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RESUMO 

 

Neste artigo, debatemos sobre a função social de discursos ambientalistas contemporâneos, 

enfocando sua apropriação pelo sistema capitalista globalizado e sua conversão em 

instrumento de manutenção das mesmas estruturas de poder e de produção por eles 

inicialmente criticadas. 
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Introdução 

 

A questão ambiental está na ordem do dia. Poluição do ar, aquecimento global, 

escassez de água, lixo, entre tantos outros problemas, são discutidos nas escolas, nas 

empresas, nas igrejas e em conferências nacionais e internacionais. Paralelamente à discussão 

desses problemas, são discutidas e implantadas suas soluções: vistoria ambiental veicular, 

energias de baixo carbono, cobrança pela água, proibição do uso de sacolas plásticas. 

Coincidência ou não, muitas das apregoadas soluções para os problemas ambientais 

representam, para empresas e governos, oportunidades de lucros muito maiores do que os 

chamados métodos produtivos tradicionais. Por isso, convém nos questionarmos se 

determinados discursos ambientalistas são efetivamente uma crítica ao modo de produção 

capitalista, se realmente apontam na direção de uma superação deste sistema, ou se são apenas 

mais uma estratégia de remodelamento deste sistema econômico, em busca da 

sustentabilidade de si próprio. 

 

 



O discurso ambientalista e sua apropriação pelo capitalismo globalizado 

 

Marcuse acredita no potencial emancipador da questão ambiental. Para o autor, o 

florescimento da questão ambiental a partir da década de 1960 representou a redescoberta da 

natureza como aliada na luta contra as sociedades exploradoras, em que a escravidão da 

natureza agrava a escravidão do homem. “A descoberta das forças libertadoras da natureza e 

de seu papel vital na construção de um sociedade livre converte-se em nova força de mudança 

social” (MARCUSE, 1981, p. 63). A emancipação humana, diz o autor, será correlata da 

emancipação da natureza: 

 

“A natureza, quando não é deixada a si mesma e protegida como ‘reserva’, é tratada de um 

modo agressivamente científico; existe para ser dominada; é uma matéria livre de valor, um 

material. Esta noção de natureza é um a priori histórico, pertinente a uma forma específica de 

sociedade. Uma sociedade livre poderá perfeitamente ter um a priori diferente e um objeto 

muito diverso; o desenvolvimento dos conceitos científicos poder-se-á basear numa 

experiência da natureza como totalidade de vida a ser protegida e ‘cultivada’, e a tecnologia 

aplicaria essa ciência à reconstrução do meio ambiente vital” (MARCUSE, 1981, p. 64-65). 

 

Sim, é inegável que algumas vertentes do movimento ambientalista tiveram suas 

origens ligadas a essa meta da emancipação de sua dominação, de luta contra o uso predatório 

e de combate às diversas formas de poluição, que afetam negativamente tanto a vida silvestre 

quanto a humana. Não é possível apontar uma data para o início da questão ambiental, mesmo 

porque tal conceito é muito amplo e em diversos momentos da história diversas sociedades se 

preocuparam com a conservação de seu meio ambiente. Porém, não importa sua data, sua 

origem ou sua motivação; o desdobramento histórico de um evento ou de uma idéia não 

permanece necessariamente ligado às circunstâncias que levaram ao seu surgimento. Ao 

contrário, uma idéia ou um evento, por vicissitudes históricas ou por suas próprias 

contradições internas, pode tomar rumos completamente imprevistos e opostos àqueles 

apontados por sua trajetória inicial. No caso dos movimentos ambientalistas, mesmo que suas 

origens estejam relacionadas à luta contra o uso predatório da natureza, nada garante que esta 

será sempre a sua questão norteadora: eles bem podem se tornar instrumentos de conservação 

e reforço das estruturas sociais, políticas e econômicas por eles criticadas. O mesmo Marcuse 

que exalta as virtudes do movimento ambientalista da década de 1960 expressa um ligeiro 

ceticismo em relação à questão ambiental ao afirmar que “Ao mesmo tempo, porém, a função 

política da ecologia é facilmente ‘neutralizada’ e serve ao embelezamento do Establishment” 



(MARCUSE, 1981, p. 65). Sim, é possível que o movimento acabe sendo absorvido pelo 

sistema maior contra o qual ele se revolta. Mas o autor não vai mais além. 

