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RESUMO 

Discutir as contradições que permeiam a propagada noção de desenvolvimento 
sustentável ou de sustentabilidade defendida na contemporaneidade pelos 
apologistas do capital constitui-se como objetivo central do presente trabalho. De 
caráter introdutório, nosso estudo insere-se no conjunto das discussões travadas 
no seio do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário (IMO/UECE). 
Partindo das bases da radicalidade marxiana e na recuperação do legado 
ontológico de Marx efetuada por Georg Lukács, buscamos apreender os 
lineamentos teóricos da Ontologia do Ser Social, compreendendo o homem como 
um ser constituído socialmente pelo trabalho, ato fundante do mundo dos 
homens. Nossa base teórica para examinar a (in)sustentabilidade social sob o 
reino do capital é complementada pelos estudos de Leontiev (1978) e Tonet 
(2005). Ademais alguns documentos como o Relatório da FAO - (2007) dentre 
outros foram utilizados como fonte de dados para asseverar que os rumos aos 
quais tem levado o pretendido desenvolvimento tem, provocado, efetivamente, 
danos irreparáveis à vida em sociedade, o que denota a insustentável dureza de 
existir na forma social do capital. 
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INTRODUÇÃO  

 

Históricas mudanças ocorridas em decorrência da forma como os homens 

se organizam no movimento do real, tem sido alvo de discussões nos mais 

diversos campos da Ciência, sobretudo das chamadas Ciências Humanas e 

Sociais. Na mesma esteira ou de forma correlata constatamos que o sistema de 

produção de riquezas tem usado das mais diversas artimanhas, sobremaneira, 

ideológicas, na tentativa de ocultar as reais determinações que permeiam o 

complexo de complexos, como diria Marx, que é a sociedade.  

 Ao longo da última década do século XX a humanidade presenciou 

transformações sem precedentes ocorridas em todo o mundo. O estágio de 

desenvolvimento nunca antes visto, alcançado pelo sistema de produção 

capitalista trouxe consigo a chamada revolução técnico-científica e as inovações 

tecnológicas. De mesma maneira e intensidade trouxe também o 

desenvolvimento de uma sociedade baseada na tirania e perversidade, orientada  

pela  lógica do ter. Com efeito, o embrutecimento do homem traz de forma 

candente, o sentido do ter prevalecendo sobre o sentido do ser, pondo cada vez 

mais para o alto a exploração do homem pelo homem. Tendo como fundamento o 

antagonismo capital-trabalho, tal processo de inumanidade, fez com que no 

momento em que o homem conseguiu desenvolver ao máximo suas forças 

produtivas, toda essa apropriação se tornasse estranha a ele. Marx (2004) 

confirma nossa posição ao asseverar que, 

O lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser 
ocupado, portanto, pelo simples estranhamento de todos esses 
sentidos, pelo sentido do ter. A esta absoluta miséria tinha de ser 
reduzida a essência humana, para com isso trazer para fora de si 
sua riqueza interior. (MARX, 2004, p. 108-109) 

 

Neste contexto, o século XXI, raiado sob as bases de um sistema político, 

ideológico e social que legitima a desigualdade como peça fundamental de 

manutenção de seu status quo, anunciou aos quatro cantos o mito da 

globalização como um processo que traria a solução para todos os problemas 

sociais da humanidade.  
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De maneira contraditória ao potencial alcançado pela humanidade até 

aqui, o que nos resta atualmente, ao fim e ao cabo, é frustração e desilusão a 

tudo o que ora fora anunciado. É inegável e ao mesmo tempo triste constatar que 

nunca o homem conheceu tão profundamente a dinâmica da natureza e nunca a 

utilizou tão universalmente, mas também nunca esteve tão próximo da destruição 

total da mesma e de si próprio (MÉSZÁROS, 2000).  

Seja pela guerra, pela degradação e destruição ambiental, pela 

urbanização desordenada, seja pela destruição do ser humano, objetiva e 

subjetivamente (LEHER,1998), como presenciamos no atual estágio de 

desenvolvimento social que caminha lado a lado com a crise do sistema do 

capital( MÉSZÁROS) num amplo processo de reestruturação (ANTUNES, 2001, 

p. 30), com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo através da queda da 

taxa de lucro; esgotamento do padrão taylorista-fordista de produção; hipertrofia 

da esfera financeira; maior concentração de capitais; crise do ‘Estado do bem-

estar social’ e incremento acentuado das privatizações. 

