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RESUMO

Este estudo constitui-se num esforço de reflexão sobre o desenvolvimento e as questões socioambientais. 
Durante muito tempo, o progresso e o crescimento econômico foram assemelhados ao que se entendia por 
desenvolvimento, isso fez com que ocorresse um processo de acirramento das questões socioambientais 
correlacionadas às dimensões sociopolíticas e espaciais da desigualdade socioeconômica, da pobreza, 
da marginalidade, entre outros vários agravos que trazem prejuízos consideráveis para a condição de 
vida humana. É desse entendimento que se percebe a necessidade de melhor entender o surgimento e 
as ambiguidades relacionadas a esses termos, para analisar as consequências trazidas pelo crescimento 
econômico. Por meio deste trabalhoenseja-se identificar as propostas de movimentos ambientais para 
enfrentamento de tais problemáticas que serão apresentadas. Nessa direção é que o presente estudo 
é desenvolvido.Para sua operacionalização foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica 
e documental. Ao situar algumas considerações finais, indica-se que uma melhor compreensão da 
correlação existente entre o desenvolvimento e as questões socioambientais nos possibilita pensar nas 
questões socioambientais resultantes dessa ótica invertida do lucro em detrimento do ser humano e 
enfatizar a insustentabilidade dessas questões nos dias atuais. 

PALAVRAS-CHAVE:Desenvolvimento; Questões Socioambientais; Movimento Ambientais

INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, o progresso e o crescimento econômico foram assemelhados ao que se 
entendia por desenvolvimento. Tal entendimentoperpetua até os dias atuaisinfluenciando o processo 
de acirramento das questões socioambientaiscorrelacionadas às dimensões sociopolíticas e espaciaisda 
desigualdade socioeconômica, da pobreza, da marginalidade,entre outros vários agravos que trazem 
prejuízos consideráveis para a condição de vida humana.

É desse entendimento que se percebe a necessidade de melhor entender o surgimento e 
asambiguidadesrelacionadas a essestermos,para analisar as consequências trazidas pelocrescimento 
econômico. Enseja-se também identificaras propostas de movimentos ambientais para enfrentamento de 
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tais problemáticas que serão apresentadas. 
Através de uma cuidadosa revisão bibliográfica foi possível afirmar a relevância desse tema na 

atualidade e como desponta com um assunto de interesse público devido ao acirramento e agravamento 
dos conflitos e questões ambientais, devido ao uso desmedido dos recursos naturais e ao mesmo tempo 
uma tomada de consciência da finitude desses recursos, portanto, torna-se necessário repensar ações e 
buscar soluções, pois esses recursos são essenciais para manutenção da vida humana. 

De antemão, acredita-se que o início dessas reflexões sobre o desenvolvimento e as questões 
socioambientais nos dará suporte para pensar nas questões socioambientais resultantes dessa ótica 
invertida do lucro em detrimentodo ser humano. Para tanto, compartilha-se dos argumentos de vários 
autores, como os de Silva(2008) ao enfatizar que tais questões socioambientais sãoinsustentáveis na 
sociedade capitalista em que vivemos. 

DESENVOLVIMENTO E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS: UMA REVISÃO SOBRE ESSA 
RELAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES

O termo “desenvolvimento” é constructo ideológico utilizado e/ou aplicado a várias situações, 
realidades e fatos e por isso deve ser pensando de uma forma epistemológica. O desenvolvimento 
também pode ser considerado como um processo histórico, ou seja, os estágios de desenvolvimento 
são acumulativos, dessa forma o capitalismo é um momento histórico mais desenvolvido que a etapa 
anterior. De modo que, 

O assim chamado desenvolvimento histórico se baseia, sobretudo no fato de que 
a última forma considera as formas precedentes como etapas até si mesma, e a 
concebe sempre unilateralmente, uma vez que raramente critica a si mesma, do 
que é capaz apenas em condições muito determinadas – e aqui naturalmente não 
se trata daqueles períodos históricos que parecem a si mesmos como épocas de 
decadência(MARX, 2010, p. 25)

Esses argumentos sinalizam que o sistema capitalista não é o último dos estágios de uma sociedade, 
apenas um desses estágios, é o que o “manifesto comunista” explana, ou seja, ainda há um caminho, uma 
crença no futuro pela via da consciência, pela luta social, pela dialética. 