Já Mészáros, ainda em 1971, na infância do movimento ambientalista contemporâneo, 

questionava suas reivindicações e advertia-nos sobre seus desdobramentos futuros – quase 

profecias. “‘O Deus que falhou’”, na imagem da onipotência tecnológica, é agora recomposto 

e novamente apresentado sob o disfarce do ‘interesse ecológico universal’” (MÉSZÁROS, 

2009, p. 51). O autor resume-nos qual a função da histeria ambientalista: 

 

“Há dez anos a ecologia podia ser tranqüilamente ignorada ou desqualificada como totalmente 

irrelevante. Agora, ela é obrigada a ser grotescamente desfigurada e exagerada de forma 

unilateral para que as pessoas – impressionadas o bastante com o tom cataclísmico dos sermões 

ecológicos – possam ser, com sucesso, desviadas dos candentes problemas sociais e políticos” 

(MÉSZÁROS, 2009, p. 51). 

 

Em uma nota de rodapé, o autor traz a introdução de um programa de entrevistas com 

intelectuais intitulado Man and his survival, da rede Voice of America: 

 

“A ordem de importância das grandes tarefas foi modificada. Hoje o choque de interesses 

nacionais ou a luta pelo poder político não mais ocupam o primeiro plano; nem sequer, na 

verdade, a eliminação da injustiça social. Agora o assunto relevante consiste em saber se a 

humanidade conseguirá assegurar as condições de sua sobrevivência em um mundo que ela 

própria transformou (...) não surpreende o fato de que o presidente dos Estados Unidos tenha 

despendido dois terços de seu último discurso à nação com a questão da despoluição do meio 

ambiente. O que aconteceria, no entanto, se o homem, em lugar de pensar em sua própria 

sobrevivência, desperdiçasse suas energias lutando pelas verdades relativas das várias 

ideologias e sistemas sociopolíticos? Quais são os primeiros passos que a humanidade deve dar 

para reformar a si própria e ao mundo?” (Citado por MÉSZÁROS, 2009, p. 58). 

 

Mészáros finaliza: “Qualquer comentário adicional seria redundante, graças à 

transparência dessas linhas” (MÉSZÁROS, 2009, p. 58). Mas vamos comentar. Observamos 

na citação acima o claro objetivo de desviar nossa atenção “dos candentes problemas sociais e 

políticos” para os problemas do meio ambiente, muitos deles imaginários ou sem sentido. 

Como se fosse perda de tempo, de energia, de recursos e de inteligência tentar salvar a 

humanidade da fome, das guerras, do desemprego, do analfabetismo, do machismo, do 

racismo, das doenças infecciosas e da corrupção política. Temos um inimigo muito mais 

ameaçador que todos estes juntos: a poluição. Enquanto todos os outros não passam de uma 



ilusão da consciência e de verdades relativas das várias ideologias e sistemas sociopolíticos, 

este sim é um problema muito grave e urgente, que caso não tratado arruinará os destinos de 

centenas de milhões de seres humanos, diferentemente da injustiça social, problema muito 

genérico, pouco aparente, restrito a umas poucas nações atrasadas e sem relevância no cenário 

mundial e, no final das contas, sem solução, pois desde sempre as sociedades se dividiram em 

dominantes e dominados; por que nossa era seria diferente? A poluição, ao contrário, é um 

problema inédito, exclusivo de nossa época e provocado por cada um de nós, daí nossa 

suprema responsabilidade em solucioná-lo. 

Mészáros não se esquece de destacar que os alegados limites ecológicos à expansão do 

capital vêm acompanhados, é claro, de oportunidades de lucro. “E recentemente poderíamos 

observar a proliferação de empresas parasitárias – das menores às maiores – que tentam lucrar 

do nosso crescente esclarecimento sobre os perigos ecológicos (Para não mencionar as 

operações político-ideológicas associadas a essas mesmas questões)” (MÉSZÁROS, 2009, p. 

