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RESUMO

O presente artigo visa realizar uma reflexão sobre a crise estrutural do capital a partir da década de 
1970 e seus impactos no meio ambiente no Brasil. A análise perpassa os dilemas enfrentados na 
contemporaneidade, entre crescimento econômico versus preservação ambiental. A metodologia 
empregada consiste em uma pesquisa bibliográfica com autores que tratam da temática crise estrutural 
e meio ambiente, bem como documental em dados públicos disponível em banco de dados online. O 
modo de produção capitalista tem em sua gênese a exploração do homem pelo homem, através do 
controle dos meios de produção. Esse processo resulta na fabricação de mercadorias em escala mundial. 
O crescimento econômico sem considerar a preservação ambiental desdobra em impactos desastrosos 
a manutenção da vida humana, demonstrando as contradições e perversidade desse sistema que acaba 
gerando a destruição dos elementos necessários para a sua reprodução. 
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INTRODUÇÃO

O modo de produção capitalista tem em sua gênese a exploração do homem pelo homem, através 
do controle dos meios de produção. Esse processo resulta na fabricação de mercadorias em escala mundial. 
A complexidade desse sistema é desvendada quando Marx consegue explicitar sua essência na Lei geral 
da acumulação capitalista, em que para a permanência do sistema de acumulação capitalista enquanto 
sistema hegemônico é necessário se reinventar a cada dia independente de suas próprias contradições 
(IAMAMOTO, 2000). 

Sem a pretensão de esgotar o tema, o presente artigo busca apresentar uma reflexão a cerca da 
crise estrutural do capital a partir da década de 1970 e seus impactos ao meio ambiente no Brasil. Tendo 
como objeto de análise alguns dilemas enfrentados na contemporaneidade entre crescimento econômico, 
preservação ambiental e qualidade de vida. 

A análise histórica deste estudo perpassa por uma metodologia que consiste em uma pesquisa 
bibliográfica com autores que tratam da temática crise estrutural e meio ambiente e uma pesquisa 
documental em dados públicos disponível em banco de dados online. 

As novas faces do capitalismo tardio, na busca por novos campos de exploração e extração 
de mais valia, têm causado danos irreversíveis ao meio ambiente, por meio do crescente aumento do 
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consumo, ou seja, da produção, que tornar-se insustentável pela exaustão dos recursos naturais. 
O crescimento econômico e industrial, sem planejamento e incentivos adequados a preservação ao 

meio ambiente no Brasil e no mundo vem apresentando severos impactos ambientais e bastante danosos à 
vida das pessoas, como elevado níveis de poluição do ar, muito superior aos considerados razoáveis para 
o ser humano, da água com a escassez, a degradação do solo com a destruição de áreas de preservação 
permanente, o uso de agrotóxicos, entre outros fatores que contribuiu para a crise ambiental. 

Em 2015, na cidade de Mariana/MG ocorreu o rompimento das barragens da Mineradora Samarco, 
os impactos sociais e ambientais em toda extensão do Rio do Doce são incalculáveis e sem possibilidade 
de resposta em curto prazo. 

CARACTERISTICAS DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL PÓS 1970 

O capitalismo tem sua escalada após a grande depressão de 1929 nos países da Europa e nos 
Estados Unidos, onde o capital se reconfigura e entra em cena o padrão keynesiano4 de desenvolvimento 
e o modelo de produção, Fordismo e Taylorismo, de um lado, a introdução das linhas de montagem, de 
outro, um modelo de produção e consumo em massa, caracterizada pela padronização e a repetição de 
suas atividades, onde atingem seu auge no pós-segunda guerra mundial, segundo (NETTO, 2012).

O autor explicita ainda que nesse modelo de produção o Estado agia como interventor, ou seja, 
possuía um caráter interventor para garantir o “pleno emprego” para a classe trabalhadora, mesmo assim, 
os trabalhadores foram expostos a trabalhos específicos e repetitivos, com desgastes físicos, degradantes, 
fazendo com que os trabalhadores não se enxergassem no processo de produção impulsionando seu 
processo de alienação. 

