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O ecossocialismo2 tem como objetivo fornecer uma alternativa de civilização 
radical àquilo que Marx chamava de “o progresso destrutivo” do capitalismo. É uma 
escolha que propõe uma política econômica visando às necessidades sociais e ao 
equilíbrio ecológico e, portanto, fundada em critérios não-monetários e extra-
econômicos. Os argumentos essenciais que o sustentam têm suas origens no 
movimento ecológico, assim como na crítica marxista à economia política. Essa síntese 
dialética – vislumbrada por um grande espectro de autores, de André Gorz a Elmar 
Altvater, James O’Connor, Joel Kovel e John Bellamy Foster – é ao mesmo tempo uma 
crítica à “ecologia de mercado” que se adapta ao sistema capitalista e ao “socialismo 
produtivista” que fica indiferente à questão dos limites da natureza. 

Segundo O’Connor, a meta do socialismo ecológico é uma nova sociedade 
fundada na racionalidade ecológica, no controle democrático, na igualdade social e na 
supremacia do valor de uso sobre o valor de troca.33 Eu adicionaria as condições 
seguintes a fim de alcançar esses objetivos: a) a propriedade coletiva dos meios de 
produção (o termo “coletivo” aqui significa propriedade pública, comunitária ou 
cooperativa), b) um planejamento democrático que possa permitir à sociedade a 
possibilidade de definir seus objetivos no que concerne ao investimento e à produção e 
c) uma nova estrutura tecnológica das forças produtivas. Colocando de outra forma, 
uma transformação revolucionária em nível social e econômico.4 

Segundo os ecossocialistas, o problema das principais correntes da ecologia 
política, cujos representantes são os partidos verdes, é que estas não parecem levar em 
consideração a contradição intrínseca que existe entre a dinâmica capitalista – fundada 
sobre a expansão ilimitada do capital e a acumulação dos lucros – e a preservação do 
meio ambiente. O resultado disso é uma crítica ao produtivismo, muitas vezes 
pertinente, mas que não vai muito além das reformas ecológicas derivadas da 
“economia de mercado”. Consequentemente, os governos de centro-esquerda 
privilegiam as políticas socio-liberais e se justificam, em matéria de ecologia, graças aos 
partidos verdes.5 

Por outro lado, o problema das tendências dominantes da esquerda durante o 
                                                             
1 Sociólogo franco-brasileiro, diretor de pesquisas emérito no CNRS, Paris. 
2 Artigo publicado em Socialist Register, 2007. Tradução em Crítica Marxista, nº 28, 2009, p. 35-50. 
3 O’Connor. Natural Causes. Essays in ecological marxism. New York: The Guilford Press, 1998, p.278, 331. 
4 John Bellamy Foster emprega o conceito de “revolução ecológica”, mas explica: “Uma revolução 
ecológica em escala planetária, digna desse nome, só pode ter lugar no quadro de uma revolução social 
– e eu reitero, socialista – mais ampla. Uma tal revolução... necessitaria, como Marx sublinhava, que a 
associação dos produtores pudesse regular racionalmente a relação metabólica entre o homem e a 
natureza... Ela deve ter se inspirado nas ideias de William Morris, um dos mais originais ecologistas dos 
herdeiros de Karl Marx, nas de Gandhi e de outras figuras radicais, revolucionárias e materialistas, entre 
os quais o próprio Marx, chegando até Epicuro.” (J. B. Foster. Organizing ecological revolution, Monthly 
Review, v.57, n.5, 2005, p.9-10). 
5 Ver o cap. VII de The enemy of nature, de Joel Kovel, para uma crítica ecossocialista da “ecopolítica 
realmente existente” – a economia verde, a ecologia radical, o biorregionalismo etc. 



2 
 

século XX – a socialdemocracia e o movimento comunista de inspiração soviética – é que 
estas aceitavam o modelo de produção existente. Enquanto a primeira se limitava a uma 
versão reformada – no melhor dos casos keynesiana – do sistema capitalista, o segundo 
desenvolvia uma forma de produtivismo autoritária e coletivista – ou capitalismo de 
Estado. Nos dois casos os investimentos ambientais eram negligenciados ou, no mínimo, 
marginalizados.  

Marx e Engels, eles próprios, tinham consciência das consequências destrutivas 
do modo de produção capitalista sobre o meio ambiente, como indicam diversos trechos 
de O capital.6 E ainda estimavam que o objetivo do socialismo não era produzir cada vez 
mais bens, mas sim dar aos seres humanos o tempo livre para que pudessem 
desenvolver plenamente seu potencial. Nesse sentido, pouco compartilham da ideia de 
“produtivismo”, isto é, da ideia de que a expansão ilimitada da produção é um fim em si 
mesmo. 

