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RESUMO 

A insustentabilidade do capitalismo tem sido entendida em sua dimensão socioambiental, porém é 
preciso compreender o caráter insustentável do modo de produção capitalista em sua dimensão 
ontológica, onde as potencialidades autenticamente humanas são negadas por relações mercantis 
alienadas. Esse caráter alienante se dá no proletariado urbano, rural e no campesinato submetidos ao 
capital. O campesinato agroecológico, na medida em que assumir uma identidade classista de 
confronto com o capital, pode se inserir na luta pela emancipação humana. 
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INTRODUÇÃO 
 
O modo de produção capitalista mostra-se insustentável por conta de sua contradição fundamental 
entre capital e trabalho que gera uma série de contradições secundárias, dentre as quais a 
concorrência, o imperialismo, as crises de superprodução (NETTO E BRAZ, 2009) e, 
consequentemente, um desafio socioambiental que ameaça a sobrevivência de boa parte da 
humanidade. No meio rural, o capitalismo também se fundamenta em contradições: notadamente o 
capital em sua expansão ameaça a propriedade da terra camponesa bem como expropria a renda da 
terra produzida pelo campesinato (CARVALHO, 2010), o que também demonstra sua 
insustentabilidade. Tal situação gera um permanente conflito de classe em que diferentes 
identidades podem ser desenvolvidas no sentido de reproduzir ou transformar tal dinâmica. O 
campesinato agroecológico pode se constituir como portador de uma sociabilidade com o sentido de 
coevolução entre sociedade e natureza que pode se constituir em uma identidade de projeto que 
contribua para a superação da insustentabilidade decorrente do modo de produção capitalista? 

Assim é que nesse artigo estaremos verificando que a viabilidade do capitalismo se restringe a ser 
uma viabilidade para o próprio capital, e que seu sucesso representa ao mesmo tempo um grave 
risco de inviabilidade para uma gigantesca parte da humanidade. Esse conflito entre viabilidades – 
do capital ou da humanidade – é que identificaremos como insustentabilidade socioambiental. 
Como verificaremos no decorrer do texto, a relação social fundamental do capitalismo que articula 
simultaneamente a valorização do capital e exploração da força de trabalho é fundada na 
contradição. E será justamente essa contradição que engendrará as demais contradições, dentre as 
quais, a concorrência, a ampliação do capital fixo, a queda da taxa de lucro, o imperialismo, as 
guerras, a destruição ambiental (NETTO E BRAZ, 2009). Assim, estaremos desenvolvendo a ideia 
que a sustentabilidade socioambiental é impossível sob a lógica do modo de produção capitalista 
justamente porque se funda em uma relação não sustentável já que antagônica entre seres humanos 



separados em classes sociais, sendo que uma delas explora a outra por conta da propriedade dos 
meios de produção. 

Em nossa investigação buscaremos não somente demonstrar o caráter insustentável do metabolismo 
do capital, mas verificar a possibilidade de superação dessa insustentabilidade que implica 
necessariamente em um processo revolucionário construído a partir das classes exploradas nas 
relações fundamentais desse modo de produção. Como classe explorada identificamos o 
proletariado industrial que tem sua força de trabalho expropriada através dos mecanismos de mais-
valor (NETTO E BRAZ, 2009), bem como o campesinato que vivencia processos também 
exploratórios na sua relação com o capital mediante a expropriação da renda da terra e da 
permanente possibilidade de perda da terra para o próprio capital em seu processo de expansão no 
campo (OLIVEIRA, 1987). 

