a razão pela qual me decidi, há alguns anos, ler e 
reler Marx e Engels sob o ponto de vista da ciência ecológica. Acreditava que 
Marx e Engels não haviam dado suficiente importância à relação entre a 
humanidade e a natureza, não tinham consciência dos limites naturais – limites 
em relação aos recursos, limites ao desenvolvimento humano – e que, como 
muitos, somente haviam tido “intuições brilhantes” (parafraseando Daniel 
Bensaid) acerca das conseqüências ambientais do capitalismo. 
Nesse momento, pensava – suspeito que como muitos outros –, que esse “oco” 
com respeito à ecologia nos trabalhos de Marx e Engels, era a principal razão 
para a subestimação dos desafios ambientais por parte de nossa corrente 
política, e pela esquerda radical em geral. Pensei que devíamos ser modestos 
e aceitar esta debilidade de nosso legado teórico, para assim poder retificar 
nossa mensagem política, completar nosso programa e modificar nossa ação. 
Uma incrível debilidade 
Hoje em dia, ainda penso que devemos retificar nossa mensagem, completar 
nosso programa e modificar nossa ação. Seguindo Michael Lowy, podemos 
definirmo-nos como “ecossocialistas”, por exemplo, para dessa forma 
podermos deixar claro quem mudamos realmente, que rompemos com o 
produtivismo e com a concepção não-dialética do progresso. Mas, cheguei à 
conclusão de que minha opinião sobre Marx e Engels, em relação ao meio 
ambiente, era errada: longe de ser um obstáculo, é um recurso. Não pretendo 
dizer que ambos eram “ecologistas prematuros”: seria ridículo; eles não se 
entregaram à conservação da natureza, mas à emancipação social. 
Tampouco diria que eles anteciparam a crise ambiental global que vivemos 
hoje em dia: não o fizeram. Mas precisamente isso, o que não fizeram é que é 
incrível. De fato, Marx tinha um claro entendimento sobre a contradição básica 
entre o caráter potencialmente ilimitado da acumulação de valor, por um lado, e 
o caráter limitado de alguns recursos naturais, especialmente o solo, por outro. 
Viu o Capitalismo e a Natureza (incluída aí a natureza humana) como 
antagônicos, mas não explorou as suas conseqüências para a natureza em 
geral (como fez em relação á força de trabalho humana), e não se deu conta 
que seu antagonismo levaria a humanidade a um beco sem saída. Esta falta de 
antecipação global poderia ser vista como uma debilidade em seu pensamento, 
mas a realidade é que o marco conceitual que elaborou, bem poderia tê-lo 
levado a antecipar a crise ecológica, do mesmo modo que o levou a antecipar 
outras dimensões do desenvolvimento capitalista. 
Neste debate sobre a apreciação de Marx, concordo plenamente com John 
Bellamy Foster. De fato, existe algo assim como uma “ecologia de Marx”. 
Vamos examinar a questão dos limites, que é obviamente decisiva desde um 
ponto de vista ecológico. Um conceito central no pensamento de Marx sobre 
esse tema é o do “metabolismo social” entre a humanidade e a natureza. Marx 
chegou a este conceito graças aos trabalhos do agro-químico Liebig, que havia 
encontrado evidências de que a urbanização havia rompido o ciclo dos 
nutrientes: material orgânico incorporado à comida, à roupa, etc., era exportado 
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para as cidades e finalmente contaminava os rios e o mar, em lugar de voltar 
ao solo em forma de nutrientes, como havia ocorrido nas sociedades pré-
capitalistas. Marx se deu conta que o desenvolvimento de um mercado mundial 
estava dando um grande empurrão a este processo, através das exportações 
massivas de produtos agrícolas, desde os países dominados, até os países 
imperialistas. Ele, inclusive, escreveu que o uso de fertilizantes minerais, 
fertilizantes químicos e a mecanização da agricultura não ofereceriam uma 
solução estrutural para o problema, porque o crescimento da produtividade 
social do trabalho humano somente podia compensar parcial e 
temporariamente a diminuição da produtividade natural do solo, dado que a 
fertilidade natural é um “limite, um ponto de partida e uma base”. Na visão de 
Marx, uma solução estrutural somente poderia chegar de uma gestão reacional 
do intercâmbio de matéria orgânica entre a humanidade e a natureza, o que ele 
chama de “a regulação do metabolismo social”. Este mesmo conceito fui 
desenvolvido mais tarde pelo famoso ecologista norte-americano Barry 
Commoner em sua fascinante obra, “The Closing Circle”. A conclusão 
programática aparece logicamente: um passo radical atrás na separação entre 
o ‘campo’ e a ‘cidade’, é uma idéia-chave para uma alternativa (eco)socialista. 
Esta perspectiva é, para Marx, tão importante quanto a abolição da divisão 
capitalista do trabalho. 
40 anos depois da Primavera Silenciosa... 
Parece-me evidente que os escritos de Marx sobre o metabolismo social são 
uma antecipação a ser destacada do conceito de desenvolvimento sustentável, 
no sentido real desta expressão. Barry Commoner reconhece a explicitação 
deste fato e cita Marx neste tema. É certo que algumas outras citações tornam 
possível desenvolver uma interpretação mais produtivista do Marxismo. Mas, 
se alguém considerar que estas duas interpretações sejam possíveis, a 
pergunta permanece: por que não desenvolvemos o conceito de Marx sobre 
um metabolismo homem-natureza socialmente regulado? Por que a Quarta 
Internacional levou quarenta anos para adotar uma Resolução sobre ecologia, 
depois da publicação da “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson? Está claro 
que tal demora não pode ser explicada somente por uma falta de forças. Deve 
haver profundas raízes, políticas e metodológicas. 
Quais são estas raízes? Esta é a questão. Foster vê essa demora dos 
marxistas, principalmente, como um resultado da polarização entre as 
interpretações mecanicistas e positivistas do Marxismo, por um lado, e o mais 
criativo ‘marxismo ocidental’, pelo outro, que, como uma reação, rompeu com o 
interesse de Marx e Engels pelas ciências naturais. Esta falta de interesse é, 
obviamente, uma parte importante da explicação, mas, é suficiente? Não creio. 
Em relação à nossa corrente, a Quarta Internacional, do meu ponto de vista, 
existe outro elemento: 
Não tiramos todas as conclusões de nossa própria análise sobre a crise 
capitalista, como uma crise sistêmica e ampla. Quando pensamos que a 
revolução podia triunfar na Europa, ao final dos anos sessenta e princípio dos 
setenta, as exigências ambientais apareciam como algo muito imediato, muito 
parcial e secundário em comparação com as exigências sociais (com exceção 
da luta contra a energia nuclear, que apoiamos desde o princípio). Mais tarde, 
quando a correlação de forças mudou radicalmente em favor da classe 
dominante, aconteceu o contrário: a classe trabalhadora levava a cabo lutas 
defensivas por exigências imediatas, mas, ao mesmo tempo, a crise ecológica 