No entanto, alguns de seus escritos, nos quais a questão consiste na capacidade 
de o socialismo permitir o desenvolvimento das forças produtivas para além dos limites 
impostos pelo sistema capitalista, sugerem que a transformação socialista não concerne 
apenas às relações capitalistas de produção, as quais se teriam tornado um obstáculo (o 
termo empregado mais frequentemente é “amarras”) ao livre desenvolvimento das 
forças produtivas. “Socialismo” queria dizer, sobretudo, apropriação social dessas 
capacidades produtivas, colocando-as a serviço dos trabalhadores. Eis aqui, por 
exemplo, uma passagem do Anti-Dühring de Friedrich Engels, um texto “canônico” para 
grande número de gerações marxistas: sob o regime socialista “a sociedade toma posse 
abertamente e sem rodeios das forças produtivas que se tornaram grandes demais” no 
sistema existente.7 
 

A ideologia do progresso 
 

O caso da União Soviética ilustra os problemas que decorrem de uma 
apropriação coletivista do aparelho produtivo capitalista. A tese da socialização das 
forças produtivas existentes predominou desde o começo. Certamente, o movimento 
ecológico pôde se desenvolver durante os primeiros anos que se sucederam à Revolução 
Socialista de Outubro e o governo soviético adotou algumas medi das limitadas de 
proteção ambiental, mas com o processo de burocratização stalinista, a aplicação dos 
métodos produtivistas, tanto na agricultura quanto na indústria, foi imposta por meios 
totalitários, enquanto os ecologistas eram marginaliza dos ou eliminados. A catástrofe 
de Chernobyl é o exemplo final das consequências desastrosas da imitação das 
tecnologias ocidentais de produção. Se a mudança das formas de propriedade não for 
seguida por uma gestão democrática e uma reorganização ecológica do sistema de 
produção, tudo isso levará a um impasse. 

Nos escritos de alguns dissidentes marxistas da década de 1930, como Walter 
Benjamin, já aparecia uma crítica à ideologia produtivista do “progresso” assim como à 
ideia de uma exploração “socialista” da natureza. Todavia, é sobretudo ao longo dos 
últimos decênios que o ecossocialismo propriamente dito se desenvolveu como desafio 

                                                             
6 Ver J. B. Foster. Marx’s ecology. Materialism and nature, Monthly Review Press, New York, 2000. 
7 F. Engels. Anti-Dühring. Paris: Éditions Sociales, 1950, p.318. 
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à tese da neutralidade das forças produtivas que tinha predominado no seio das 
principais tendências da esquerda durante o século XX. 

Os ecossocialistas deviam se inspirar nas observações feitas por Marx a respeito 
da Comuna de Paris: os trabalhadores não podem tomar posse do aparelho capitalista 
de Estado e colocá-lo a seu serviço. Eles devem demoli-lo e substituí-lo por uma forma 
de poder político radicalmente diferente, democrático e não estático. A mesma ideia se 
aplica, mutatis mutandis, ao aparelho produtivo que, longe de ser “neutro”, traz em sua 
estrutura a marca de um desenvolvimento que favorece a acumulação do capital e a 
expansão ilimitada do mercado, o que o coloca em contradição com a necessidade de 
proteger o meio ambiente e a saúde da população. É por isso que devemos levar a cabo 
uma “revolução” do aparelho produtivo no panorama de um processo de transformação 
radical.  

O grande valor dos avanços científicos e tecnológicos da era moderna é 
incontestável, mas o sistema produtivo deve ser transformado em seu conjunto e isso 
só é possível graças a procedimentos ecossocialistas, isto é, graças à criação de um 
planejamento democrático da economia que leve em conta a preservação dos 
equilíbrios ecológicos. O que pode desencadear a supressão de alguns ramos de 
produção como as centrais nucleares, algumas técnicas de pesca intensiva e industrial 
(responsáveis pela quase extinção de numerosas espécies marinhas), o desmatamento 
das áreas de floresta tropical etc. A lista é muito longa.  

Entretanto, a prioridade continua sendo a revolução do sistema energético que 
devia conduzir à substituição das fontes atuais (sobretudo a energia fóssil), responsáveis 
pela mudança climática e pelo envenenamento do meio ambiente, por fontes 
energéticas renováveis: a água, o vento, o sol. A questão da energia é capital já que a 
energia fóssil é responsável pela maior parte da poluição do planeta e pelo desastre que 
representa o aquecimento global. A energia nuclear é uma falsa alternativa, não só em 
razão do risco de novos Chernobyl, mas também porque ninguém sabe o que fazer com 
as milhares de toneladas de resíduos radioativos – e com grande quantidade de centrais 
poluídas que se tornaram inúteis. Negligenciada desde sempre pelas sociedades 
capitalistas (por sua falta de “rentabilidade” ou de “competitividade”), a energia solar 
deve se tornar objeto de pesquisas e de desenvolvimento de ponta. Deve ter um papel 
central na construção de um sistema energético alternativo. 