Certamente que diante do quadro destrutivo do metabolismo do capital que estaremos estudando é 
necessário identificar de maneira ampliada que não somente proletariado e campesinato são 
ameaçados pela insustentabilidade do capital. Isso porque, como aprofundaremos, o capital cada 
vez mais em sua expansão coloca sob ameaça a sobrevivência da humanidade em seu conjunto 
(PORTO-GONÇALVES, 2004) através de dois mecanismos fundamentais: o primeiro deles é a 
permanente mercantilização da natureza e das relações sociais, o que se dá em um quadro de 
expansão imperialista permanente, incorporando novas áreas produtoras de matérias-primas e novos 
contingentes de mão de obra superexplorada. Em segundo lugar, o capital expande continuamente 
sua base tecnológica de forma a enfrentar a concorrência intercapitalista, que nada mais é que a 
disputa para verificar qual capital específico será capaz de se apropriar de maior parte do mais-valor 
produzido pelo proletariado. Nessa expansão da base produtiva o capital simultaneamente gera uma 
ampliação do mais-valor relativo decorrente do aumento da produtividade da força de trabalho, e 
uma acentuada condição de descarte de um enorme contingente de trabalhadores que são supérfluos 
para o processo de valorização. Ou seja, a expansão produtiva do capital através das novas 
tecnologias tanto possibilita uma maior exploração dos trabalhadores empregados quanto torna 
supérflua uma massa de força de trabalho em plenas condições produtivas (NETTO E BRAZ, 
2009). Para esses apenas restarão as políticas de segurança colocadas em prática pelos Estados 
(BOGO, 2010) com apoio do capital no sentido de permitir o seu continuado processo de 
valorização. 

Enfim, seja mercantilizando a natureza, seja explorando ou descartando a força de trabalho, o 
capital demonstra sua insustentabilidade. Essa insustentabilidade será por nós identificada como 
sintoma da crise do capital que, deixada a sua própria dinâmica, produzirá apenas mais valorização 
do capital de maneiras ainda mais destrutivas e que poderá conduzir a humanidade a um quadro de 
barbárie (MARTINS, 2005). Por outro lado, a crise também pode significar um rearranjo 
revolucionário das forças produtivas e das relações sociais de produção em que o sentido de 
coevolução sociedade-natureza-sociedade seja o fundamento do ser social. Daí que acreditamos que 
o campesinato de base agroecológica possa apresentar como contribuição a essa nova sociabilidade 
justamente o sentido de coevolução que tem desenvolvido ao longo do tempo e presente em suas 
relações com a natureza e com a sociedade (GUHUR & TONÁ, 2012). Para tanto será necessário 
que o campesinato, em conjunto com as demais classes vitimadas pela insustentabilidade do capital, 
desenvolva uma identidade classista de projeto que aponte no sentido revolucionário de superação 
do metabolismo do modo de produção de mercadorias representado pelo capital. 



CAPITALISMO E INSUSTENTABILIDADE 

Para debater o caráter insustentável do modo de produção capitalista acreditamos ser recomendável 
iniciar com alguns entendimentos prévios sobre o que entendemos por insustentabilidade. À 
primeira vista pode parecer inusitado discutir a insustentabilidade, já a expectativa corrente é que se 
defina a sustentabilidade, cabendo ao sufixo “in-” apenas uma colocação de confronto em um dos 
diversos elementos da argumentação. Mas devo me justificar: sustentabilidade, em minha opinião, 
já está mais que definida – ainda que as muitas definições nem sempre sejam concordantes entre si. 
De bancos a produtores de agrotóxicos, governos a ONGs, cada um tem a sua definição de 
sustentabilidade. E são tantas as definições que acabam por gerar uma gigantesca – e, em muitos 
casos, premeditada - indefinição. Daí que eu conscientemente faça o opção por não apresentar mais 
uma (in)definição de sustentabilidade, contentando-me apenas em indicar que entendo por 
insustentabilidade nesse artigo. 

Para isso iniciemos com algumas considerações: 

1- a insustentabilidade será aqui entendida de uma perspectiva humana, ou seja, nosso ponto de 
vista é a humanidade. Antes que nos acusem de um antropocentrismo em nossa análise, é preciso 
defender que antropocêntricos são aqueles que discutem sustentabilidade ambiental a partir do 
entendimento de que é preciso preservar/conservar ou qualquer coisa equivalente a isso para que a 
vida humana seja possível. São justamente aqueles que afirmam que a sustentabilidade tem a ver 
com o mundo que deixaremos para nossos filhos. A ingenuidade – e, consequentemente, o 
antropocentrismo de tal afirmação – é que ela acredita que o planeta Terra deva ter uma escala 
temporal relacionada tão somente à sobrevivência da humanidade. Dito de outra forma: quem assim 
acredita o faz desconsiderando a nossa insignificância temporal nesse planeta. A extinção não é 
obra apenas de humanos que eliminam espécies, mas sim parte de uma dinâmica natural que inclui 
desde mudanças da temperatura global à tectônica das placas e da qual nenhuma espécie viva sobre 
a Terra está imune. Pensemos nos dinossauros que outrora dominaram esse planeta e foram 
extintos. Por que aos humanos estariam isentos de um processo semelhante ao que sucedeu às 
diferentes espécies que em algum momento já habitaram esse planeta e hoje não mais existem? Esse 
entendimento, por sua vez, não deve ser a justificativa para posturas fatalistas, mas sim a base do 
reconhecimento: a) que o ser humano não deve ser entendido de forma como apartado da natureza; 
b) que há limites à atuação humana na modificação do ambiente natural; c) que a temporalidade 
humana é o nosso limite de reflexão, escapando-nos, assim, as dinâmicas que estejam para além das 
interferências humanas (FOLADORI, 2001).  