aparecia cada vez mais como um grande problema global, que somente 
poderia ser resolvida (do nosso ponto de vista) através de uma transformação 
global socialista da sociedade, em uma escala mundial. Em ambos os casos, 
uma concepção muito estreita da luta de classes e um entendimento dialético 
unilateral inadequado, de como gerar consciência dela mesma, nos guiaram a 
uma orientação política, onde a destruição capitalista do meio ambiente era 
vista, principalmente, como um assunto para propaganda, não para a ação, 
não para uma luta de massas, não para as exigências imediatas e de transição. 
Isto nos dá mais indicações sobre as mudanças necessárias na nossa 
mensagem política, programa e ação. Como escreveu Martha Gimenez, “é 
importante que os marxistas façam algo mais do que dedicarem-se à crítica 
teórica. Deveriam estar envolvidos em lutas específicas, aprendendo com suas 
experiências e compartilhado o aprendido com aqueles cujos pontos de vista 
possam ser diferentes, mas cujos objetivos sejam próximos”. 
Para merecermos o rótulo de ‘ecossocialistas’: 

1. Deveríamos banir a aproximação meramente propagandística das questões 
ecológicas, baseadas na simples denúncia do capitalismo. Em seu lugar, 
deveríamos melhorar nosso conhecimento dos problemas, não somente em 
sua dimensão social, mas também na dimensão científica deles mesmos 
(sendo o segundo parcialmente independente do primeiro). 

