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Modo de Produção do Capital e Limites Ecossistêmicos
Resumo
A substituição do trabalho humano por máquinas marca uma inflexão nas relações sociais
e na interação entre sociedade e Natureza. Se dissermos que desenvolvimento científicotécnico é uma revolução, também teremos que reconhecer que acarreta problemas
ambientais locais e à escala global. Em geral, avanços tecnológicos introduzidos na
estrutura produtiva tendem a gerar incompatibilidades entre crescimento econômico e a
finitude do Planeta. Ao mesmo tempo, o crescimento exponencial estimula as pessoas a
consumirem mais, independentemente de suas vontades. As incompatibilidades geradas
somente serão mitigadas com a adoção das leis inerentes aos ecossistemas. Nesses termos,
a tese do decrescimento ganha importância como crítica ao modo de produção do capital
e às forças produtivas que lhes dão suporte.

Resumo Estendido
Como sabemos, na sociedade capitalista a economia é orientada para a expansão contínua
do PIB. Para tanto, os administradores dessa lógica fazem uso de estratégias que incluem
a mecanização dos processos, a diversificação da produção, o encurtamento da vida útil
das mercadorias, a publicidade onipresente, dentre outras.
Em virtude do dogma do crescimento ilimitado, o ritmo das inovações de produtos
ultrapassa aquele das inovações do processo produtivo, configurando uma espécie de
criação destrutiva porque tudo é produzido para quebrar. Para a sociedade, essa lógica
expansionista exige que seus membros a ela se adaptem, cada um restringindo-se à
condição de comprador de mercadorias.
A expansão cria mecanismos que, de certa maneira, realimentam o crescimento posterior.
Para o mainstream, o crescimento é visto como necessário à estabilidade econômica.
Contudo, do ponto de vista ecológico, torna-se gradativamente insustentável. Tem-se,
portanto, um paradoxo entre acumulação de capital e as limitações ecossistêmicas.
Por ser uma lógica cuja dinâmica é unidirecional, o sistema gera contradições que se
reproduzem e se aprofundam levando-o à expansão e a possibilidade de colapsos. Daí
porque podemos falar de ruptura sociometabólica entre sociedade e Natureza e do
comprometimento das condições de reprodução dos biomas e, por conseguinte, do
sistema econômico. A recomposição de novas condições – de uma nova ordem gestada
na desordem, diga-se – que favoreçam à espécie humana, vai se tornando notadamente
problemática. A lógica econômica do sistema apresenta-se como dilapidadora pelos
desastres ambientais que acarreta. Sem importar a quantidade, mas, sobretudo, a
qualidade, a desordem que se desencadeia repercute-se na perda de biodiversidade e
redução dos serviços ambientais.
A tese do decrescimento terá que ganhar importância para afirmar a possibilidade de
“prosperidade sem crescimento” e negar o crescimento ilimitado como condição para a
prosperidade. Nesse sentido, combinar o PIB com a Pegada Ecológica-PE pode ser um
critério para avaliar a necessidade de decrescimento econômico de uma população, região

ou país.1 Visto que há o reconhecimento de que o crescimento a qualquer custo é uma
irracionalidade e sendo a PE uma medida do “caminhar” da população sobre os recursos
bioprodutivos disponíveis no Planeta, quanto maiores forem seus valores, mais premente
a necessidade de decrescimento. O produto combinado de valores do PIB e da PE
forneceria um indicador para ranquear os países ou regiões para os quais o decrescimento
se faria necessário. Na outra ponta, países ou regiões com valores menores teriam de
crescer para proporcionar condições básicas de vida a suas populações. Certamente, um
crescimento seletivo orientado por necessidades reais dos indivíduos e da Natureza.
A combinação desses indicadores expressaria a busca de uma interação inteligente entre
Homem e Natureza. A expectativa é que com esse critério possamos identificar onde a
agressividade de processos econômicos provoca falhas metabólicas mais acentuadas. Por
isso, é crucial desenvolver um modo de produção que minimize a entropia para assim
garantir o funcionamento satisfatório dos ecossistemas – maximizando a biodiversidade
e os serviços ambientais – com a livre renovação de seus ciclos. Do ponto de vista social,
haveria a necessidade do desenvolvimento pleno das individualidades, com os indivíduos
humanos dedicando-se a outras atividades superiores, como estudo das ciências, história
ambiental, prática de esportes, educação artística, relações interpessoais diversas e
contemplação da Natureza.
Assim, a prosperidade da sociedade não seria medida pela quantidade de mercadorias
adquiridas por seus membros, mas sim pelo convívio, coesão social e elevada consciência
ecológica. As condições para tal estão expressas de maneira singela por Marx nos
Manuscritos (MARX, 2003, p. 171):
Vamos supor que o homem é homem e que sua relação com o mundo é
humana. Então o amor só poderá permutar-se com o amor, a confiança com a
confiança etc. se alguém deseja saborear a arte, terá de tornar-se uma pessoa
artisticamente educada; se alguém pretende influenciar os outros homens,
deve-se tornar um homem que tenha um efeito verdadeiramente estimulante e
encorajador sobre os outros homens. Cada uma de suas relações ao homem –
e à natureza – tem de ser uma expressão definida, correspondendo ao objeto
da vontade, da sua vida individual real. Se alguém amar, sem por sua vez
despertar amor, isto é, se o seu amor enquanto amor não suscitar amor
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Sabemos que o PIB é uma medida incompleta da atividade econômica por não levar em conta
os impactos causados ao ambiente. A PE é uma medida desses impactos por expressar o quanto
de recursos bioprodutivos foram consumidos por um país ou região. Como o PIB é um padrão
adotado por todos os países, com o qual se mede o tamanho da riqueza, contraditoriamente pode
ser utilizado para estabelecer um critério para o decrescimento, combinando-o à PE.

recíproco, se alguém através da manifestação vital enquanto homem que ama
não se transforma em pessoa amada, é porque o seu amor é impotente e uma
infelicidade.

É preciso desconstruir esse colossal sociometabolismo que engendra as amarras de uma
servidão que levam a humanidade a coisificar as relações sociais e a desestruturar a vida
em sociedade. Esta insidiosa dominação precisa ser profundamente criticada em todas as
suas dimensões e manifestações para ser superada, como necessidade vital. O capital é a
esfinge que anestesia e ameaça a permanência da espécie humana na Terra. Temos que
decifrá-lo para evitar que nos devore.
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