2- por ser humana a nossa perspectiva, é importante identificar o que estamos entendendo por “ser 
humano”. Para isso, vamos até Marx (1996) onde entenderemos o ser humano como um ser 
histórico e social cuja fundamentação ontológica é o trabalho. Vamos por partes: 

2.1- sendo histórico, não há uma essência humana – seja egoísta ou solidária – que defina 
previamente o ser humano. Essa essência é historicamente construída a partir de cada ser humano 
concreto, mas que vive em sociedade. Essa sociedade, por sua vez, estabelecerá a sociabilidade em 
que cada ser humano particular se constitui a partir de determinadas condições e possibilidades. Há 
assim uma permanente tensão entre necessidade e liberdade em cada ato humano. Por se darem em 
um quadro histórico e social específicos, os atos humanos não são atos individualistas (Neo sentido 
de estarem apartados do ambiente social), mas sim elementos constitutivos do ser social naquele 



momento histórico. Enfim, uma essência humana em conformidade com uma dada história e uma 
dada sociabilidade em permanente processo de mudança. Mudanças essas colocadas em andamento 
justamente por aqueles humanos concretos agindo na sociedade e fazendo suas histórias. 

2.2- como fundamento desse ser social encontramos justamente o trabalho, entendido como 
mediação entre sociedade e natureza visando à satisfação de determinadas necessidades materiais. 
Assim, o ser humano da forma que entendemos é sim parte da natureza e justamente por isso tem 
necessidades naturais/materiais. Porém, é um elemento da natureza que desenvolveu através de 
processos naturais a capacidade de antecipar na consciência aquilo que pretende como resultado de 
seu trabalho. É dessa forma que o trabalho humano se distingue das demais formas encontradas 
dentre os outros seres vivos para a satisfação de suas necessidades. Quando objetivadas aquelas 
formas idealmente planejadas de satisfação de necessidades dão origem a novas necessidades e 
podem desencadear processos para além daqueles planejados. É dessa forma que a história humana 
se mostra continuamente em aberto: novas necessidades surgem e, depois de materializado, o 
resultado do trabalho torna-se independente da vontade de seu criador. São essas duas condições 
que não nos permitem defender uma teleologia absoluta do processo histórico humano (LESSA E 
TONET, 2004). São suas articulações entre necessidade e acaso que garantem que a história tenha 
sempre a potencialidade do novo e a história humana não possua um “final”, mas se configure como 
projeto em permanente construção. 

Feitas as duas considerações, é preciso verificar como se encontra justamente o trabalho no atual 
quadro histórico, articulando-o com a questão da insustentabilidade. 

Como metabolismo entre sociedade e natureza – lembrando sempre que se trata de um processo 
histórico e social – o trabalho funda o ser social humano tendo em vista seu permanente objetivo de 
satisfação de necessidades materiais. É fundante justamente porque o ser humano não pode 
prescindir de tal satisfação se pretende manter-se vivo, já que é parte da natureza e que nela busca, 
através de transformações teleologicamente planejadas, os elementos para satisfazê-las (MARX, 
1996). O processo de trabalho implica, então, a articulação entre necessidade e satisfação dessa 
necessidade, tendo por intermédio uma prévia objetivação que deverá se materializar em um objeto 
capaz de satisfazer a necessidade inicial. Tendo sido materializado, porém, o objeto de trabalho 
passa a ter uma dinâmica própria que inclui tanto a satisfação da necessidade já identificada, como 
o ensejo de novas necessidades, além de causalidades que levam a usos e atribuições do objeto 
diferentes daquelas previamente idealizadas (LESSA & TONET, 2004). Ou seja, ainda que haja 
uma teleologia no início do processo de trabalho, quando de sua materialização, o resultado 
objetivado do trabalho passa a ter um destino que não pode mais ser plenamente definido por seu 
criador. É justamente essa causalidade que garante a permanente abertura – no sentido de 
indeterminação teleológica – dos processos históricos e, que por isso, fundamenta a dialética da 
relação entre necessidade-liberdade, entre limites e possibilidades que caracterizarão a essência 
humana como social e histórica e em permanente construção. 