Entende-se ainda que esse constructo ideológico construído e formulado sob uma lógica 
dominante, não possui uma única significação, até mesmo por conta das suas várias aplicações, em 
diferentes momentos e situações. Dessa forma, afirma-se que o termo desenvolvimento, mesmo sendo 
considerado por alguns como uma convicção e um elemento da religião moderna não possui um conceito 
único, absoluto e acabado (RIST, 1997; SILVA, et all, 2009).  

Assim sendo, o termo desenvolvimento, para ser analisado com profundidade, precisa de uma 
adjetivação ou termo qualificador que especifique que tipo de desenvolvimento se toma como referência. 
Essas adjetivações, certamente, dão pistas sobre as possíveis significações para a palavra em questão.
 Exemplo disso pode ser percebido quando se fala, por exemplo, em desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social, desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável. Silva et all (2009) 
demarcam que uma estratégia que pode ser utilizada e um exercício que se pode fazer para, de certa 
forma, desmascarar esse constructo ideológico é antecipar a adjetivação ante o substantivo principal. 
Como resultado desse exercício, tem-se a concepção do econômico do desenvolvimento; o social do 
desenvolvimento; o humano do desenvolvimento e o sustentável do desenvolvimento.

Durante muito tempo reduziu-se o termo desenvolvimento às lógicas docrescimento econômico, 
até porque os países ricos eram também os países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidosque 
se tornou uma referência sócio-histórica, apesar de questionável, de desenvolvimento. Tampouco, outras 
questões ainda não eram intencionalmente explicitadas. Como explicita. Esteva (2000, p.74):
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O estabelecimento de valores econômicos exige a desvalorização de todas as 
outras formas de vida social. Essa desvalorização transforma, em um passe 
de mágica, habilidades em carências, bens públicos em recursos, homens e 
mulheres em trabalho que se compra e vende como um bem qualquer, tradições 
em um fardo, sabedoria em ignorância, autonomia em dependência. Transforma 
as atividades autônomas e pessoais, que incorporam desejos, habilidades, 
esperanças e interação social ou com a natureza em necessidades, cuja satisfação 
exige a mediação do mercado. 

 
Para Gilbert Rist (1997), o fato de a palavra desenvolvimento possuir uma variedade de significações 

que comumente foram associadas às concepções de crescimento e progresso, faz dela oportuna e 
ajustada para descrever as modificações ocorridas historicamente na sociedade decorrentes do processo 
econômico. Deste modo, o que se verificou ao longo dos anos foi o uso do nome do desenvolvimento 
com fins de se promover o crescimento econômico. Os países com as melhores economias do mundo 
eram vistos, e ainda são, como os mais “desenvolvidos”. 

Portanto, embora ninguém questione que esse tipo de crescimento seja um elemento essencial, 
o tratamento dos dois termos como sendo sinônimos vem sendo desconstruído por entender que o 
desenvolvimento não traz consigo, necessariamente, melhores condições de vida e de oportunidades 
sociais para todos os indivíduos situados em diferentes países do mundo. Deste modo, 

O progresso não é inevitável, estamos lutando por ele. E a forma que a luta bem 
assumindo não é a do socialismo contra o capitalismo, mas a de uma transição 
para uma sociedade relativamente sem classes contra uma transição para algum 
modo de produção baseado em classes (diferente do capitalismo histórico, mas 
não necessariamente melhor) (WALLERSTEIN, 1985, p.90)

Para o momento, faz-se importante frisar que anoção de desenvolvimento atrelado ao crescimento 
econômico surge, conforme Esteva (2002), quando Harry S. Truman, 33º presidente dos Estados Unidos 
da América, usouo termo subdesenvolvimento em um discurso posterior aofim da Segunda Guerra 
Mundial, para demarcar o seu país como potência, como uma referência de progresso e desenvolvimento. 
Lembra-se que o país tinha saído vitorioso, em 1949, fortalecendo a hegemonia do capital americano e 
sua pretensa intenção de “ajudar” os países ditos subdesenvolvidos.