Deste modo, o capitalismo experimentou uma fase gloriosa, da reconstrução do pós-guerra 
à transição dos anos 1960 aos 1970, o regime do capital viveu uma larga conjuntura de crescimento 
econômico (NETTO, 2012). Mesmo com diversas crises cíclicas, o capitalismo enraizou-se nos países 
periféricos, negligenciando e extraindo dos mesmos toda a matéria prima necessária ao crescimento do 
capitalismo. 

Fato esse bem analisado por Netto (2012) quando afirma que:

O capitalismo experimentou o que alguns economistas franceses denominaram de “as três décadas 
gloriosas” – da reconstrução do pós-guerra à transição dos anos 1960 aos 1970, mesmo sem 
erradicar as suas crises periódicas (cíclicas), o regime do capital viveu uma larga conjuntura de 
crescimento econômico. Não por acaso, a primeira metade dos anos 1960 assistiu à caracterização 
da sociedade capitalista – evidentemente desconsiderado o inferno da sua periferia, o então 
chamado Terceiro Mundo – como “sociedade afluente”, “sociedade de consumo” etc. (NETTO, 
2012. p.207).

O Capital atinge seu ápice nesse momento histórico, segundo Menegat (2008). O autor ainda 
destaca que nesse período decaem os modelos Fordismo/Taylorismo, inicia-se assim sua crise nos anos 
1960 por conta de sua estagnação tecnológica, queda na taxa de lucro, queda na produtividade e se 
aprofunda nos anos 1970 com a crise do petróleo. 

A crise desse padrão de acumulação eclode quando a economia mundial apresenta claros sinais 
de estagnação, com altos índices inflacionários e com uma mudança na distribuição do poder no cenário 
mundial. Países como Japão e Alemanha passam a ser fortes e competitivos, fazendo com que os Estados 
Unidos deixem de ser a única força econômica no ocidente (IAMAMOTO, 2000).

A ofensiva neoliberal e o Toyotismo passam a reger os novos ciclos de produção, aliado a novas 
tecnologias mais modernas e Iamamoto (2000) explicita que 

4  keynesianismo é uma teoria econômica que defendia a ação do estado na regulação da economia com o objetivo 
de atingir o “pleno emprego”.
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O renascimento das propostas neoliberais ocorre inicialmente nos Estados Unidos, seguido da 
Inglaterra e do Chile – experiência pioneira na América Latina. Tem resultado no desemprego 
massivo, corte dos gastos sociais, acompanhado de uma legislação anti-sindical e em um amplo 
programa de privatização dos órgãos do Estado. [...], se o projeto neoliberal surgiu como uma 
terapia para animar o crescimento da economia capitalista, para deter a inflação, obter deflação 
como condição de recuperação dos lucros, fez crescer o desemprego e a desigualdade social 
(IAMAMOTO, 2000, p.33-34).

Assim, o capital produz mais, com menos recursos, o ser humano passa a ser substituído por 
máquinas, ocasionando o desemprego estrutural e intensificando a mercantilização da natureza, pelo 
capital. 

Menegat (2008) reforça ao dizer que 

A transformação de tudo em mercadorias, se realiza, na relação dos seres humanos com a natureza, 
na forma de uma manipulação total desta. A própria natureza se torna um sistema fabricado pela 
sociedade por meio de grandes complexos financeiro-agro-industriais. Esta mercantilização da 
natureza não apenas retira os meios de subsistência das antigas massas de camponeses, realizando 
uma expropriação em escala planetária, como põe em alarmante risco a preservação do planeta 
(MENEGAT, 2008, p.148).