Por conta dessa dialética é que não se pode defender uma definição idealista daquilo que seria o 
trabalho humano que, por sua vez, seria contraposta àquilo que o trabalho tem realmente sido. Para 
além dessa dicotomia entre ideia/conceito e efetividade histórica, há que se verificar que nos atos 
individuais de trabalho nas condições sócio-históricas determinadas é que permitirão aos seres 
humanos concretos se relacionarem com as limitações e as possibilidades para seu pleno 
desenvolvimento humano (que, não podemos esquecer, é histórico e social). As referidas condições 



históricas e sociais e a ações sociais nelas desenvolvidas podem tanto favorecer aos processos 
alienantes ou àqueles emancipatórios, o que se articula na dialética entre limitações e 
potencialidades. Tais limitações e potencialidades, porém, não se referem a um modelo ideal de 
trabalho, mas sim às condições para que o ser humano possa se manifestar mais plenamente em sua 
permanente abertura histórica. Ou seja, os processos limitadores – e, portanto, alienantes – são 
aqueles que negam ao ser humano as possibilidades de seu desenvolvimento permanentemente 
inconcluso de tornar-se humano: social e historicamente (FREIRE, 1987). Tudo isso nos leva à 
questão: é sustentável uma condição social e histórica que nega aos seres humanos o exercício de 
sua condição humana de projeto? 

Através dessa linha de raciocínio, estamos verificando que nosso entendimento da 
insustentabilidade do capital não se limita a apontar a vinculação entre valorização de capital e 
destruição da natureza ou mesmo da exploração da força de trabalho, como acima indicado. Não 
que estejamos negando essa modalidade de insustentabilidade do modo de produção capitalista, 
porém, reconhecemos estar ampliando a problemática ao identificar que a insustentabilidade tem 
uma dimensão ontológica. Para além dos processos destrutivos em uma dimensão socioambiental, 
que são uma realidade engendrada pelo metabolismo do capital, indicamos haver uma grave 
imposição de limites ao potencial humano relacionado ao trabalho enquanto seu fundamento social 
por conta das relações sociais mediadas pelo valor, ou seja, pelos processos de mercatilização da 
força de trabalho e da consequente reificação das relações sociais. Essa insustentabilidade é aquela 
que identificamos como sendo ontológica. 

Por ser ontológica, tal insustentabilidade não pode ser superada através de limitadas soluções 
técnicas, discursivas ou regulatórias do metabolismo do capital. Urge transformar o próprio ser 
social em processo e, para isso, é necessário identificá-lo: a sociabilidade em vigor é aquela 
fundamentada pelos processos de valorização do capital. A ela estão efetivamente subordinadas 
ainda que em graus diferenciados as demais relações sociais cuja mediação se dá pela mercadoria. 
Portanto, sem a superação do modo de produção de mercadorias/valorização do capital, é 
impossível a efetiva emancipação humana. É impossível que haja sustentabilidade no sentido 
ontológico conforme aqui propomos entender. 

Junte-se a essa insustentabilidade ontológica todas aquelas demais relacionadas diretamente às 
contradições do capital que se articulam à exploração da força de trabalho, à concorrência, à 
anarquia da produção e, consequentemente, às crises cíclicas do modo de produção capitalista, cujas 
“soluções” implicam nos também altamente destrutivos mecanismos relacionados ao imperialismo e 
à guerra (MARTINS, 2005). De maneira simplificada, podemos apontar que a concorrência 
intercapitalista num quadro de anarquia da produção nada mais é que a disputa para verificar qual 
capital particular terá acumulará a mais ampla fatia do mais-valor social produzido. Ou seja, os 
mecanismos de mercado juntamente com diferentes formas de atuação estatal na economia são a 
forma preponderante de regulação de distribuição do excedente socialmente produzido, de forma 
que o conjunto das relações sociais passa a ser mediado pela forma mercantil (NETTO E BRAZ, 
2009). Por sua vez, a concorrência leva ao permanente desenvolvimento das forças produtivas no 
sentido de ampliar a produtividade do trabalho que implicam em extração mais ampliada do mais-
valor. É preciso aqui fazer um parêntese para destacar que o desenvolvimento das forças produtivas 
no capitalismo se subordina às relações sociais dominantes fundadas na exploração da força de 
trabalho. Assim, é que se manifesta o sentido revolucionário de nossa época, quando as relações 