Apesar dessa inter-relação, sabe-se que o crescimento econômico é anterior a esse momento, e 
a busca por ele também. A idade média e as próprias guerras mundiais já elucidaram isso. Assim sendo, 
trata-se de “um fenômeno muito mais antigo do que se imagina” (VEIGA, 2005, p. 63) e isso não pode 
ser desconsiderado.Entretanto, é após a Segunda Guerra, movidospelas disputas imperialistas1 e por uma 
vontade ocidental em retomar a economia, que se generalizaa associação entre o que se convencionou 
caracterizar por desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico.

Para Harvey (2005) quando ocorre uma penetração capitalista em novos países, espaços, resulta 
a criação do subdesenvolvimento e, portanto, um processo de dependência, visto que a tendência do 
capitalismo é definir um conjunto universal de valores, necessidades sem levar em consideração a 
situação natural e cultural de diversos países, ou seja países diferentes,com diversas culturas, diversos 
modos de vestir, com características particulares em sua arquitetura, linguagem, costumes, sonhos e 
desejos deveriam se isentarem de suas peculiaridades afim de se tornarem tão “desenvolvidos” quanto 

1 O Imperialismo conforme Harvey(2005) é apolítica de expansão e o domínio territorial, cultural ou econômico de 
uma nação sobre a outra e acarreta o desenvolvimento desigual do capitalismo no mundo e em detrimento um desenvolvi-
mento desigual da luta de classes. Inúmeras são as razões, geralmente ligadas as lógicas de acumulação de capital pelos meios 
mais fáceis e onde a resistência for mais fraca.
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o capital americano. 
É nesse contexto que os Estados Unidos foi referenciado, historicamente, como sendo exemplo, 

um modelo, de país desenvolvido.Para Foladori (2012),a busca por esse tipo de crescimento acirra as 
diversas expressões da questão social, evidenciando graves problemas socioambientais, principalmente 
porque se busca o aumento de lucros e a satisfação das necessidades impostas pelo sistemacapitalista. E 
isso provoca o esgotamento dos recursos, além de uma poluição desmedida.

Harvey(2005) explicita que quando há a penetração capitalista em novos países, espaços uma das 
consequências é criar escassez onde isso antes não acontecia, fazendo com que as coisas necessárias se 
transformem em luxo. 

Apropriado é o argumento de Marx (18942, Apud FOLADORI, 2012, p.88), ao enfatizar que para 
determinado nível de desenvolvimento “a apropriação privada da natureza se manifesta como supérflua e 
nociva, e, nesse sentido, o uso desmedido dos recursos naturais começa a preocupar, visto que esses são 
finitos e ao mesmo tempo fundamentais para a manutenção da vida”. A partir dessa perspectiva marxista 
é possível afirmar que o ser humano se relaciona com o meio ambiente de forma determinada porque 
será mediada pelas “relações sociais de produção as que governam todas as demais” (FOLADORI, 
2012, p.89).

Silva (2008) nomeia essa relação de dependência e destruição como contradição viva, explanando 
que ao mesmo tempo em que o sistema capitalista busca o aumento da sua produtividade destrói os 
recursos naturais e humanos do planeta. Não obstante, ainda retorna o que produziu para o planeta em 
forma de mercadorias de consumo de massa, com enorme poder destrutivo. 

Neste sentido, Polanyi (2000) afirma que “a motivação do lucro passa a substituir a motivação 
da subsistência” (p.6), assim compreendemos que o crescimento econômico e a desmedida acumulação 
do capital assim como já explanado, ocasiona consequências enormes a diversos campos da sociedade, 
dentre eles o meio ambiente.

