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GRUPO DE TRABALHO

Capitalismo, economia política e marxismo

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Estudos acadêmicos capazes de relatar como a temática ambiental foi (e é) trabalhada dentro

das Ciências Econômicas e suas quatro grandes “escolas” (clássica, a marxista, a keynesiana e

a neoclássica) são ainda insuficientes se comparados a necessidade acadêmica pela temática.

mailto:pedro0peixe@yahoo.com
mailto:udi@gmail.com


Levando-se em conta a relação Capital X Trabalho, ainda mais. O motivo para esta falta de

estudos aprofundados (e consequentemente de artigos científicos) é algo curioso, sendo um

tema de grande importância a ser pesquisado. Desta forma, o artigo em questão busca

compreender como os ativos naturais são vistos dentro das quatro principais vertentes da

economia (clássica, a marxista, a keynesiana e a neoclássica) desde os seus primórdios nos

séculos XVIII e XIX até os dias atuais. Após intensa pesquisa bibliográfica, é possível

apontar como principal resultado a problemática epistemológica da função Trabalho quando

esta se relaciona com a preservação ambiental. Como Marx aponta que esta função Trabalho

somente pode ser calculada através do que o homem é capaz de modificar para o seu próprio

uso, cria-se um hiato teórico grave: como considerar a preservação dos bens naturais uma

relação econômica propriamente dita? Pois se não ocorre transformação da natureza (e sim

sua conservação) não existe sua modificação de modo a satisfazer o homem, portanto a

configuração da função Trabalho é inexistente! Graças a este imbróglio teórico, pouco

explorado pelos marxistas, que a escola keynesiana, na primeira metade do século XX, ao

realizar a busca do equilíbrio econômico dentro da função Consumo, passa a apresentar

propostas de desenvolvimento econômico (e conservação ambiental) capazes de dialogar com

a preservação dos bens naturais. Este simples fato, a fez se tornar a principal corrente teórica

entre aqueles que passaram (desde a década de 1960) a estudar o que veio a ser chamado de

Economia dos Recursos Naturais. Esta vertente, inclusive, após o surgimento da “escola”

neoclássica, acaba por se dividir em duas outras: a economia ambiental, de influência direta

das “escolas” clássica e neoclássica e a economia ecológica, inspirada nas “escolas”

keynesiana (principalmente) e marxista (ínfima). Como conclusão, é possível afirmar que a

falta de estudos para resolver a relação entre Trabalho X Preservação da Natureza (e

consequentemente dos bens naturais) nas obras de Marx faz com que esta corrente de

pensamento seja minoritária entre aqueles que estudam temáticas ambientais sob um viés

econômico, ajudando a explicar o motivo de porque os denominados marxistas são tão poucos

nesta área de pesquisa. Sugere-se que sejam realizadas mais pesquisas sob esta ótica buscando

apresentar soluções realmente definitivas para esta dicotomia, pois se esta situação seguir

perdurando, a vertente marxista sempre permanecerá de maneira ínfima no debate econômico

ambiental, em especial onde existe espaço para tal, que é na subárea denominada Economia

Ecológica. Menosprezar a temática ambiental é um erro que não pode mais ser cometido pelos

marxistas, pois ao deixar de lado tão importante temática, abriu-se espaço para que os

neoliberais e keynesianos se tornassem majoritários, tornando assim, o debate da exploração



do homem pelo homem sob a ótica da exploração dos recursos naturais, algo secundário, para

não dizer renegado.

Palavras-chave: Relações Econômicas, Trabalho, História do Pensamento Econômico,

Economia Ecológica e Ambiental.

ABSTRACT:

Academic studies capable of reporting how the environmental theme was (and is) studied
within Economic Sciences and its four major "schools" (Classical, Marxist, Keynesian and
Neoclassical) are still insufficient if compared to the academic need for the subject. Taking
into account the capital X labor, even more. The reason for this lack of in-depth studies (and
consequently of scientific articles) is something curious, being a subject of great importance
to be researched. In this way, the article in question seeks to understand how natural assets are
seen within the four main aspects of the economy (Classical, Marxist, Keynesian and
Neoclassical) from its beginnings in the eighteenth and nineteenth centuries to the present
day. After intense bibliographical research, it is possible to point out as main result the
epistemological problematic of the function Labor when it is related to environmental
preservation. As Marx points out that this function Labor can only be calculated through what
man is able to modify for his own use, a serious theoretical gap is created: how to consider the
preservation of natural goods an economic relationship properly so called? For if there is no
transformation of nature (but its conservation) there is no modification of it in order to satisfy
man, so the configuration of the function Labor is non-existent! Due to this theoretical
imbroglio, little explored by Marxists, the Keynesian school, in the first half of the twentieth
century, in pursuing the search for economic equilibrium within the Consumption function,
starts to present proposals for economic development (and environmental conservation)
capable of dialogue with the preservation of natural assets. This simple fact has made it the
main theoretical stream among those who have spent (since the 1960s) studying what has
come to be called the Natural Resource Economy. After the emergence of the neoclassical
"school", this trend has been divided into two categories: environmental economics, with a
direct influence of classical and neoclassical "schools" and ecological economics, inspired by
Keynesian "schools" and Marxist (tiny). As a conclusion, it is possible to affirm that the lack
of studies to solve the relation between Labor X Preservation of the Nature (and consequently
of the natural goods) in the studies of Marx causes that this current of thought is minority
between those that study environmental subjects under a bias helping explain why the so-
called Marxists are so few in this area of research. We suggest that more research be done in
this perspective in order to present truly definitive solutions to this dichotomy. If this situation
persists, the Marxist side will always remain in a very small way in the environmental
economic debate, especially where there is room for such, which is in the subarea called
Ecological Economics. To despise the environmental theme is a mistake that can no longer be
committed by the Marxists, because by leaving aside such an important theme, space was
opened for the Neoliberals and Keynesians to become majorities, thus making the debate
about the exploitation of man by man from the perspective of the exploitation of natural
resources, something secondary, not to say renegade.



Keywords: Economic Relations, Labor, History of Economic Thinking, Ecological and
Environmental Economics.

INTRODUÇÃO

Tratar de temas ambientais dentro das correntes econômicas, infelizmente não é algo

comum. Entretanto, esta temática se faz cada vez mais necessária de ser estudada à luz da

Economia, em especial, desde que o debate acerca da sustentabilidade se tornou um dos

principais temas do século XXI, com destaque para a busca pela preservação e valorização

dos recursos naturais.

Para iniciar este artigo, o primeiro ponto é definir o que de fato vem a ser Economia.

Segundo Harper (2001), sua definição, se resume a uma forma de se analisar a produção,

distribuição e consumo de bens e serviços. Ainda este autor, completa o que vem a ser o

termo (epistemologicamente falando) em grego, οικονομία (de οἶκος, oikos, 'casa' + νόμος,

nomos, 'costume ou lei', ou também 'gerir, administrar'), ou seja, gerir ou administrar segundo

as leis vigentes de uma “casa”. Portanto, pode-se entender que a parte da ciência que estuda a

produção e consumo de qualquer bem, seja este durável ou não, pode ser definido como

Economia.

Como qualquer grande área científica, também as Ciências Econômicas se divide em

grandes “escolas”, onde diversos autores divergem acerca do que vem a ser o pensamento

econômico e como este deve agir em relação à sociedade como um todo, influenciando de

maneira direta a preservação dos recursos naturais. Como, ao longo da história dos principais

autores do pensamento econômico este tema foi tratado até chegar ao debate atual (desde a

década de 1960)? É este o objetivo deste trabalho.

Para um melhor entendimento do que cada “escola” apresenta, é possível as

dividirmos, basicamente, em quatro: a “escola” clássica, a marxista, a keynesiana e a

neoclássica.

“ESCOLA” ECONÔMICA CLÁSSICA

Os autores que apresentavam estas teorias são especialmente: Adam Smith, David

Ricardo, Thomas Malthus e John Stuart Mill. Esta “escola” tinha algumas características

próprias, sendo que a principal era o fato de que priorizava sobremaneira a produção, o

consumo e também a procura.

Segundo Smith (1981), somente com o valor de troca (que seria a capacidade de

obtenção de riqueza), seria possível se ter ou se conseguir a fortuna. Ainda ele, coloca ainda



que esta (a riqueza) não é conseguida através da existência ou uso da moeda, as que seria

apenas uma forma de circulação de bens e mercadorias. Dentro disso, o autor ainda conclui

que a fonte de fortuna de um país (Estado) e o aumento de sua produtividade somente pode

ser conseguida com a existência de trabalho; e o aumento de sua produção estará ligado ao

poder de especialização presente neste trabalho.

Este Estado detentor de riqueza, deveria ainda ter três funções básicas, sendo estas:

proteção à sua sociedade tanto da violência quanto da agressão de outras, proteger todos os

seus membros de injustiça e opressão e ainda fazer e conservar obras públicas (SMITH,

1981). Pode-se perceber aqui de forma nítida um dos mais famosos postulados do autor: a

não intervenção estatal na Economia.