sociais de produção se apresentam como um entrava ao desenvolvimento de forças produtivas 
(MARX, 1996) capazes de conduzir a humanidade à emancipação. 

As forças produtivas desenvolvidas no âmbito das relações sociais fundadas no metabolismo do 
capital, porém, acabam por desvelar o caráter contraditório desse modo de produção: a elevação dos 
investimentos em capital constante materializado em máquinas e equipamentos revela a tendência 
ao decrescimento da taxa de lucro, colocando em risco a própria reprodução do capital. Para 
reverter essa tendência o capital se utiliza dos mecanismos de expansão representados pelo 
imperialismo, quando novos contingentes de força de trabalho e novas fontes de matérias-primas 
são incorporadas ao circuito global de valorização. Juntamente com a dinâmica expansiva, o capital 
desenvolve aquilo que passa ser identificado não mais como força produtiva, mas justamente como 
forças destrutivas: da obsolescência programada ao complexo industrial militar, o capital, com o 
objetivo de perpetuar seu metabolismo, passa a destruir riquezas sociais para que um novo ciclo 
expansivo possa ser retomado.  

Esse perverso mecanismo de expansão-crise-expansão é articulado a um quadro de destruição 
ambiental que, por mais contraditório e ameaçador à humanidade que possa parecer, não é alheio á 
lógica de valorização do capital. É que a riqueza em uma sociabilidade mercantil não tem um 
sentido de abundância, mas sim de escassez (PORTO-GINÇALVES, 2004). Dessa forma, tanto 
mais valorizado em termos mercantis será um bem quanto mais escasso ele for. Daí que o capital, 
no sentido de regulamentar o acesso a esse bem escasso propõe justamente a aplicação de seu 
mecanismo regulador: o mercado. Está dada a mercantilização da natureza que vai do pagamento de 
serviços ambientais aos créditos de carbono com um único sentido: tanto mais caro será quanto 
mais escasso for. Assim, o acesso aos bens naturais passa a ser regulado por uma lógica que é, ao 
mesmo tempo, destrutiva (por valorizar o que é escasso) e excludente (por não permitir o acesso a 
quem não pode pagar). 

Enfim, a forca de trabalho é tornada descartável por conta do desenvolvimento capitalista das forças 
produtivas e a natureza é destruída através de sua mercantilização. Para a força de trabalho 
supérflua resta o destino de ser eliminada em guerras – sejam entre Estados ou em situações de 
extrema violência urbana que atingem, principalmente, aos mais jovens e a grupos sociais/étnicos 
específicos. Enquanto a mercantilização da natureza transforma em nichos de investimento para o 
capital justamente aquelas áreas e setores que estejam “ameaçados” de destruição. Sintetizando esse 
quadro de negação das potencialidades ontológicas dos seres humanos pelo capital, só nos resta um 
julgamento possível: o modo de produção capitalista é insustentável. 

 

A INSUSTENTABILIDADE DO CAPITAL NO CAMPO 

Tendo em vista a condição de insustentabilidade do capital em sua totalidade, vamos agora nos 
limitar a verificar como tal dinâmica insustentável se desenvolve especificamente no meio rural. 
Importa salientar que esse recorte não se faz num sentido de buscar entender a totalidade a partir de 
suas partes que seriam posteriormente “somadas” para propiciar tal entendimento. Pelo contrário, o 
recorte não somente se articula à totalidade, mas, principalmente, estabelece uma relação dialética 
em que as processualidades da totalidade podem ser estudadas em suas identidades e diferenciações 
entre parte e todo. Dessa forma, o entendimento da insustentabilidade do capital no campo deve ser 



entendido como um processo de mediação para a compreensão da dinâmica sócio-histórica global 
(TONET, 2012). 