58). Muito se afirma que as empresas petrolíferas lutam contra os grupos ambientalistas e 

tentam abafar o debate sobre as mudanças climáticas. Contudo, para surpresa de muitos, o que 

ocorre é justamente o contrário. A maioria das empresas de combustíveis fósseis ou é omissa 

sobre as mudanças climáticas ou financia grupos ambientalistas de combate ao aquecimento 

global (ESSEX; MCKITRICK, 2007, p. 44). Claro que seu interesse subjacente não é sanar os 

danos ambientais e sociais por elas provocados ao longo de sua história de atuação, mas sim 

melhorar sua imagem perante um consumidor que nos dias de hoje tanto valoriza a 

“responsabilidade ambiental” e dispõe de “total liberdade” para optar por uma empresa 

concorrente caso não seja agradado. Mais ainda, afirma-se que a questão ambiental deve ser 

encarada não como um desafio paralisador, mas como uma oportunidade para reformas e 

inovações, a maior desde o advento da revolução industrial. A proposta de taxação das 

emissões de dióxido de carbono, que supostamente tem o objetivo de desestimular o consumo 

de petróleo, pode servir na realidade para elevar o preço desta mercadoria e elevar os lucros 

das empresas petrolíferas, bem como aumentar a arrecadação de impostos por parte dos 

governos, posto que a redução do consumo de petróleo não está no nosso horizonte 

tecnológico mais próximo e ninguém deixa de usar petróleo quando seu preço sobe, antes 

absorvemos seus custos, sacrificando outras esferas de nossas vidas. O objetivo da taxação 

das emissões de dióxido de carbono não é, portanto, a salvação do planeta, e sim a criação de 

um imposto de pagamento inevitável. O comércio de emissões de dióxido de carbono, 

commodity inventada para realizar transações financeiras sem lastro, é outra faraônica fonte 



de lucros para governos e empresas. O custo de todas essas ações, é óbvio, inevitavelmente 

recairá sobre o cidadão comum, especialmente os mais pobres. 

Para incrementar o rebanho de colaboradores numa empreitada qualquer, é condição 

sine qua non convencer as novas reses, que de início nada tinham a ver com a história, de que 

a concretização do projeto é da mais alta relevância para suas próprias vidas. Tal estratégia é 

muito comum em movimentos políticos e guerras civis; entretanto, poucos se apercebem de 

que esta é também a base das ideologias ambientalistas. Tomemos como exemplo o caso da 

reciclagem. Vidro, plástico, papel e metal nunca foram lixo, mas sim matérias-primas que em 

tempos de superabundância as indústrias podiam se dar ao luxo de desperdiçar. Em tempos de 

crise, porém, tal esbanjamento representa pesados custos para a indústria, de forma que ela 

deverá economizar com seus custos de matéria-prima, fazendo retornar à linha de produção o 

que antes era destinado aos aterros e aos rios. Estimula-se, assim, a reciclagem, uma 

preocupação muito mais econômica do que ambiental. Mas é possível fazer ainda melhor: 

pode-se economizar também nos custos da mão-de-obra encarregada dessa tarefa, que 

trabalhará de graça por vontade própria. Como assim? Ora, esta é a parte mais fácil de toda a 

cadeia produtiva: basta convencer os novos escravos de que a reciclagem é primordial para 

suas próprias vidas. O mundo está afogado em lixo, implorando por uma faxina, que se não 

for realizada neste exato momento trará sérios prejuízos à própria integridade física de todos 

os seres humanos. É fundamental, pois, que cada um cumpra o seu papel de zelador do 

planeta, pois se cada um fizer a sua parte deixaremos um ambiente mais limpo e mais 

saudável para nossos filhos. O novo escravo, então, separa seu lixo, gasta sua água para lavar 

as embalagens, gasta seu tempo, seu carro e seu combustível para levá-lo ao posto de coleta 

mais próximo, e retorna à sua casa feliz por ter cumprido seu dever de cidadão do mundo. 

Nem sequer passa pela sua cabeça a menor reflexão sobre o que ele acabou de fazer: ele se 

tornou um fornecedor de matéria-prima separada, limpa e transportada para a indústria 

gratuitamente, e pior, orgulha-se disso! Ele concretizou o ideal da indústria, identificado com 

o seu, e trabalhou como escravo muito tempo depois de 13 de maio de 1888 sem se dar conta, 

sem precisar de tronco nem de açoite, tudo em nome da sustentabilidade (FELICIO; ONÇA, 

2010, p. 583-584). 