Para Smith (1981), apesar das atitudes egoístas do ser humano, havia uma “mão

invisível” capaz de levar os conflitos à paz. O responsável por esta “mão invisível” seria o

próprio funcionamento das leis naturais, não tendo, portanto necessidade de preocupação do

Estado quanto a isso.

Outro autor que merece destaque desta “escola” era David Ricardo. Para ele, o

objetivo da Economia Política se dava basicamente na relação existente entre distribuição do

produto nacional para donos de terra, detentores do capital e trabalhadores, na forma de

renda, lucros e salários respectivamente (RICARDO, 1823).

Ele também teve contribuições em relação à Teoria das Vantagens Comparativas.

Segundo este autor (1823), a expansão agrícola em terras pouco ou nada férteis poderia

perfeitamente levar a valorização das terras mais férteis. Esta concepção ricardiana,

completava o que Smith não conseguiu explicar e passou a ser conhecida como Teoria do

Valor – Trabalho.

Outro dos autores desta vertente econômica, Malthus, sugeriu em sua principal obra

“Um Ensaio sobre o Princípio da População” de 1798, que a população humana iria crescer a

tal ponto, que iria superar os recursos do mundo necessários para sua manutenção,

apresentando aqui uma visão pessimista do que poderia vir para a humanidade: fome, miséria

e pobreza extrema. Apesar de fazer sentido tal premissa, após os avanços apresentados em

relação à tecnologia e saúde, principalmente após a Revolução Industrial, as taxas de

mortalidade passaram a decair, levando tal teoria ao desuso por muito tempo.

O último dos autores a serem citados e relembrados nesta parte se chamava John

Stuart Mill. Filósofo e economista, Mill era alto funcionário da Companhia das Índias

Orientais e deputado liberal entre 1865-1868. Seu livro mais famoso, The Principles of



Political Economy (1848) apresenta algo novo na concepção economicista vista até então:

parar o crescimento econômico em defesa do meio ambiente, e limitação populacional

(influência da obra malthusiana), seu argumento era deixar espaços vitais e evitar a morte por

fome.

Apesar deste autor não ter sido um ambientalista, no sentido strictu da palavra, é

inegável que esta é a primeira aparição de defesa do Meio Ambiente em uma obra de

Economia.

“ESCOLA” ECONÔMICA MARXISTA
Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido

fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato
gera o valor da mercadoria. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de
trabalho do homem sob forma especificamente adequada a um fim, e nessa
qualidade de trabalho humano concreto útil produz valores de uso (MARX, O
Capital vol.I, p. 53).

A teoria econômica marxista, como o próprio nome coloca, foi escrita e desenvolvida

especialmente por Karl Marx (1818-1883)1, intelectual alemão que atuou como economista,

filósofo, historiador, teórico político e jornalista. Autor de diversas obras como Miséria da

Filosofia (1847), o Manifesto Comunista (1848) e os Ensaios sobre Trabalho Assalariado e

Capital (1849), as que merecem maior destaque dentro deste trabalho são os volumes da obra

intitulada O Capital, onde ele desenvolve sua própria teoria econômica.

Nestes livros, o autor apresenta diversas críticas à “escola” econômica clássica,

especialmente às de Smith e Ricardo. Para Marx (1978), tais obras não representavam um

fim, mas uma etapa do pensamento econômico.

Em resposta a Smith (1981), que considerava que mercadorias não foram feitas para

serem consumidas diretamente, mas vendidas em um determinado mercado, Marx (1978)

coloca que cada mercadoria, passaria então a ter um valor de troca. Segundo ele (p.175):

Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido
fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato
gera o valor da mercadoria. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de
trabalho do homem sob forma especificamente adequada a um fim, e nessa
qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso.

Outro dos economistas clássicos que recebe críticas às suas observações é Ricardo. No

1 Apesar de considerado por muitos o maior gênio da humanidade, Karl Marx passou muitas privações em vida.
A título de exemplo, cabe observar Musto (2008, p. 149): “os cincos anos do seu exílio na Inglaterra foram
caracterizados pela mais profunda pobreza e por problemas de saúde que contribuíram para trágica perda de três
de seus filhos. Embora a vida de Marx nunca tenha sido fácil, este período foi, certamente, a pior fase. De
dezembro de 1850 à setembro de 1856, ele viveu com sua família numa residência de dois cômodos na 28, Dean
Street, em Soho, um dois bairros mais pobres e desprezados da cidade”



caso deste, o questionamento vem da necessidade dele buscar uma “fórmula” que

determinasse o valor de troca das mercadorias. Para Marx (1978, p. 205-206):

A Economia Política analisou, de fato, embora incompletamente, valor e grandeza
de valor e o conteúdo oculto nessas formas. Mas nunca chegou a perguntar por que
esse conteúdo assume aquela forma, por que, portanto, o trabalho se representa pelo
valor e a medida do trabalho, por meio de sua duração, pela grandeza do valor do
produto de trabalho. Fórmulas que não deixam lugar a dúvidas de que pertencem a
uma formação social em que o processo de produção domina os homens, e ainda não
o homem o processo de produção, são consideradas por sua consciência burguesa
uma necessidade natural tão evidente quanto o próprio trabalho produtivo.