Uma necessária consideração que devemos ter ao estudar o capitalismo no campo é que também 
aqui se manifesta necessariamente o seu caráter contraditório. Isso nos evita de adotar uma 
compreensão linear adotada por alguns autores que viam apenas duas alternativas para os 
camponeses diante do avanço das relações capitalistas no campo: o aburguesamento ou a 
proletarização – processos esses articulados à metamorfose ou destruição do campesinato. Ou seja, 
diferentes autores sustentaram a hipótese que o desenvolvimento do capitalismo no meio rural teria 
como consequência, além da instalação de empresas capitalistas no campo, a falência de alguns 
camponeses para os quais a alternativa seria assumirem uma condição proletária no campo ou na 
cidade; ou mesmo o sucesso financeiro de determinados camponeses que lograriam tornarem-se 
empresários rurais. 

Esse quadro, porém, ainda que tenha se revelado empiricamente verificável em diferentes situações 
históricas, mostrou-se incapaz de compreender a totalidade das relações sociais postas em marcha a 
partir do avanço do capital no campo justamente por desconsiderar o caráter contraditório do 
metabolismo do capital. É que nas dinâmicas sociais concretas podemos verificar tanto as situações 
de resistência camponesa ao avanço do capital e – o que revela seu caráter contraditório de maneira 
inequívoca – quanto aquelas em que ocorre a recriação do campesinato pelo capital (OLIVEIRA, 
1987). Isto é, em determinadas situações, o capital contribui sim efetivamente para a expulsão dos 
trabalhadores do campo e sua consequente proletarização, mas, em outras, o capital opta por manter 
relações mercantis com um campesinato a ele associado como forma de melhor garantir sua 
dinâmica expansiva. No primeiro caso estamos diante da territorialização do capital no campo, 
enquanto nessa segunda situação, marcada por uma contradição específica que busca manter 
relações não essencialmente capitalistas no campo, estamos diante da monopolização da terra pelo 
capital (OLIVEIRA, 1987). 

Detalhando tais relações, podemos verificar que territorialização do capital no campo de dá quando 
determinado capital se instala no meio rural mediante a adoção de relações de produção 
essencialmente capitalistas. Ou seja, ocorre a formação de um proletariado rural do qual o capital 
extrairá um excedente na forma de mais-valor, reproduzindo um quadro que ocorre também 
naquelas indústrias instaladas no espaço urbano. Tal avanço se dá em um quadro geral em que a 
compra de terras ou sua ocupação pelo capital acaba por expulsar os camponeses ou outras formas 
de sociabilidade existentes naquele território, o que faz surgir um proletariado que poderá migrar 
para outras áreas rurais ou urbanas, ou mesmo permanecer como força de trabalho naquela região. 
Também esse avanço de relações capitalistas pode se dar por conta da metamorfose de parte do 
campesinato em empresários rurais, cuja expansão das propriedades e atividades produtivas será a 
responsável pelos possíveis desdobramentos relativos ao proletário rural. A territorialização do 
capital se faz no sentido da construção do chamado agronegócio. 

Quando estamos diante da recriação do campesinato, porém, verificamos que ocorre a expropriação 
da renda da terra camponesa pelo capital (OLIVEIRA, 1987), o que se dá de diferentes formas, 
conforme se pode entender de Paulino (2007): 



a) a queda do preço das matérias-primas produzidas pelos camponeses e compradas pelos 
capitalistas faz com que uma maior parte da renda da terra camponesa seja transferida para o 
capital, empobrecendo o camponês; 

b) o aumento do preço das matérias-primas produzidas pelos camponeses e compradas pelos 
capitalistas é repassado por esses ao produto final, evitando perda em sua margem de lucro e até 
possibilitando que uma maior parcela da renda da terra permaneça com o camponês; 

c) os camponeses recebem um valor equivalente ao valor trabalho de suas matérias-primas, o que 
lhes garante uma condição “remediada”; 

d) uma queda no preço do produto final faz com que o capitalista, para evitar perda em sua 
lucratividade, pague menos ao camponês, empobrecendo-o. 

