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From the “cowboy economy” to the “spaceman economy”: notas sobre o
direcionamento das pesquisas em Economia Ecológica
Resumo:
O presente artigo tem por objetivo discutir o direcionamento de pesquisa dentro da
Economia Ecológica, enfatizando a existência de duas grandes áreas que podem
acomodar a maior parte dos esforços recentes de pesquisa. De um lado, tem-se uma
abordagem “microeconômica ecológica”, cujos princípios básicos partem da crítica de
Nicholas Georgescu-Roegen à teoria da produção neoclássica e se desdobram nos
avanços mais recentes da ecologia industrial. De outro, uma perspectiva
“macroeconômica ecológica”, cujo princípio estruturante é o reconhecimento de limites
termodinâmicos à expansão física do sistema econômico. A demarcação destas duas
abordagens para a pesquisa em Economia Ecológica não minimiza a pluralidade de suas
ideias. Ao contrário, o delineamento das variáveis de interesse dentro de cada abordagem
demonstra a necessidade de esforços transdisciplinares de pesquisa.
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Em função das históricas limitações teórico-metodológicas do mainstream da
teoria econômica em lidar com a temática ambiental (GEORGESCU-ROEGEN, 1971),
alguns pesquisadores organizaram na década de 1980 uma resposta alternativa,
consolidada na Economia Ecológica (EE) (DALY; FARLEY, 2011). A EE tem sido a
principal abordagem crítica às propostas da Economia Ambiental Neoclássica (EAN)
para incorporar a problemática ambiental na análise econômica1 (ROPKE, 2004), e um
fórum para análise e debate das interações dinâmicas entre o sistema natural e
socioeconômico no longo prazo (PROOPS, 1989).
A EE é caracterizada por sua pluralidade (ROPKE, 2004), não sendo uma
abordagem puramente economicista. A pluralidade proporciona a construção de uma
visão mais integrada, holística, biodinâmica e biofísica da inter-relação entre o
sistema natural e o sistema socioeconômico, cujo objetivo central é fornecer
contribuições estruturais para a solução de problemas ecológicos em diversas escalas
espaciais e temporais (COSTANZA, 1994). Essa abordagem tem sido caracterizada
como transdisciplinar, porque ultrapassa as fronteiras convencionais dos campos de
conhecimento.
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Alguns milestones da consolidação da EE como ramo do conhecimento: a fundação da International
Society for Ecological Economics (ISEE) em 1988 e o lançamento de seu periódico científico Ecological
Economics em 1989 (ROPKE, 2004).

Esta natureza plural pode resultar em aspectos positivos e negativos. Se de um
lado, a heterogeneidade de formação dos profissionais que atuam no campo da EE pode
ser frutífera, por outro ela pode significar dispersão na concentração de esforços de
pesquisa. Neste sentido, este trabalho postula que a demarcação clara de duas grandes
áreas de pesquisa dentro da EE pode ser útil para orientar, direcionar e convergir as
investigações econômico-ecológicas. A maior contribuição deste trabalho está em
detalhar os princípios e objetivos das chamadas “microeconomia ecológica” e
“macroeconômica ecológica”.
Existe um espaço a ser ocupado dentro da economia ecológica: aquele focado para
as questões microeconômicas, voltadas ao comportamento da firma e também do
consumidor. A microeconomia ecológica fundamentar-se-ia no resgate das preocupações
inerentes aos processos de produção, no que diz respeito à linearidade de seus fluxos,
direcionando estes para estruturas mais complexas. Esta ação contribuiria para esforço
contemporâneo de construir-se um sistema econômico mais adequado aos limites
biofísicos em que se insere.
Percebe-se então uma lacuna na construção teórico-empírica da área do
conhecimento, sendo possível encontrar esforços neste sentido, já feitos em outras áreas.
É o caso da Ecologia Industrial (EI). Segundo Kronenberg (2006), existem referências
cruzadas entre a EE e a EI, tanto no seu arcabouço teórico, quanto no seu desenvolvimento
histórico. Para este autor, as áreas estão intimamente relacionadas, sendo a EE
relativamente mais ampla, englobando a EI.
Já do ponto de vista da macroeconomia ecológica, esta deveria partir da visão préanalítica da EE (DALY, 1991), qual seja, o sistema econômico é um subsistema do
ecossistema terrestre, o que coloca limites absolutos instransponíveis para a expansão
contínua do sistema econômico. Logo, o principal problema de pesquisa desta abordagem
macroeconômica seria a determinação da escala sustentável do sistema econômico
restringida pela resiliência dos ecossistemas, além do monitoramento da escala
macroeconômica ótima do sistema econômico, definida em última instância pela relação
entre benefícios e custos marginais da expansão física do sistema econômico, comumente
referida como crescimento econômico. A grande questão passa a ser, portanto, transitar
para um modelo de baixa expansão física.
A separação entre o nível micro e macro de análise faz emergir diferentes variáveis
que devem ser investigadas. Na microeconomia ecológica, os principais desafios passam
por elevar o grau de simbiose entre as firmas de forma a aumentar a eco-eficiência dos

processos produtivos. Isto é vital para a obtenção simultânea da sustentabilidade
ecológica e manutenção do nível de conforto já obtido pela humanidade. Do lado macro
da análise, o grande desafio é compreender a dinâmica de um modo de organização
socioeconômica que não seja dependente de sua expansão física contínua para ser viável.
Adicionalmente, um dos grandes objetivos da macroeconomia ecológica é investigar a
dinâmica de criação de empregos em um sistema econômico de baixo crescimento.
É importante salientar que a distinção entre microeconomia ecológica e
macroeconomia ecológica não significa uma tentativa de legitimar o predomínio da teoria
econômica dentro da EE ou mesmo reduzir o seu escopo transdisciplinar. Ao contrário, a
separação entre abordagens micro e macro ecológica auxilia na identificação de objetivos,
variáveis e perspectivas analíticas que podem auxiliar o economista ecológico a
defrontar-se com os problemas de pesquisa ligados à temática ambiental.
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