E o contexto da Segunda Guerra Mundial não proporcionou apenas uma maior reflexão sobre a 
associação do termo desenvolvimento às lógicas do crescimento econômico, entre outras questões situam-
se, também, as reflexões sobre o Meio Ambiente tendo em vista suas necessidades e limitações. Estas 
passarama ser objeto de planejamento e preocupação política, pois a escassezdos recursos ambientais 
tornou-se um importante entrave para o desejado progresso e o“desenvolvimento” econômico.

Especificamente nadécada de 1960, a poluição do ar e os derramamentos de petróleo fizeramcom 
que houvesseuma tomada de consciência por parte dapopulação no tocante as questões ambientais. 
Esclarece Sanchs (1992) que a primeira conferência temática a esse respeito foi oponto de partida para 
outros grandes encontros promovidos pela Organização das Nações Unidas –ONU. 

Em 1972, foi realizada pela ONU, na Suécia, a Conferência de Estocolmocom o intuito de 
discutir e, de certa forma, estimular a conscientização da sociedade para com as questões presentes do 
meio ambiente, com a chuva ácida e os níveis de metais encontrados em aves e peixes. Esta Conferência 
é referenciada como sendo a primeira iniciativa mundial a esse respeito, pois fomentou a discussão dos 
problemas evidenciados visando o não agravamento e comprometimento das condições de vida das 
futuras gerações.

Posteriormente, incitados pelo início desses debates, é que uma tentativa de desconstrução da 
ambiguidade historicamente elaborada, acerca da similitude entre o conceito de desenvolvimento e 
crescimento econômico, foi realizada em 1974. Segundo Esteva (2002), na Declaração deCocoyoc3, 
provocou-se uma densa discussão sobre a existência e a necessidade dadefinição de um desenvolvimento 
que tivesse como centro o ser humano. 

2 MARX, Karl. El capital. Tomo III, v. 8. México: Siglo XXI. [1894] 1981. 
3  A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento aconteceu em 1974 e desencadeou um do-
cumento, a Declaração de Cocoyoc, que na visão de muitos autores é fundamental para a construção de uma nova concepção 
sobre a relação entre a sociedade e o meio ambiente, acrescentando à discussão a ideia de que há limites ambientais e sociais 
para o desenvolvimento e que esses deveriam ser respeitados.
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Assim sendo, em 1978, a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. 
–UNESCO apresentou o termo e conceito de desenvolvimento endógeno, que excluía a busca por um 
ideal desenvolvimentista específico. Levava-se em consideração as individualidades de cada país tendo 
a consciência de que a busca pelo crescimento econômico, tão-somente, deixava pelo caminho “grandes 
áreas de pobreza, estagnação, marginalidade e uma verdadeira exclusão do progresso social” (ONU, 
19714 apud ESTEVA, 2002, p.68). Desde então, intensas reflexões foram promovidas por diferentes 
instituições e organismos internacionais.

Os estudos realizados indicaram que a década de 1980 foi bastante expressiva e significativa 
porque evidenciou a ocorrência de consideráveis perdas econômicas, além da ocorrência de turbulentas 
crises e problemas político-culturais em todo o mundo. Harvey (2005) afirma que as crises fazem parte 
do processo de acumulação capitalista visto que “o capitalismo tente, ativamente, a produzir algumas 
barreiras para o seu próprio desenvolvimento. ” (HARVEY, 2005, p.45)

Para Sanchs (1992), as preocupações correlacionadas ao elevado crescimento demográfico 
e a finitude dos recursos naturais, dentre eles o alimento, motivaram a elaboração do Relatório de 
Brundtland, publicado em 1987, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”. Este relacionou as 
lógicas vigentes do desenvolvimento ao Meio Ambiente, apontando a pobreza como uma das principais 
causas dos problemas ambientais do Mundo. 