 

Planejamento democrático 
 

A condição necessária para alcançar esses objetivos é o pleno emprego 
equitativo (plein-emploi équitable). Essa condição é indispensável não somente para 
responder às exigências da justiça social, mas também para assegurar o apoio da classe 
operária, sem o qual o processo de transformação estrutural das forças produtivas não 
pode ser efetuado. O controle público dos meios de produção e um planejamento 
democrático são igualmente indispensáveis, isto é, decisões de ordem pública 
referentes ao investimento e à mudança tecnológica devem ser retiradas das mãos dos 
bancos e das empresas capitalistas, se quisermos que sirvam ao bem comum da 
sociedade. 
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No entanto, não basta colocar as decisões nas mãos dos trabalhadores. Em O 
capital, livro III, Marx define o socialismo como uma sociedade na qual “os produtores 
associados regulam racionalmente suas trocas (Stoffwechsel) com a natureza”. 
Entretanto, no primeiro livro d’O capital, deparamos com uma definição mais ampla: o 
socialismo é concebido como “uma associação de seres humanos (Menschen) livres que 
trabalham com meios comuns (gemeinschaftlichen) de produção”.8 Trata-se de uma 
concepção muito mais apropriada: a produção e o consumo devem ser organizados 
racionalmente não somente pelos “produtores”, mas também pelos consumidores e, de 
fato, pelo conjunto da sociedade, seja a população produtiva ou “não produtiva”: 
estudantes, jovens, mulheres e homens que se dedicam aos trabalhos domésticos, 
aposentados etc. 

Nesse sentido, o conjunto da sociedade será livre para escolher 
democraticamente as linhas produtivas que serão privilegiadas e o nível de recursos que 
devem ser investidos na educação, na saúde ou na cultura.9 Os próprios preços dos bens 
de consumo não responderiam mais à lei da oferta e da procura, mas seriam 
determinados o quanto possível segundo os critérios sociais, políticos e ecológicos. No 
início, seriam aplicados apenas impostos sobre certos produtos e subvenções para 
outros, mas idealmente cada vez mais produtos e serviços seriam distribuídos de modo 
gratuito segundo a vontade dos cidadãos. 

Longe de ser “despótico” em si, o planejamento democrático é o exercício da 
liberdade de decisão do conjunto da sociedade. Um exercício necessário para se libertar 
de “leis econômicas” e de “jaulas de ferro” alienantes e reificadas no seio das estruturas 
capitalistas e burocráticas. O planejamento democrático associado à redução do tempo 
de trabalho seria um progresso considerável da humanidade em direção ao que Marx 
chamava de “o reino da liberdade”: o aumento do tempo livre é na realidade uma 
condição para a participação dos trabalhadores na discussão democrática e na gestão 
da economia, assim como da sociedade. 

Os partidários do livre mercado fazem referência ao fracasso do planejamento 
soviético para justificar sua oposição categórica a toda forma econômica organizada. 
Sabemos, sem entrar numa discussão sobre as conquistas e os fracassos do exemplo 
soviético, que se tratava evidentemente de uma forma de “ditadura sobre as 
necessidades”, para citar a expressão empregada por György Markus e seus colegas da 

                                                             
8 K. Marx. Das Kapital, v.3, Berlin: Dietz Verlag, 1968, p.828 e v.1, p.92. Encontramos uma problemática 

semelhante no marxismo contemporâneo. Ernest Mandel, por exemplo, defendia um “planejamento 
centralista mais democrático sob a autoridade de um congresso nacional constituído por diversos 
conselhos de trabalhadores cujos membros seriam em grande parte trabalhadores reais.” (E. Mandel. 
“Economics of transition period”. In: E. Mandel (Org.). 50 years of world revolution. New York: Pathfinder 
Press, 1971, p.286.) Em escritos mais recentes, ele faz preferencialmente referência aos “produtores e 
consumidores”. Seremos levados a citar alguns trechos dos escritos de Ernest Mandel, pois ele é o mais 
esclarecido teórico socialista do planejamento democrático. Entretanto, devemos mencionar que ele não 
havia incluído o tema da ecologia como um aspecto central de seus argumentos referentes à economia. 
9 Ernest Mandel definia o planejamento da seguinte maneira: “Uma economia planificada significa (…) 
para os recursos relativamente raros na sociedade, que eles não sejam repartidos cegamente (sem que o 
produtor consumidor se dê conta) pela ação da lei do valor, mas que eles sejam conscientemente 
atribuídos segundo as prioridades estabelecidas previamente. Em uma economia de transição, onde a 
economia socialista reina, o conjunto de trabalhadores determina democraticamente a escolha dessas 
prioridades.” (E. Mandel, op. cit., p.282). 
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Escola de Budapeste: um sistema não democrático e autoritário que dava o monopólio 
das decisões a uma oligarquia restrita de tecnoburocratas. Não foi o planejamento que 
levou à ditadura. Foi a limitação crescente da democracia no seio do Estado soviético e 
a instauração de um poder burocrático totalitário, depois da morte de Lenin, que deram 
lugar a um sistema de planejamento cada vez mais autoritário e não democrático. Se é 
verdade que o socialismo é definido pelo controle dos processos de produção pelos 
trabalhadores e a população em geral, a União Soviética sob Stalin e seus sucessores 
estava muito longe de corresponder a essa definição. 