Leff nos diz que se no princípio o discurso ambientalista ainda continha algum 

elemento de protesto, hoje o discurso neoliberal afirma o desaparecimento da contradição 

entre a preservação ambiental e o crescimento econômico, dentro daquela possibilidade de o 

desenvolvimento histórico poder dar aos eventos rumos diferentes de seu contexto formador. 

Os mecanismos de mercado se convertem no meio mais seguro para internalizar as condições 



ecológicas e os valores ambientais ao processo de crescimento econômico. Na perspectiva 

neoliberal, os problemas ambientais não surgem como resultado da acumulação de capital, 

mas sim por não se ter atribuído direitos de propriedade e preços aos bens comuns. Uma vez 

garantidos, as evidentes leis do mercado se encarregariam de ajustar os desequilíbrios 

ambientais e as diferenças sociais, assegurando a equidade e a sustentabilidade (LEFF, s/d, p. 

6). 

O discurso da sustentabilidade procura inserir as políticas ambientais nas vias de ajuste 

da economia neoliberal supostamente com vistas à solução dos processos de degradação 

ambiental e ao uso racional dos recursos naturais. Na realidade, porém, ele responde à 

necessidade de legitimar a economia de mercado e conter o seu colapso. O conceito de 

sustentabilidade pode significar tanto a internalização das condições ecológicas de apoio do 

processo econômico quanto a sustentabilidade ou perdurabilidade do processo econômico em 

si. Neste sentido, a sustentabilidade ecológica torna-se condição da sustentabilidade do 

processo econômico. Esse discurso chega a afirmar o propósito de um crescimento econômico 

sustentável através dos mecanismos de mercado sem explicitar a possível internalização das 

condições de sustentabilidade ecológica (LEFF, s/d, p. 5, 9). 

Sob o paradigma da sustentabilidade, o homem, a cultura e a natureza são 

recodificados como formas aparentes de uma mesma essência: o capital. Assim, os processos 

ambientais e simbólicos são reconvertidos em capital natural, humano e cultural, para serem 

assimilados ao processo de reprodução e expansão desta ordem econômica, reestruturando as 

condições de produção mediante uma gestão economicamente racional do ambiente. Através 

dessa manobra, ao invés de operar uma mudança de mentalidade em direção a um pensamento 

holístico, o ambientalismo prepara as condições ideológicas para a capitalização da natureza e 

a redução do ambiente à racionalidade econômica. Este mecanismo ideológico não representa 

simplesmente uma nova mentalidade capitalista, mas principalmente uma distorção da razão: 

seu intuito não é internalizar as condições ambientais de produção, mas sim proclamar o 

crescimento econômico capitalista como um processo sustentável, apoiado no livre mercado 

como o meio mais eficaz para assegurar o equilíbrio ecológico e a igualdade social (LEFF, 

s/d, p. 6, 9). 

O capitalismo ecológico, pois, redefine as formas tradicionais de apropriação 

primitiva, selvagem e violenta dos recursos dos países pobres, dos mecanismos econômicos 

de intercâmbio desigual entre produtos primários dos países pobres e produtos tecnológicos 

dos países ricos, a uma estratégia que legitima a apropriação dos recursos naturais que não são 

diretamente internalizados pelo sistema econômico (LEFF, s/d, p. 8). Através desta operação, 



redefine-se a biodiversidade como “patrimônio comum da humanidade”, ao mesmo tempo em 

que se assinala a “responsabilidade comum da humanidade” em zelar pelo conserto da 

composição química da atmosfera. Porém, como sabemos, os “patrimônios comuns da 

humanidade” podem ser tornados patrimônio de alguns poucos, enquanto a “responsabilidade 

comum da humanidade” será a responsabilidade dos restantes. 