Dentro dessa contextualidade histórica, questionamos: Que possibilidades 

de humanização ainda nos restam? O que está por trás da chamada economia 

sustentável5, privatização, quebra de direitos trabalhistas exemplo do fim do 

décimo terceiro salário, precarização do trabalho, aligeiramento da educação, 

entre outros. Quais os desdobramentos que a chamada economia sustentável 

tem acarretado ao ser em-si do homem? Adaptamo-nos ao mundo em constantes 

mudanças, como afirmam os apologistas do capital ou rompemos com a lógica 

societal em busca de uma sociabilidade para além do capital?  

 

 

 

                                                           
5 Para compreendermos a noção de sustentabilidade apregoada dentro da ordem vigente do 
capital, faz-se necessário recorremos aos termos a ela ligados como o da empregabilidade. 
Segundo Helena Araújo Freres (2008), um termo bastante utilizado para justificar o 
emprego/desemprego da classe trabalhadora é da empregabilidade, que vem sendo utilizado 
desde o início século XX, hoje mais ainda no mercado de trabalho, e está relacionado à 
problemática do emprego/desemprego, estando ligado à lógica da responsabilização do indivíduo 
por um problema gerado pela “materialidade das relações sociais que subordina o trabalho e as 
atividades humanas dele decorrentes ao jugo do capital”.  Essa responsabilização colocada sobre 
o indivíduo requer de si capacidade de se tornar empregável em qualquer setor da sociedade, sem 
dependência de demanda no mercado de trabalho, em qualquer área empresarial garantindo seu 
emprego como um trabalhador flexível às leis do mercado. 
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TRABALHO E SER SOCIAL 

De acordo com a perspectiva marxiano-lukacsiana, o grau de 

desenvolvimento humano alcançado até aqui só foi possível a partir do momento 

em que o homem rompeu as esferas biológica e inorgânica, em direção à esfera 

do ser social propriamente dita (MARX, 1987). A partir desse momento, como 

ressalta Marx, o homem começou a produzir sua própria história, efetuando a 

transformação da natureza, transformando-se a si mesmo pelo trabalho, ato 

fundante do ser social historicamente determinado. 

De acordo com Leontiev (1980) o homem é um ser de natureza social e 

tudo que há de humano nele, provêm da sua vida em sociedade, considerando 

que:  

“[...] fora desta a actividade humana não existe. Como ela existe é 
determinada pelas formas e meios da comunicação material e 
espiritual gerados pelo desenvolvimento da produção e isso não 
pode ser realizado excepto na actividade de indivíduos 
específicos. É evidente que a actividade de qualquer indivíduo 
depende do seu lugar na sociedade, das suas condições de vida 
(p. 51).  

 

 Marx (1986), nas teses sobre Feuerbach, assevera que, o que se 

coloca como questão central é na verdade, a necessidade histórica de analisar e 

buscar entender o mundo enquanto complexo objetivo/concreto, refutando as 

afirmações que se justificam apenas no plano do pensamento, do idealismo. 

Como afirma o autor, não é a consciência que determina o ser do homem, mas ao 

contrário, é a vida material/concreta que lhe confere a possibilidade de assumir-se 

enquanto ser para-si capaz de revolucionar as bases sobre as quais se assentam 

a vida.    

Em seus lineamentos teóricos, Leontiev (1978) reconhece que em sua 

processualidade histórica o homem foi se libertando do despotismo da 

hereditariedade e das forças da natureza. Sua existência a partir deste momento 

passa a ser regida não mais por leis biológicas ou naturais, mas por leis sócio-

históricas.  
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Historicamente o homem aprendeu a explorar o trabalho alheio, por 

conseguinte, passou a apropriar-se desse tipo de trabalho, edificando 

consequentemente as bases que dariam sustentação a sociabilidade fundada na 

exploração do homem sobre outro homem (MARX, 1986).  

Ao mesmo tempo em que foi possível uma classe viver do trabalho alheio, 

produziu-se também um duplo efeito no desenvolvimento humano-social. A 

parcela dominante da sociedade passa a possuir não apenas os meios de 

produção da riqueza material, mas também a maior parte dos meios de produção 

e de difusão da cultura intelectual, esforçando-se, por conseguinte, para garantir 

seus interesses, perpetuando e produzindo cada vez mais a estratificação da 

cultura acumulada historicamente (LEONTIEV, 1978). Dessa forma, como 

ressalta o autor, o desenvolvimento humano-social segue duas vias radicalmente 

diferentes onde uma, além de reunir em torno de si a riqueza material produzida 

historicamente, acumula igualmente  

[...] as riquezas intelectuais, as idéias, os conhecimentos e os 
ideais que encarnam o que há de verdadeiramente humano no 
homem e iluminam os caminhos do progresso histórico: ela reflete 
os interesses e as aspirações da maioria. A outra tende para a 
criação de concepções cognitivas, morais e estéticas que servem 
os interesses das classes dominantes e são destinados a justificar 
e perpetuar a ordem social existente, em desviar as massas da 
sua luta pela justiça, igualdade e liberdade, anestesiando e 
paralisando a sua vontade. O choque destas duas tendências 
provoca aquilo a que se chama luta ideológica (p. 295 - grifo do 
autor).  