Ainda Marx (Teorias da Mais-Valia (doravante TMV), tomo III) coloca que:

O erro de Ricardo é que ele está interessado somente na magnitude do valor... O que
Ricardo não investiga é a forma específica na qual o trabalho se manifesta como o
elemento comum mercadorias.

Além destas observações econômicas, este autor (2007) ao colocar que a “economia

do tempo: nisto se reduz, enfim, toda a economia” passa a apresentar uma teoria própria, pois

ele não se interessava apenas nos estudos de preço que o mercado poderia colocar em cada

coisa, seu verdadeiro interesse era entender de fato o modo de produção capitalista como um

tipo de sociedade histórica, suas particularidades e dificuldades.

Outro ponto fundamental presente na obra deste autor se dá em relação ao trabalho.

Esta definição, para Marx (1978), começa no momento que o homem passa a modificar as

forças da natureza, colocando-as seu serviço. Para ele, ainda, a grande diferença do homem

para os outros mamíferos se dá em relação a este conceito, esta capacidade de gerar trabalho.

Na antiguidade, esta relação de trabalho se daria, portanto, no valor que aparece na

mercadoria, conferindo a esta, a chamada propriedade de valor, ou seja: “ser produto do

trabalho".

Nesta definição se dá o grande problema da obra de Marx: definindo-se como trabalho

somente o que o homem pode ou passa modificar, como considerar os bens naturais e sua

preservação uma relação econômica?

Dentro deste raciocínio, pode-se concluir que esta teoria, apesar de avançada em

relação às anteriores em diversos fatos e apontamentos, não responde ao questionamento

apresentado, pois para o autor um bem natural preservado não poderia ser trabalho, pois ele

não seria modificado pelo homem de maneira a gerar valor monetário ou material.

Entretanto, ainda sim, como exemplifica Sartre (2002, p.36), o marxismo é ainda visto

como “a filosofia de nosso tempo: insuperável porque as circunstâncias que o engendraram

ainda não estão ultrapassadas”, mostrando que, mesmo com questões ainda a serem melhor

estudadas (ou desenvolvidas), Marx, definitivamente, continua sendo indispensável.



“ESCOLA” ECONÔMICA KEYNESIANA

Esta “escola” começa com a publicação da obra A Teoria Geral do Emprego, dos

Juros e da Moeda, de John Maynard Keynes, de 1936. Neste livro, o autor se propõe, de

forma geral, a considerar que o desemprego nada mais é que um caso “particular” dentro do

modelo econômico clássico tendo como causa apenas o rígido vencimento obtido (KEYNES,

1964).

Além de Keynes, merecem destaque dentro desta teoria, mais alguns, como Joseph E.

Stiglitz (1943) que venceu o Prêmio Nobel de Economia em 2001. Este autor merece ênfase

em especial pelo fato de ter desenvolvido uma teoria capaz de equilibrar as probabilidades de

maneira a conseguir supor a existência de classes de risco (STIGLITZ, 1969).

Voltando ao modelo keynesiano, pode-se generalizar (grosso modo) que todos os

modelos capazes de buscar equilíbrio simultâneo entre os mercados real e monetário, fazem

parte desta escola, uma vez que se baseiam no comportamento da função consumo

(MINSKY, 1975, p.19-20), ou seja: “estado de pleno emprego”.

Por se enxergar que também a preservação da natureza se encaixa na conservação e

busca de um equilíbrio de consumo, é que somente a partir da consolidação de tal “escola”

como uma referência dentro do meio acadêmico, que se pôde ter espaço de fato para as

discussões acerca da Economia do Meio Ambiente.

A Escola Marxista, com o advento, por Marx (1978), de diversas teorias como a da

mais valia e do trabalho, trouxe uma negação dos princípios econômicos clássicos: ou se

pertencia a uma escola (Clássica) ou outra (Marxista). Entretanto com o surgimento da

terceira via das teorias, ou seja, dos keynesianos, pôde-se notar que era possível se tentar aliar

o capital econômico com a influência do estado.