Esse Relatório propôs, ainda, pensar o desenvolvimento sustentável articulado com “o atendimento 
das necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 
suas próprias necessidades” (WCED, 19875 apud Sanchs, 1992).A proposta em questão estimulava 
pensar nas alternativaspara lidar comrecursos naturais infinitos. Nesse momento,a tecnologia e ciência 
foramapontadas comopossíveis respostas à crise ambiental. 

Particularmente no Brasil, a questão ambiental foi demarcada no artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988 da seguinte forma: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para ás presentes e futuras gerações”. A 
partir de tal entendimento, o Estado se tornou o principal responsável por proporcionar recursos naturais 
aos seres humanos. 

No bojo das discussões internacionais sobre desenvolvimento, e de suas possibilidades concretas 
de aplicação e de promoção, é que em 1990 a dimensão humana foi inserida na agenda política como algo 
que precisaria ser discutido e melhor compreendido, nos marcos da sociedade capitalista que se propõe 
a promover o desenvolvimento e, não necessariamente, a melhoria da condição de vida das pessoas. 

É a partir dessas bases que se criouo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH como um 
indicador de desenvolvimento com objetivo de contrapor o Produto interno Bruto – PBIàs reais dimensões 
e condições de vida das pessoas (tendo o parâmetro da saúde, da renda e da educação como indicativos 
e dimensões importantes a serem consideradas). A defesa emergente sustentou-se no entendimento de 
que apenas o desenvolvimento econômico não seriasuficiente para avaliar o desenvolvimento de um 
país. Conforme explicita alguns documentos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- 
PNUD pode-se entender que: 

Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar 
de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a 
abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as 
pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como 
um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de 

4 ONU. (1971). Climate and House Design – Vol. I: Design of Lo�-Cost Housing and Community Facilities. Depart-ONU. (1971). Climate and House Design – Vol. I: Design of Lo�-Cost Housing and Community Facilities. Depart-
ment of Economic and Social Affair. Ne� York.
5 WCED. World Comission on Environment and Development. Our Commom Future. Oxford and Ne� York: Ox-WCED. World Comission on Environment and Development. Our Commom Future. Oxford and Ne� York: Ox-
ford University Press, 1987.
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perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento 
econômico, ou da renda, para o ser humano. (PNUD, 2012) 

Como se percebe, os processos sócio-históricos incitaram inúmeras reflexões e provocaram 
distintas, mas expressivas transformações sociais. Na contemporaneidade, consegue-se vislumbrar, a 
partir de distintas áreas e dimensões, a diferença e as possibilidades de associação entre o desenvolvimento 
e o crescimento econômico. Entretanto, essa ambiguidade ainda perpetua nos dias atuais, visto que 
muitos economistas, e grande parte da sociedade, ainda acreditam, e enfatizam, que só se pode promover 
melhores condições de vida para as pessoas se a economia prosperar, fazendo velha alusão ao dito: 
somente é possível repartir o “bolo” depois que ele crescer. 

Pouco se analisa que o sistema capitalista de produção é produtor de desigualdades sustentando-
se na exploração como estratégia de obter lucros e garantir a sua própria existência. Como esclarece 
Veiga (2005, p.35):

O mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de pessoas, 
talvez até a maioria. Às vezes, a ausência de liberdades substantivas relaciona-se 
diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar 
a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças curáveis, a 
oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, a possibilidade de ter 
acesso a água tratada ou saneamento básico.

No decorrer da história inúmeras justificativas foram dadas a imposição do poder Estatal 
sobre os cidadãos, atualmente essa justificativa é a “sobrevivência do planeta” (SANCHS, 1992).
Autores como Veiga (2005, p.79) compartilham desse entendimento ao reforçar que “a renúncia à ideia 
de desenvolvimento deveu-se ao fato de ter funcionado como armadilha ideológica, inventado para 
perpetuar as assimétricas relações entre as minorias dominantes e as maiorias dominadas nos países e 
entre países”.