Deste modo, o discurso do desenvolvimento sustentável converteu o sentido crítico do 

ambientalismo em um discurso voluntarista, ao proclamar que as políticas neoliberais hão de 

nos conduzir aos objetivos do equilíbrio ecológico e da justiça social pela via mais eficaz: o 

crescimento econômico guiado pelo livre mercado (LEFF, s/d, p. 7). 

 

“O discurso da sustentabilidade volta como um bumerangue, degolando e engolindo o 

ambiente como conceito que orienta a construção de uma nova racionalidade social. Esta 

estratégia discursiva da globalização se converte em um tumor semiótico, em uma metástase do 

pensamento crítico, que dissolve a contradição, a oposição e a alteridade, a diferença e a 

alternativa, para oferecer-nos em seus excrementos retóricos uma ‘re-visão’ do mundo como 

expressão do capital” (LEFF, s/d, p. 8). 

 

O discurso do desenvolvimento sustentável insere-se assim em uma política de 

representação, que constrói identidades para assimilá-la a uma estratégia de poder para a 

apropriação da natureza como meio de produção. Neste sentido, as estratégias de sedução e 

simulação do discurso da sustentabilidade tornam-se o mecanismo extraeconômico por 

excelência para a continuidade da exploração do homem e da natureza, “substituindo a 

violência direta como meio para a exploração e apropriação de seus recursos” (LEFF, s/d, p. 

8).. O colonizador que, pela força das armas e da escravidão, roubou do indígena sua terra, 

seus recursos, sua sabedoria e sua dignidade, veste-se hoje de terno e gravata e, ao sair pelo 

mundo apresentando um PowerPoint anticientífico e cobrando cerca de 100.000 dólares por 

isso, ludibria a todos convencendo-os a entregar seu dinheiro, sua confiança e suas almas a 

empresas e organismos supranacionais incumbidos de concretizar a grande obra de salvar o 

planeta. Sem perceber, convertemo-nos todos em engrenagens do sistema que produziu toda a 

devastação que se pretende combater, e o que é pior, por nossa própria vontade. 

Outrora, o motivo alegado para a persistência da desigualdade social foi a ainda pouca 

disponibilidade de recursos; assim que as sociedades atingissem um nível suficiente de 

riqueza, ela automaticamente seria distribuída. Pois bem, nosso planeta dispõe hoje de uma 

riqueza jamais sonhada em toda a história humana, e ainda assim os problemas sociais não 

vislumbram qualquer possibilidade de solução. Outrora, o motivo alegado para a persistência 



da desigualdade social foi a carência de tecnologia; assim que fossem inventados aparelhos 

que diminuíssem ou eliminassem nossa vulnerabilidade às condições naturais, a pobreza seria 

drasticamente reduzida. Pois bem, a humanidade jamais viu tão grande e tão acelerado 

desenvolvimento tecnológico como ao longo do século XX, e no entanto mais da metade das 

pessoas deste mundo ainda não possuem acesso a inventos de séculos anteriores. A 

persistência e o agravamento da pobreza e da miséria, apesar dos “tão abnegados esforços” da 

ONU e suas ações humanitárias e dos “tão eficientes” programas de distribuição de renda de 

diversos governos mundo afora, tem sido uma constante por uma razão muito simples: porque 

permanece uma constante a apropriação privada da riqueza socialmente gerada e o 

desinteresse em qualquer mudança qualitativa dessa apropriação. E mais, se antes era 

possível, pelo menos em teoria, o colapso do capitalismo por meio do agravamento de suas 

contradições internas, é agora o próprio Estado quem se encarrega da árdua tarefa de garantir 

a continuidade e a saúde do sistema capitalista, salvando as empresas em dificuldade, 

regulando a dinâmica econômica e controlando as crises, frustrando sempre mais as 

expectativas de superação deste sistema. Como este capitalismo e este Estado tão alinhados 

podem hoje, com este nível de riqueza e de tecnologia à disposição, justificar a continuidade e 

o agravamento da miséria global? É simples: negando que ela seja o resultado da 

concentração de renda, da ação de uns poucos conglomerados industriais, da falta de vontade 

política, e escolhendo a dedo um novo culpado para tudo: a degradação ambiental. E, como os 

culpados pela degradação ambiental somos todos nós, segue-se que somos culpados de todas 

as misérias que nos afligem. 