 

Evidencia-se que a necessidade de manutenção da acumulação da 

riqueza material, cultural e intelectual de uma pequena minoria, tem gerado 

conseqüências danosas para o restante dos seres humanos. Como afirma 

Mészáros (2000)6, a partir da crise que se abateu sobre o conjunto das 

economias capitalistas, o próprio futuro da humanidade entrou em risco, uma vez 
                                                           
6 Segundo Mészáros (2000), a crise que se instaurou sob o conjunto das economias capitalistas 
desenvolvidas apresenta um caráter diferente das crise anteriores, também chamadas de crises 
cíclicas. Após um período de expansão sem precedentes, a chamada “fase de ouro”, a capitalismo 
passa a sofrer profundo recuo em suas taxas de lucro. De acordo com Antunes (1999), com base 
nos estudos de Mészáros, entre os elementos que nos permitem entender os fatores que 
acarretaram tal crise estão: I) A queda nas taxas de lucro; II) Esgotamento do padrão de 
acumulação taylorista-fordista; III) A crise do Estado de Bem-Estar social (Welfare States), entre 
outras. IN: ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação 
do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.  
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que as pretensas formas  para superar tamanha crise fazem com o que o 

capitalismo, além de destruir desordenadamente a natureza, extrapole seus 

limites, tanto objetivos como subjetivos de exploração humana para manter seu 

processo de (re)produção ampliada. 

Com efeito, presenciamos constantemente manifestações sem 

precedentes das muitas contradições que afloram das relações sociais de 

dominação. Como afirma Jimenez (2003, p. 1) 

 
É evidente o reconhecimento generalizado das contradições que 
irrompem à flor da pele da sociedade contemporânea: vivemos 
todos batidos por uma tempestade de problemas sociais 
dramáticos, como o desemprego, a miséria, a violência, a 
corrupção que atravessa todas as fibras da sociabilidade 
cotidiana, a solidão, o stress, o medo, as epidemias, a guerra e a 
morte banalizada etc., convivendo com o mais espetacular avanço 
tecnológico de todos os tempos, o que, a rigor, deveria abrir 
possibilidades fantásticas de fruição para toda a humanidade. 
 

O trabalho de milhões de seres humanos ao mesmo tempo em que tem 

“/.../ possibilitado que objetivações humanas como a ciência e a produção material 

gerassem, neste século, possibilidades de existência livre e universal jamais 

vistos na história humana” (Duarte: 2001), tem gerado de forma contraditória e 

intensa a fome, a miséria, a ignorância, o aumento desenfreado da desigualdade 

social (de cor, gênero) e até mesmo a morte de milhões de seres humanos.  

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgados 

em 2007 no Relatório Metas de Desenvolvimento do Milênio, o número de 

pessoas com fome no mundo subiu de 850 milhões para 925 milhões em 2007 

devido á disparada dos preços dos alimentos, como afirma o diretor da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO), 

Jacques Diouf. Tal fato põe em evidência a significativa e triste estatística de que 

mais de 1 bilhão de pessoas encontram-se vivendo abaixo da linha da pobreza 

em todo o mundo, sendo que tais índices na Região da África Subsaariana 

atingem aproximadamente 40% da população, o que caracteriza situação de 

pobreza extrema. Vale ressaltar que nesta situação vivem “seres humanos”, com 

menos de 1 US$ por dia, ou seja, cerca de 19% da população mundial (FAO, 

2007).  
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O relatório anual sobre a fome, divulgado pela FAO (2007), traz como 

uma de suas conclusões, a afirmativa de que nunca se produziu tanto alimento no 

mundo como nos dias de hoje, no entanto, de forma contraditória, os índices de 

pessoas que enfrentam a fome, só têm aumentado. O Relatório da ONU mostra 

ainda que 27% das crianças com menos de cinco anos em países pobres estão 

abaixo do peso e que 12% ainda estão fora da escola, situação que se agrava 

quando se trata de meninas que não tem acesso a educação primária7.   