Tais diferentes modalidades de expropriação da renda da terra camponesa revelam que o capital 
contraditoriamente utiliza-se em seu metabolismo de formas não necessariamente capitalistas de 
extração do excedente. Portanto, podemos indicar que, quando se expande através de exploração do 
mais-valor, estamos diante da valorização do capital, ao passo que, quando se apropria da renda da 
terra camponesa, o encontramo-nos diante dos processos de acumulação do capital (OLIVEIRA, 
1987), sendo que ambos são contraditória e combinadamente engendrados pelo próprio capital. 

Por fim, tendo em vista a dupla dinâmica de expansão do capital no campo através da 
territorialização do capital ou da monopolização da terra pelo capital, verificamos que a relação 
entre capital e campesinato é marcada por duas contradições: uma fundamental, que é aquela em 
que a territorialização do capital ameaça a propriedade camponesa da terra e, portanto, a própria 
condição camponesa; e outra secundária, relacionada à repartição do excedente econômico 
representado pela renda da terra camponesa (CARVALHO, 2010). Ambas revelam que também no 
campo a insustentabilidade é característica fundante das relações capitalistas. Uma 
insustentabilidade que, de forma semelhante àquela insustentabilidade global do capital, possui 
aspectos ambientais destrutivos, exploratórios e expropriatórios da força de trabalho proletária e 
camponesa, respectivamente, além, é claro, de se mostrarem ontologicamente insustentáveis. 

Esse reconhecimento da insustentabilidade em seus fundamentos ontológicos nos leva a 
compreender que não há possibilidade de enfrentar tal condição insustentável sem que ocorra uma 
crítica – entendida enquanto teoria e prática – do ser social que a produz: o capital. Daí que, o 
proletariado pode se constituir enquanto classe para si no confronto com o capital justamente ao 
desvelar teórica e praticamente as relações fundamentalmente antagônicas entre ambos. Ao 
campesinato, por sua vez, seu papel de força antagônica ao capital só se efetiva na medida em que a 
contradição fundamental entre camponeses e capitalistas na disputa pela propriedade da terra 
passa a ser o fundamento de sua luta política. Ou seja, justamente no momento o campesinato não 
limita sua posição política somente ao enfrentamento da contradição secundária, ou seja, aquela 
pela repartição do excedente representado pela renda da terra camponesa. 

Fazendo um paralelo entre operariado e campesinato, podemos verificar que, enquanto o ambos 
restringirem suas lutas a uma dimensão econômica – melhores salários, maior parcela da renda da 
terra, respectivamente – não nos encontraremos diante de um confronto com o ser social do capital. 
Apenas à medida em que a luta meramente econômica é ultrapassada no sentido de superação das 
formas de propriedade capitalistas e, consequentemente, na abolição das relações mercantis 



articuladas à valorização e à acumulação de capital é que estaremos no caminho de construção de 
uma nova sociabilidade verdadeiramente sustentável. Para que essa dinâmica de luta política 
assuma uma perspectiva emancipatória, porém, torna-se necessária a construção de uma identidade 
de projeto a partir das contradições fundamentais que definem as relações proletários X capitalistas 
e camponeses X capitalistas, ou seja, uma identidade fundada na condição de classe social. Sem 
essa perspectiva, as lutas políticas se limitarão a uma ilusória – porque impossível - “humanização” 
do capital, adiando, quando muito, os resultados da insustentabilidade do metabolismo do capital. 

CAMPESINATO AGROECOLÓGICO E SUSTENTABILIDADE 

Nossa definição do campesinato agroecológico possui duas dimensões: uma positiva e outra 
negativa. Vamos à primeira delas, aquela que nos informa afirmativamente a condição camponesa a 
partir da agroecologia fundamentada nos seguintes princípios (GUHUR & TONÁ, 2012): 

a) entendimento holístico das relações socioambientais no qual o conceito de agroecosistema 
representa a possibilidade efetiva de coevolução entre sociedade humana e natureza; 

b) articulado a esse primeiro princípio há o entendimento da produção com a natureza, ou seja, da 
produção da riqueza ser resultado justamente da articulação da força de trabalho humana (que não 
deixa de ser natural) com a natureza, garantindo aquele sentido de coevolução; 

c) articulação entre saber camponês e pesquisa científica, o que se efetiva em uma prática 
pedagógica horizontal (FREIRE, 1987), o que se desenvolve não meramente de uma perspectiva 
epistemológica que daria margem a diferentes formas de relativismo, mas necessariamente 
ontológica, em que o conhecimento se articula ao desvelamento do ser social; 

d) exercício de um trabalho não alienado pelo camponês, na medida em ele exerce um papel ativo 
na produção condizente com a articulação de prévia ideação, objetivação e, fundamentalmente, uma 
produção que objetiva a satisfação de necessidades humanas e não na mera produção de valor; 

e) garantia de soberania alimentar, energética, hídrica compreendidas dentro de uma lógica de 
cuidado com a vida. 