A culpa pela penúria da vida dos indianos passa a ser deles próprios, que insistem em 

queimar esterco ao invés de usar energia solar e eólica. A culpa das vidas despedaçadas pelas 

enchentes no nordeste e no sul passa a ser dos próprios brasileiros, que se negam a ir para o 

trabalho a pé ou de bicicleta. A culpa pela fome nos países do Sahel passa a ser de suas 

próprias populações, que voluntariamente degradam o meio ambiente. É a estratégia perfeita 

para um sistema econômico e político cujo interesse primordial é se eximir da culpa por todas 

as tragédias que, apesar de toda a riqueza e tecnologia disponíveis, ainda assolam a 

humanidade, atribuindo-a a um fenômeno pouco compreendido, e por isso mesmo temido e 

fácil de justificar qualquer mudança ou problema ambiental ou social. Sabemos que o clima 

sempre serviu, ao longo da história humana, como ideologia – para justificar a superioridade 

ou inferioridade de povos e lugares, as más condições de vida de certas populações ou hábitos 

culturais. Nossa era não é diferente. Hoje os revezes do clima constituem a mais perfeita 

justificativa para a ONU explicar por que fracassará em atingir as Metas do Milênio (GHF, 



2009, p. 68). Não será por ineficiência ou desinteresse dela e dos governos, será por culpa do 

aquecimento global. E, como o Estado está trabalhando pelo combate ao aquecimento global, 

adotando mecanismos de desenvolvimento limpo e aliando-se às empresas “verdes”, está 

diretamente trabalhando pelo combate a todos os problemas dele decorrentes – fome, pobreza, 

doenças... – assegurando dessa forma a integridade e o bem-estar de seu povo. Dessa forma, 

ele fica dispensado de justificar sua não-atuação para a verdadeira solução desses problemas e 

de assumir a responsabilidade pelo seu fracasso. 

 

 

Considerações finais 

 

O leitor pode até pensar: tudo bem, algumas mensagens ambientalistas podem mesmo 

ser um tanto exageradas e por vezes até incorretas. Mas não teriam elas um caráter 

pedagógico? Ao temerem o fim do mundo diante da hecatombe ambiental, será que as 

pessoas não mudariam suas atitudes e, se o medo dessa hecatombe desaparecer, não 

desapareceria com ele a pouca consciência ambiental a duras penas conquistada? 

Respondemos que esse pensamento é profissionalmente inaceitável, antiético e inverdadeiro. 

Se nas ricas nações ocidentais um pouquinho de ficção provoca pouco prejuízo e pode mesmo 

resultar em algum bem, o mesmo não se pode dizer das nações pobres da América Latina, da 

África Subsaariana e da Ásia de Monções. Nesses lugares, o desvio dos poucos recursos 

disponíveis para o atendimento das pseudodemandas ambientais será catastrófico. Os países 

ricos dispõem de tempo, motivação, tecnologia e possibilidades financeiras para abraçar as 

causas ecológicas. Não é este, porém, o caso dos países pobres. Não encontramos 

ambientalistas entre os cerca de um ou dois bilhões de pessoas neste planeta que ainda não 

possuem acesso a eletricidade, nem entre os três bilhões de pessoas que vivem uma luta diária 

para obter alimento, combustível e água limpa simplesmente para se manterem vivos. Não, 

eles só podem ser encontrados em casas confortáveis, com água limpa, boa comida, 

refrigeração e cuidados médicos. Somente por conta de todas estas facilidades os 

ambientalistas podem ocupar seu tempo preocupando-se com o meio ambiente. Embora 

admiremos as exóticas fotografias de africanos e indianos estampando as capas da National 

Geographic, é pouco provável que algum de nós realmente deseje trocar de lugar com eles. 

As idéias ambientalistas refletem primordialmente as preocupações, preferências e visões de 

mundo de uma minoria de políticos, burocratas, acadêmicos, ONGs e fundações econômicas 

de países altamente desenvolvidos, que apontam a si próprios e a seus interesses próprios 



como defensores dos interesses da humanidade (DRIESSEN, 2003, p. 20, 104; PLIMER, 

2009, p. 470; SPENCER, 2008, p. 145-146). 
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