Dentro do contexto acima esboçado, temos grande dificuldade em afirmar 

uma economia sustentável ou sustentabilidade sob a lógica de (re)produção 

capitalista, uma vez que esta é defendida como “a capacidade de suprir as 

necessidades da geração presente, sem afetar as habilidades das gerações 

futuras e de suprir as suas”8 

O conceito de cidadania, tão apregoado tanto pelos setores, ditos 

progressistas, quanto conservadores, tornou, como nos afirma Tonet (2005  ), a 

palavra mágica que busca garantir e ampliar os direitos dos indivíduos, bem como 

sua liberdade através do Estado. No entanto, explicita-nos Tonet (2005) que, na 

lógica do capital, pensar a educação a serviço da formação de cidadãos é uma 

brutal ilusão, posto que  

[...] a cidadania mais aperfeiçoada implica, por força das 
coisas, a existência da desigualdade social [e] educar para a 
cidadania é formar uma dupla ilusão [...] porque é impossível 
atingir a plenitude da cidadania mesmo que isto fosse possível, 
não levaria à formação de pessoas efetivamente livres 
(TONET, 2005, p. 103). 

 

Nesse sentido, o conceito de cidadania, conforme assevera o autor, veio 

substituir o conceito de democracia que, alguns anos atrás, esteve em moda 

como se fosse a chave para o desenvolvimento de uma suposta sociedade mais 

justa. O autor reconhece que essa utilização do termo não leva em conta nem a 

                                                           

7 De acordo com Jimenez e Mendes Segundo (2006), a propalada educação básica universal para 
todos e a erradicação da pobreza extrema da população mundial, traçada pelos organismos 
internacionais como o Banco Mundial, FMI e a UNESCO não tem cumprido os prazos e metas 
estabelecidos, apesar de divulgarem a crença que para o cumprimento dessa meta, através da 
educação, basta que cada nação se comprometa com o desenvolvimento econômico, definindo 
suas políticas setoriais, sob o comando do Banco Mundial.  
8 Relatório Brundtland intitulado Our Common Future (O Nosso Futuro Comum, 1987). Relatório 
da Organização das Nações Unidas, reafirmado na ECO-92, reunião patrocinada pela ONU, 
realizada no Rio de Janeiro, que reuniu Chefes de Estado de todo mundo para discutir a 
importância da questão ambiental.  
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origem do conceito, nem o rastreamento do seu conteúdo histórico, muito menos 

num contexto histórico em que presenciamos uma realidade de seres humanos 

vivendo de maneira miserável, sem as mínimas condições de sobrevivência. 

Retomamos as considerações de Leontiev (1978), que ao discutir 

questões como educação e desenvolvimento humano-social, afirma que as 

gerações humanas morrem e sucedem-se, mas aquilo que criaram passa às 

gerações seguintes, as quais multiplicam e aperfeiçoam, pelo trabalho e pela luta, 

as riquezas que lhes foram transmitidas (LEONTIEV,p. 267).  

A diferença entre os homens, segundo o autor, não provém das 

diferenças biológicas naturais. Elas são, na verdade, “/.../ produto da 

desigualdade econômica, da desigualdade de classe e da diversidade 

consecutiva das suas relações com as aquisições que encarnam todas as 

aptidões e faculdades da natureza humana, formadas no decurso de um processo 

sócio-histórico” (LEONTIEV: 1978, p. 274).  

O processo de concentração da riqueza material e cultural produzidos 

pelo gênero humano, nas mãos de uma minoria dominante, (im)possibilitaram 

historicamente um efetivo exercício de humanização.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os defensores do grande capital defendem que a oportunidade de 

desenvolvimento efetivo dos indivíduos se dará a partir do alcance de 

aprendizagens e conhecimentos úteis (vale dizer, mínimos, utilitários e 

pragmáticos), além de habilidades, aptidões e valores voltados ao mercado. 

Reafirmamos que esta (de)formação se dirige a um mercado precarizado de 

trabalho, algo que a nosso ver, constitui uma proposição em completa contradição 

com a perspectiva da emancipação humana, centrada nos preceitos reprodução 

do capital. 

Reafirmamos, a partir de uma leitura imanente de autores como Marx e 

Leontiev e da realidade objetiva/real, que a luta por uma nova sociabilidade com 

vistas a emancipação humana passa, essencialmente, pelo rompimento com 

todas as formas de manutenção e de perpetuação da divisão social do trabalho 

na direção de uma sociedade para além do capital, onde a lógica do ter não mais 
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prevaleça sob a lógica do ser e onde o patrimônio cultural acumulado 

historicamente pela humanidade possa realmente se constituir como um legado a 

ser apropriado e objetivado pelo gênero humano em sua totalidade. 

Por fim, asseveramos que a noção de desenvolvimento sustentável 

alardeada pelos defensores do capital, constitui, a nosso ver, um completo 

velamento da realidade vivida atualmente pelo conjunto dos homens, uma vez 

que os rumos aos quais tem levado o pretendido desenvolvimento tem, 

provocado, efetivamente, danos irreparáveis à vida em sociedade, o que denota a 

insustentável dureza de existir na forma social do capital. 
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