Mandel (1985) robustece ao citar que o capitalismo vivenciou diversas ondas longas e baixas de 
crescimento e expansão dentro dessa lógica de acumulação de matéria prima oriunda do meio ambiente, 
principalmente a pertencente dos países periféricos (mundialização do capital) é utilizada de forma 
destrutiva e sem controle.

Assim, com as novas faces do capitalismo tardio, na busca por novos campos de exploração 
e extração de mais valia, o meio ambiente passa apresentar danos irreversíveis, por meio do elevado 
aumento do padrão de consumo, ou seja, da produção, que tornar-se insustentável pelo esgotamento dos 
recursos naturais.

Menegat (2008) menciona que com o desenvolvimento das forças produtivas passa-se produzir 
mais mercadorias utilizando menos mão-de-obra, mas continua a apropriação da natureza para produção 
e, afirma ainda que 

[...] do ponto de vista da lógica do capital, que é exatamente a da globalização competitiva, destruir 
a natureza com monoculturas de commodities para a exportação, e a poluição irreversível da 
indústria pesada, para os mesmos fins, faz parte das vantagens relativas dos países periféricos e 
retardatários e não podem ser anuladas, sob risco do colapso total destas sociedades (MENEGAT, 
2008, p,152).

Deste modo, os países periféricos se adéquam a lógica global do capital e aprofunda o seu caráter 
de país dependente aos centros econômicos do mundo. 

No início dos anos 1990, se insere a “modernização tecnológica e as novas formas de organização 
do processo produtivo na indústria brasileira” (MENEGAT, 2008, p.154).

Para Carinhato (2008) inicia-se a abertura do mercado brasileiro para o capital estrangeiro, 
ocasionando o fechamento de muitas empresas nacionais que não possuíam condições de competir. 
Deste modo, o processo de privatizações5 deixam as empresas nacionais em desvantagens. 

O discurso neoliberal se fortalece no governo de Fernando Henrique Cardoso e marca o auge do 
processo de privatização no Brasil. Para Behring e Boschetti (2011) consiste na reformatação do Estado 
Brasileiro para a adaptação da lógica do capital.

Netto (2012) destaca que o discurso neste momento estava voltado para o desmonte do aparelho 

5  Entende-se por privatização o processo de transferência de órgãos ou empresas estatais para a iniciativa privada por 
meio da realização de vendas.
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estatal promovendo privatizações do patrimônio público, flexibilização da produção6 e das relações de 
trabalho, ou seja, esse processo coloca o trabalhador de volta ao século XVIII, retornando-os a péssimas 
condições de trabalho, baixos salários, desestabilidade no emprego e danos a saúde. 

Nos anos seguintes, com a chegada do partido dos trabalhadores (PT) no governo, Almeida 
(2013) cita que se esperava por mudanças nas ações implementadas nos governos anteriores ou, pelo 
menos, políticas públicas que priorizassem mais a população e menos o mercado. O autor destaca que o 
governo Lula apenas inovou na arte de privatizar, criando as Parcerias Público-Privadas. 

Já Netto (2012) cita que as parcerias público-privado “configuraram as políticas sociais 
implementadas desde os anos 1980/1990 para enfrentar o quadro da pauperização contemporânea” numa 
dimensão ligada a uma nova filantropia - filantropia resultante de uma redução e sucateamento dos 
serviços públicos, advindo pelo estímulo à participação de entidades privadas (NETTO, 2012, p.219). 

DEPREDAÇÃO AMBIENTAL E CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL

Diante deste quadro de contexto neoliberal e de crise estrutural do capital, Menegat (2008) aponta 
que a saída para a acumulação desenfreada, passa a ser os recursos naturais dos países periféricos, no 
caso, o Brasil. 

Mesmo com diversas mobilizações em torno da questão ambiental, Davis (2006) reafirma que 
as privatizações advindas da onda neoliberal cresceram no Brasil, elevando o número de indústrias 
estrangeiras, aumentando o desemprego, diminuindo a renda dos assalariados e intensificando a 
favelização das grandes cidades. 