A partir desse estudo, identificaram-se a multiplicidade conceitual e as possibilidadesde 
entendimento a respeito do desenvolvimento percebendo sua inter-relação com as questões 
socioambientais. Assim, entendeu-se que,

O desenvolvimento tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a possibilidade 
de as pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, e com a provisão dos 
instrumentos e das oportunidades para fazerem as suas escolhas. E, ultimamente, 
o Relatório do Desenvolvimento Humano tem insistido que essa é uma ideia 
tão política quanto econômica. Vai desde a proteção dos direitos humanos até o 
aprofundamento da democracia. A menos que as pessoas pobres e marginalizadas 
possam influenciar ações políticas de âmbito local e nacional, não é provável que 
obtenham acesso equitativo ao emprego, escolas, hospitais, justiça, segurança e 
a outros serviços básicos, diz o atual administrador do PNUD, Mark Malloch 
Bro�n, em seu prefácio ao Relatório de 2004 (VEIGA, 2005, p. 81)

Silva (2008) afirma que há uma banalização dessa problemática de modo que assim possa 
convencer que nós seres humanos é que somos responsáveis pela atual situação do planeta e que as 
mudanças de comportamento são as grandes soluções para superação desse quadro.  O mais adequado 
conforme afirma a autora consistir em:

Construir relações pautadas na negação da exploração, dominação e crescente 
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barbarizarão de daí decorre. Por outro lado, estamos a pleitear que tão somente 
uma sociedade que rompa com a mediação do lucro será capaz de edificar uma 
nova racionalidade no uso dos recursos naturais, estabelecendo um novo e 
sustentável intercâmbio que aponde para a superação da falha metabólica de 
que falava Marx, de forma a assegurar a existência e reprodução da “cadeia de 
gerações humanas.  (SILVA, 2008, p.200-201)

Diante do exposto, ressalta-se a importância dos deveres sociais para com o meio ambiente, 
não só para suapreservação, proteção, mas na luta junto ao processo contínuo pela desconstrução da 
ambiguidade do desenvolvimento e crescimento econômico. E essa luta, deve ser continua, tal como a 
aspiração de um mundo mais justo, equilibrado, deve motivar a prática do respeito para com a natureza 
e o ser humano, enquanto sujeito de direitos e deveres, e o esforço para melhor entender a dinâmica, as 
especificidades e as questões socioambientais contemporâneas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como dito até então, a ideologia capitalista, que visa o lucro, causa o acirramento das questões 
socioambientais e isso faz com que cresça também os debates sobre os danos ao meio ambiente. Com maior 
freqüência, discute-se e investigam-se quais seriam as alternativas para o enfrentamento ou amenização 
dessas questões, considerando que a solução dessas problemáticas não podem ser efetivadasno sistema 
capitalista em vigência.
 Destaca-se que osistema capitalista não respeita e não vislumbra atender todas as necessidades 
humanas. Preocupa-se minimamente com a sobrevivência do planetaao fazer uso, de forma desmedida, 
dos recursos naturais para alcançar seu principal objetivo – o lucro. Tamanha contradição provoca 
descrenças nas possibilidades que atualmente são apresentadas como efetivas para o enfrentamento dos 
problemas correlacionados às questões socioambientais. Tem-se que é impossível conciliar a busca pelo 
lucro com a finitude dos recursos naturais e a resolução de todas as questões socioambientais.
 Não se sabe se o sistema capitalista terá seu fim, se a crise será devastadora ou se o homem 
criará soluções tecnológicas ou se a ciência produzirá respostas para que os recursos naturais tenham 
seu fim adiado, não se sabe o tamanho das próximas guerras e tampouco a causa delas. Mas Silva (2008) 
afirma que deve ser feito um acerto de contas com a sociedade do capital e sua lógica produtivista, ou a 
sociedade humana, pelo menos a maioria da sociedade estará frente a condições de vida cada vez mais 
degradantes, submetidas às guerras, à fome e à iniquidade. 
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