
CAPITALISMO X SUSTENTABILIDADE 

 

Atender a necessidade de consumo da população de uma maneira 

sustentável é o grande desafio que o mundo enfrenta no Século XXI 

 

Desenvolvimento econômico e preservação ao meio ambiente são duas 

coisas que não combinam, pelo menos têm sido assim até agora. Os 

visíveis impactos causados pela degradação ao meio ambiente fizeram 

com que o termo “sustentabilidade” se tornasse comum nas escolas e 

nas empresas. Ser sustentável, além de uma “moda” contemporânea, 

também é visto como uma obrigação social, uma vez que os impactos 

ambientais afetam diretamente o planeta. 

 

O grande processo de urbanização junto ao rápido desenvolvimento do 

capitalismo, iniciados na revolução industrial em meados do século XVIII, 

deram início à larga escala de poluição e desmatamento. Os países 

desenvolvidos como EUA, França, Alemanha, Inglaterra, entre outros, 

são historicamente os responsáveis por grande parte dos danos 

ambientais do planeta, isso porque foram eles que, em prol de seus 

avanços industriais, destruíram quase todas suas reservas ambientais, 

além terem emitido grandes quantidades de gases poluentes. 

 

O Brasil, assim como outros países emergentes, tem papel fundamental 

nesse cenário de educação ambiental. Isso porque o território brasileiro 

abriga mais da metade da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. 

No entanto, tal responsabilidade não fez com que o Brasil tivesse uma 

atitude diferente dos países que se desenvolveram poluindo e 

desmatando. 

 

Com a descoberta e exploração do Pré-sal, o Brasil ficou entre os 

maiores produtores de petróleo do mundo. Isso fez com que o Etanol, 

combustível menos poluente, perdesse espaço para a gasolina (derivada 

do petróleo), que estando mais barata, se tornou a mais consumida pela 

população. Ou seja, não há incentivo à sustentabilidade no trânsito. Para 

o professor de Sociologia Diego Costa, a produção sustentável é inviável 

ao sistema capitalista. “A própria competição pelo capital obriga uma 



produção sem maiores gastos”. Diego não acredita que os países se 

interessem de imediato pelo desenvolvimento sustentável. “Só quando os 

efeitos se agravarem que os países irão participar da preservação 

ambiental com mais ênfase” diz o professor.   

 

Embora haja um esforço do Brasil em conter o desmatamento, a mata 

Atlântica já perdeu mais de 90% de seu território e o Cerrado do país foi 

quase todo modificado em prol da agropecuária. 

 

Parte da energia brasileira vem das Usinas termoelétricas. Para o 

professor de Geografia Política Na Universidade de Pernambuco (UPE), 

Ronilson de Sousa, o tipo de produção de energia no Brasil, impede que 

haja avanço no desenvolvimento sustentável do país. “o desenvolvimento 

do capitalismo apoiou-se na exploração da energia de origem fóssil, 

altamente prejudicial ao ambiente, não investiu no aproveitamento das 

energias renováveis e consideradas limpas como a solar e a eólica.” diz 

Ronilson. 

 
 

Entre a preservação ao meio ambiente e o desenvolvimento econômico, 

o Brasil, parece que já escolheu o caminho que vai seguir. Há um visível 

abismo entre o capitalismo e a produção sustentável. A esperança é que 

em alguma dessas conferências mundiais do meio ambiente, que 

acontecem há cada dez anos, surja uma solução, que faça com que os 

países cooperem entre si em prol do futuro do planeta. 
 