Seguindo essa linha, Menegat (2008) cita que

[...] setores importantes da indústria brasileira fecharam suas portas por não poderem acompanhar 
os altos custos da concorrência posta em novo patamar pela reestruturação tecnológica, ou se 
internacionalizaram, passando às mãos de grandes oligopólios multinacionais – como é o caso 
do setor de autopeças (MENEGAT, 2008, p.153).

Se, por um lado, uma conjuntura político-econômica, onde os interesses de multinacionais se 
sobressaem, intensificado pelo uso de modernas tecnologias e das novas formas de organização da 
produção flexíveis que predominam, por outro, os interesses socioambientais ficam a margem. Diante 
disso, Deluiz e Novicki (2004) aponta que

Os reflexos do processo de modernização capitalista têm se revelado particularmente perversos 
em países como o Brasil, onde a adoção de novos conceitos de produção está associada a 
formas políticas e empresariais autoritárias, levando à exclusão política e econômica das classes 
populares, ao aumento do desnível das esferas econômica e social e à degradação ambiental 
(DELUIZ E NOVICKI, 2004, p.20).

Esse boom industrial, sem planejamento e incentivos adequados a preservação ao meio ambiente 
no Brasil e no mundo vem apresentando severos impactos ambientais e bastante danosos à vida das 
pessoas, como elevado níveis de poluição do ar, muito superior aos considerados razoáveis para o 
ser humano, da água com a escassez, a degradação do solo com a destruição de áreas de preservação 
permanente, o uso de agrotóxicos, entre outros fatores que contribuiu para a crise ambiental. 

O Instituto de Desenvolvimento Social na Agenda Socioambiental (2012) enfatiza o retrocesso 
ocorrido no Governo Dilma em políticas ambientais e cita que “pressão para que órgãos públicos acelerem 
o licenciamento de obras com problemas socioambientais” e destaca ainda sobre a “modificação nas 
6  O processo de flexibilização da produção ou acumulação flexível de acordo com Harvey (1992) é marcada por um 
confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de traba-
lho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional (HARVEY, 1992, p. 140).
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normas de licenciamento visando à redução da capacidade dos órgãos públicos federais em analisar 
obras de grande impacto socioambiental” (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2012, 
p.2).

Em 2015, na cidade de Mariana/MG ocorreu o rompimento das barragens da Mineradora Samarco, 
despejados em média sessenta bilhões de litros de rejeitos de mineração de ferro ao longo da bacia do rio 
Doce, a quinta maior do país, atingindo os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

O pesquisador e coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG) 
Marcos Freitas, em entrevista ao jornal O Globo (2015) acrescenta que 

Não podemos estimar agora o tempo e o dinheiro que custará a recuperação. Vai depender de 
cada área e será caro. A região existente no raio de uns 30 quilômetros da área das barragens, 
por exemplo, pode estar perdida. Está coberta por camada espessa de lama. A recuperação será 
tão cara que pode se mostrar inviável financeiramente. Quando a lama secar, vai se tornar terra 
endurecida, um chão de ferro, uma terra de ninguém — alerta o pesquisador, que é membro do 
IPCC e já dirigiu a Agência Nacional de Águas. (O GLOBO, FREITAS, 2015).

Ainda segundo Freitas (2015), os impactos sociais e ambientais em toda extensão do Rio do Doce 
já são incalculáveis. Além da Cidade de Barra Longa, os distritos de Mariana atingidos foram Camargos, 
Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues distrito mais afetado que foi coberto pela lama de rejeitos onde 
cerca de 300 famílias foram desabrigadas, mais de 500 tiveram que ser resgatadas e o número de mortos 
publicados pelo site de notícias UOL do dia 19 de novembro de 2015 contabilizavam 11 pessoas mortas 
e 12 desaparecidos. 