2. Deveríamos ajudar a construir amplas mobilizações relacionadas com 
demandas e exigências ecológicas, e aprender de outros. Do meu ponto de 
vista, a prioridade absoluta é a criação de um movimento de massas mundial 
a favor de soluções sociais e igualitárias, para parar as mudanças climáticas 
(e nos adaptarmos a elas, já que algumas já são irreversíveis). Aliás, o desafio 
das mudanças climáticas ilustra a aproximação adequada do conceito de 
Marx: o capitalismo destrói o clima porque sua lógica de acumulação 
desequilibra o intercâmbio de matéria orgânica, através de uma saturação 
massiva do ciclo de carbono. 

Do meu ponto de vista, uma de nossas contribuições para as mobilizações de 
massas deveria ser promover os assuntos ambientais nos movimentos de 
trabalhadores. Para poder levar a cabo esse objetivo, como Paul Burkket 
assinala em seu excelente “Marx e a Natureza”, é muito importante que a força 
de trabalho humana seja vista como um recurso natural explorado pelo 
capitalismo, como explora qualquer outro recurso. Esta idéia fornece a base 
para uma confluência anticapitalista “vermelha e verde”. 
Resposta capitalista e ecossocialista para as mudanças climáticas 
Se mudarmos desta maneira – e o que tem sido feito na Inglaterra é um 
exemplo – será muito útil, não somente para os trabalhadores e os mais pobres 
do mundo, mas também para o meio ambiente. Aqueles que têm dúvidas 
deveriam dar uma olhada no “Stern Review on the Economics of Climate 
Change” [http://hm-treasury.gov.uk/]. É a primeira vez que uma equipe de 
economistas contratados por um governo apresentou um plano global a longo 
prazo, baseado nas provas científicas das temíveis ameaças das mudanças 
climáticas. Algumas organizações ecológicas reagiram com grande 
entusiasmo. Mas quais são as respostas de Stern ao que ele mesmo qualifica 
como ‘o maior erro de mercado jamais visto’? Um sistema de comércio de 
emissões de carbono, que seja pago pelo povo. Um imposto sobre o carbono 



pago pelo povo, enquanto os chefes de estado os recompensa com um corte 
nos ‘gastos sociais’. Um sistema mundial que comercie com as emissões de 
carbono, baseado no sistema europeu de comércio, que deixa, somente no 
setor energético britânico, um lucro de aproximadamente 800 milhões de libras 
no primeiro ano. Nenhum limite aos projetos de Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (CDM), que permitem às multinacionais baratearem o 
preço das emissões de carbono, sem reduzi-las nos países desenvolvidos. 
Mais especificamente, mais plantações industriais e antiecológicas de árvores 
no Sul, em troca da redução de emissões no Norte. Livre comércio para 
produtos de baixas emissões. Mais centrais nucleares. Uma valorização da 
vida uma humana e dos ecossistemas baseada principalmente em sua ‘boa 
vontade de pagar’. Em resumo, a resposta de Stern ao ‘maior erro do mercado 
jamais visto’ é: mais mercado, mais crescimento capitalista, mais políticas 
neoliberais. A eficiência ecológica desta estratégia é duvidosa. Mas, está muito 
claro que o que se conseguirá, é tornar mais impopular, entre os trabalhadores, 
os camponeses e os pobres, a luta contra as mudanças climáticas, que, por 
todo o mundo, serão os que terão que pagar. 
Outra resposta às mudanças climáticas é necessária, uma resposta social e 
igualitária, com menos mercado e mais regulação, menos competição e mais 
colaboração. Isto implica em iniciativas públicas para transporte público 
gratuito; transporte público de mercadorias por trem, em lugar de transporte 
privado pelas rodovias; uma grande luta contra a privatização do setor 
energético; uso massivo de combustíveis renováveis independentemente dos 
custos, nacionalização dos recursos energéticos renováveis; reforma agrária e 
cancelamento da dívida externa dos países do Sul; cancelamento de atividades 
não-essenciais com alto consumo de energia, como a produção de armas, por 
exemplo, etc. Isto implica em uma grande redistribuição da riqueza a nível 
mundial. Implica em uma perspectiva ecossocialista. 

Publicado por Google Drive–Denunciar abuso 
false 
 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/abuse?id=1jQ3TrRohY_yOhBOoV9VaN8lr7yrMKwCEnA5pJrVXJtk