Esses princípios elencados não dão conta de uma ampla definição de agroecologia, é preciso 
reconhecer. Ainda mais tendo em vista a diversidade de conceitos decorrente de diferentes 
entendimentos da relação entre agroecologia e a totalidade da dinâmica social. Por isso, acreditamos 
ser necessário acrescentar a dimensão negativa do nosso entendimento da agroecologia: 

a) contraposição fundamental ao modelo do agronegócio representado por diferentes combinações 
de latifúndio, monocultivo, artificialização da produção etc. e, principalmente, produção de 
mercadorias, ou seja, voltado à valorização do capital; 

b) enfrentamento tanto da territorialização do capital no campo quanto da monopolização da terra 
pelo capital, tendo em vista que ambas ameaçam a condição camponesa ao transformar a terra em 
capital e expropriarem a renda da terra camponesa; 

c) negação do trabalho alienado no sentido em que este se limita à produção de valores para o 
capital e não ao atendimento das necessidades humanas, bem como seu desdobramento na 
imposição de pacotes tecnológicos que fazem do trabalhador do campo um mero apêndice do 
aparato produtivo; 



d) confronto com as modalidades produtivas vinculada à revolução verde e aos “pacotes 
tecnológicos”, que, na impossibilidade de produzirem sem a natureza, acabam por produzir “contra” 
a natureza, no sentido em que as consequências socioambientais são desconsideradas e classificadas 
como externalidades.  

Certamente que poderíamos juntar a esses princípios outros mais que são apontados por diferentes 
organizações camponesas articuladas à promoção da agroecologia. Porém, correríamos o risco de 
uma abrangência cujo ecletismo poderia conjugar de forma precária visões da agroecologia que não 
buscam articular a luta do campesinato agroecológico à contradição fundamental com o capital, ou 
seja, a propriedade da terra e à produção de mercadorias. Em nosso entendimento, tais abordagens 
conseguem no máximo adiar ou minimizar a insustentabilidade do metabolismo do capital. No 
limite dessas visões, tanto a propriedade da terra pelos camponeses permanece ameaçada pela 
expansão do agronegócio, quanto a renda da terra camponesa continua a ser expropriada. 
Permanece a insustentabilidade em seu sentido ontológico como vimos debatendo. 

É preciso enfatizar, portanto, que tais princípios só fazem sentido quando perpassados pela 
perspectiva de projeto de superação do ser social do capital. E para isso, é preciso enfatizar a 
necessidade da construção de uma identidade classista do campesinato agroecológico. Essa 
identidade classista não deixa de considerar a importância das identidades territoriais, culturais etc., 
mas aponta criticamente para suas limitações enquanto possibilidade de confronto ao metabolismo 
do capital (BOGO, 2010). Ou seja, é enquanto classe social que o campesinato é capaz de enfrentar 
a contradição fundamental com o capital e, articulado ao proletariado, construir uma sociabilidade 
em que a propriedade privada dos meios de produção e de vida, a sociabilidade mercantil e 
insustentabilidade socioambiental sejam superadas. 

Nessa sociabilidade pós-capitalista é possível ensaiar-se a emancipação humana na medida em que 
o trabalho deixa de ser alienado, pois, não está mais voltado á produção de valores demandada pelo 
processo de valorização do capital, mas sim à satisfação de necessidades humanas. É justamente por 
produzir valores de uso que, nessa nova sociabilidade, o campesinato agroecológico dá 
materialidade ao sentido de coevolução sociedade e natureza. O trabalho humano perde 
positivamente sua dimensão abstrata no sentido de ser produção de mercadorias e se constitui 
enquanto trabalho necessário.  Realizam-se as condições para que a essência histórica e social da 
humanidade se desenvolva enquanto projeto em permanente construção. 
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