Na entrevista, Freitas (2015) ainda completa que, além dos impactos causados na fauna e na flora, 
ha também os impactos sociais causados pelo desastre. Famílias inteiras que tinham o Rio Doce como 
principal fonte de sobrevivência, bem como cidades as suas margens que dependiam exclusivamente do 
rio para sua economia, a indústria e a agricultura foram desestruturadas deixando essas cidades e sua 
população desprotegida.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (2016) concluiu que os 
peixes e camarões coletados na foz do Rio doce estão com altos índices de metais estabelecidos pela 
legislação ambiental, sendo eles selênio, manganês e arsênio. A água coletada do mar antes e durante a 
chegada dos rejeitos também apresenta aumento na concentração desses metais.

O monitoramento foi realizado pelo navio de pesquisa Soloncy Moura. Na expedição, foram 
coletadas amostras da água, sedimento e de organismos vivos. Os peixes analisados foram: 
roncador, linguado e peroá. Além dos metais como metais como chumbo, cádmio e manganês, 
os pesquisadores também encontraram níveis elevados de arsênio. De acordo com o estudo, 
existe o risco de eventual contaminação humana pelo consumo do pescado. (JORNAL G1-ES, 
ICMBio, 2016).
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Figura 1 – Rio Doce tomado pela lama das barragens da Samarco, Mariana, Minas Gerais, 
2015.

Figura 2 – Mar de Regência, em Linhares, Espírito Santo em 2015.

Figura 3 – Peixes mortos recolhidos do Rio Doce, novembro de 2015.

Pouco se sabe ainda sobre a magnitude deste desastre ecológico e dos impactos deixados na 
natureza, como a devastação da fauna e flora a margem do rio Doce, a erosão dos solos, as mortes de 
diversas espécies de peixes e as degradações da vida dos ribeirinhos. Os resultados preliminares do 
ICMBio (2016) relata que

A pesca está proibida na região da Foz do Rio Doce desde o dia 19 de fevereiro. No dia 31 de 
março, o ICMBio já havia recomendado que a pesca no  Rio Doce continuasse interrompida por 
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prazo indeterminado, em função da presença de elevados níveis de contaminação por metais 
tóxicos nos peixes e crustáceos da região. Em abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) proibiu a comercialização e armazenamento de pescado nessa região. (JORNAL G1-
ES, ICMBio, 2016).

Cabe assinalar que os problemas relatados foram encobertos para o interesse único e exclusivo do 
capital, mesmo causando danos irreversíveis na vida de outrem, não levando em conta as vidas humanas e 
todo ecossistema afetado. Deste modo, o crescimento econômico sem considerar a preservação ambiental 
desdobra em impactos desastrosos a manutenção da vida humana, demonstrando as contradições do 
sistema que acaba gerando a destruição dos elementos necessários para a sua reprodução. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos trinta anos, o modo de produção capitalista experimentou transformações significativas 
para sua permanência enquanto sistema hegemônico, se sobrepondo sem levar em consideração aspectos 
sociais, ambientais e culturais nas mais diversas regiões do planeta. Provocando uma ação em cadeia, 
em destaque no Brasil. 

Diante disso, o crescimento econômico e industrial sem o devido planejamento vem ocasionando 
diversos impactos, como elevados números de favelas nas áreas urbanas; degradando a qualidade de 
vida nas grandes cidades; provocando desigualdades sociais; destruindo identidades; usurpando espaço 
de comunidades tradicionais; destruindo o eco sistema, fauna, flora fundamental para preservação da 
vida humana.

Nesse sentido, mais do que nunca se faz necessário à organização por parte dos indivíduos em 
sociedade repensarem o modo de vida que estão levando, e até que ponto o planeta suportará esse 
processo de devastação. Somente com a tomada de uma consciência coletiva em relação aos meios de 
produção e reprodução da vida social, e pensando e propondo ações conjuntas, saídas técnicas e políticas 
viáveis em pró do meio ambiente pode-se mudar essa realidade.
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