Ao levar a busca do equilíbrio para dentro da função consumo, nota-se então a

possibilidade, até então negada por Marx, de se buscar um desenvolvimento econômico

propriamente dito, e é aqui que vai entrar a preservação dos bens naturais, pois para Marx

isto não configurava trabalho, logo, para muitos autores influenciados pelas obras marxistas,

não se fazia sentido esta preservação, entretanto para os keynesianos, passa a fazer haja vista

que esta, como quase tudo, passa a ser função de consumo, definição que se iniciaria na

década de 1960 e povoaria diversos debates acadêmicos desde então: a preservação dos bens

naturais e a busca do desenvolvimento sustentável sob a ótica do capital financeiro.



“ESCOLA” ECONÔMICA NEOCLÁSSICA

Entre o fim da década de 1960 e início dos anos 1970 do século passado, três fatores

começaram a colocar em risco o Estado de Bem Estar Social vivido nos países capitalistas

com base na teoria keynesiana: o aumento dos poluentes no chamado primeiro mundo, a crise

pelo aumento do preço do petróleo nos anos 1970 e o relatório do Clube de Roma (CROPER

e OATES, 1992).

Sobre este último, apesar da grande repercussão midiática das previsões pessimistas

apresentadas, como o aumento do consumo humano e consequente restrição de recursos

naturais, os economistas, de maneira geral, menosprezaram o relatório produzido neste

encontro (GEOGESCU-REAGAN, 1974). Este descaso, somado a preocupação em relação

aos poluentes, levou a reformulação da teoria econômica clássica, passando-se a chamar

neoclássica, onde iriam buscar coexistir o meio ambiente e o desenvolvimento, culminando

na Economia dos Recursos Naturais, que mais tarde passaria a se chamar Economia

Ambiental Neoclássica, ou simplesmente Economia Ambiental.

Para tanto, deveria ocorrer uma alocação entre consumo e investimento econômico, de

maneira que o Estado passaria a ter o papel de apenas regular possíveis falhas do mercado

financeiro, principalmente os relativos a bens públicos. Com tais problemas sendo corrigidos,

não haveria risco de perdas irreversíveis (ROMEIRO, 2001).

Esta teoria repaginada de Adam Smith seria colocada em prática com mais vigor na

Inglaterra dos anos 1970 e 980 com Margareth Thatcher e no governo estadunidense de

Ronald Reagan, sendo depois espalhada por todo o ocidente, em especial no Leste europeu

pós-comunista e nos países do terceiro mundo.

CONCLUSÕES

Pensar que Economia Clássica ou Neoclássica dialoga ou se interessa pela preservação

dos recursos naturais é de uma ingenuidade terrível, pois tudo que é capaz de gerar lucro será

objeto de destruição, mostrando assim a face mais sórdida do sistema capitalista: só se

preserva um ativo se este for capaz de apresentar competitiva para o seu dono.

Por não existir o debate ambiental nos moldes dos existentes hoje, a definição clássica

da função trabalho presente nas obras de Marx acaba por não prever como isso se configura,

gerando um hiato importante de ser pensado, dialogado e estudado, que é como debater a

preservação de um determinado bem ambiental se este não configura trabalho? Eis um bom

desafio para os pensadores marxistas do campo das Ciências Naturais se debruçarem.



De modo mais específico, os keynesianos, desde a década de 1960 se mostraram

sensíveis a esta temática, desenvolvendo, inclusive, fórmulas e técnicas de cálculo de ativos

naturais, com destaque para o que depois veio a ser conhecido como Economia Ambiental.

A negação da importância da natureza para a conservação do planeta sob uma ótica

preservacionista deixou um terreno fértil para que a chamada “terceira via” crescesse,

desenvolvesse e se tornasse majoritária neste campo teórico das Ciências Econômicas,

mostrando como é ainda incipiente, por parte dos marxistas, o debate acerca dos ativos

naturais e sua relação com a função trabalho.

Para concluir, sugere-se que sejam realizadas mais pesquisas acerca desta temática,

buscando apresentar soluções realmente definitivas para esta dicotomia, pois se esta situação

seguir perdurando, a vertente marxista sempre seguirá ínfima no debate econômico ambiental,

em especial onde existe espaço para tal, que é na subárea denominada Economia Ecológica.

Menosprezar a temática ambiental é um erro que não pode mais ser cometido pelos

marxistas, pois ao deixar de lado tão importante temática, abriu-se espaço para que os

neoliberais e keynesianos se tornassem majoritários, tornando assim, o debate da exploração

do homem pelo homem sob a ótica da exploração dos recursos naturais, algo secundário, para

não dizer renegado.
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