O fracasso da URSS ilustra os limites e as contradições de um planejamento 
burocrático cuja ineficácia e caráter arbitrário são flagrantes: não pode servir de 
argumento contra a aplicação de um planejamento realmente democrático.10 A 
concepção socialista do planejamento não é nada mais que a democratização radical da 
economia: se é certo que as decisões políticas não devem caber a uma pequena elite de 
dirigentes, por que não aplicar o mesmo princípio às decisões de ordem econômica? A 
questão do equilíbrio entre os mecanismos do mercado e os do planejamento é sem 
dúvida um problema complexo: durante as primeiras fases da nova sociedade, os 
mercados ainda ocuparão, certamente, um lugar importante, mas, à medida que 
progredir a transição para o socialismo, o planejamento se tornará cada vez mais 
importante por ser oposto à lei do valor de troca. 

Engels insistia no fato de que uma sociedade socialista “terá que adaptar o plano 
de produção aos meios de produção, dos quais fazem parte especialmente as forças de 
trabalho. No fim das contas serão os efeitos úteis de diversos objetos de uso, 
comparados entre si e em relação à quantidade de trabalho necessária a sua produção, 
que determinarão o plano”.11 

No sistema capitalista o valor de uso é apenas um meio – e frequentemente uma 
astúcia – subordinado ao valor de troca e à rentabilidade (isso explica por que há tantos 
produtos na nossa sociedade sem nenhuma utilidade). Na economia socialista 
planificada a produção dos bens e dos serviços responde somente ao critério do valor 
de uso, o que leva a consequências no âmbito econômico, social e ecológico cuja 
amplitude é espetacular. Como Joel Kovel observou: 

O fortalecimento do valor de uso e as reestruturações subsequentes das 
necessidades tornam-se o parâmetro social da tecnologia, em vez da 
transformação do tempo em mais-valia e em dinheiro.12 

O gênero de sistema de planejamento democrático considerado neste ensaio 
concerne às principais escolhas econômicas e não à administração de restaurantes 
locais, mercearias, padarias, pequenas lojas, empresas artesanais ou de serviços. Da 
mesma forma é importante sublinhar que o planejamento não está em contradição com 
a autogestão dos trabalhadores em suas unidades de produção. Já que a decisão de 
transformar, por exemplo, uma fábrica de carros em unidade de produção de ônibus ou 
de “tramways” caberia ao conjunto da sociedade, a organização e o funcionamento 

                                                             
10 10 “Do ponto de vista da massa salarial, os sacrifícios impostos pela burocracia arbitrária não são nem 

mais nem menos ‘aceitáveis’ do que aqueles que são impostos pelos mecanismos do mercado. Os dois 
tipos de sacrifícios são apenas duas formas diferentes de alienação” (ibidem, p.285). 
11 Engels. F,  Anti-Dühring, op. cit., p.349. 
12  J. Kovel, The enemy of nature, op. cit., p. 215 
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interno da fábrica seriam geridos democraticamente pelos próprios trabalhadores. 
Houve um grande debate sobre o caráter “centralizado” ou “descentralizado” do 
planejamento, mas o importante continua sendo o controle democrático do plano em 
todos os níveis, local, regional, nacional, continental – e, assim esperamos, planetário, 
já que os temas da ecologia, como o aquecimento global, são mundiais e só podem ser 
tratados nesse nível. Esta proposta poderia ser chamada de “planejamento democrático 
global”. E, mesmo nesse nível, trata-se de um planejamento que se opõe àquilo que com 
frequência é descrito como “planejamento central” porque as decisões econômicas e 
sociais não são tomadas por um “centro” qualquer, mas determinadas 
democraticamente pelas populações envolvidas. 


