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INTRODUÇÃO 
 
A abordagem desse trabalho, visa demonstrar como o sistema capitalista está 
interligado com a degradação do meio ambiente e, suas facetas realizadas na busca 
pelo lucro e capital a qualquer custo e, verificar, qual é o papel da natureza no 
processo de desenvolvimento sustentavél. O método utilizado na pesquisa foi o 
dedutivo. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O sistema capitalista, assim como é conhecido hoje, surgiu como uma promessa de 
avanço para humanidade, a possibilidade de se alcançar o poder, tão desejado pelo 
homem. No entanto, na busca por esse progresso, incomensuráveis foram as 
catástrofes ocorridas, e o principal prejudicado sem dúvidas foi o meio ambiente. A 
gana por riqueza, motivou a produção em massa, a busca por capital e lucro a 
qualquer custo, sem atentar com as deletérias ocasionadas a natureza. Podemos 
descrever o sistema capitalista com um exemplo: um homem que está em um deserto 
com muita sede e, ao encontrar um cantil com água potável, bebe todo o líquido para 
saciar a sua míngua, sem atentar-se, que depois dele poderá passar por ali, alguém 
que careça também de água. O sistema capitalista, não se preocupa com as futuras 
gerações, sua meta é expandir, adquirir riqueza e poder, está sempre buscando lugares 
novos para instalar-se, e sugar tudo que puder daquele meio, pouco importando quais 
serão as consequências ocasionadas a natureza. Este foi por muito tempo o 
pensamento capitalista, no entanto, após décadas de exploração sem consciência, 
julgando que os recursos naturais eram infinitos, a natureza demonstrou resultados 



 
 

perniciosos que este sistema acarretou no meio ambiente, devido suas intervenções 
constantes, um exemplo disso são as mudanças climáticas, ocasionadas pelo efeito 
estufa e, o aquecimento global, que são produzidos pelo homem. Ciente dessa finitude 
de recursos, o processo capitalista mudou sua estratégia, eis que surge então, o 
chamado Desenvolvimento Sustentável. O termo foi estabelecido no relatório de 
Brundtland, que conceituou desenvolvimento sustentável como o “[...] 
desenvolvimento  que  atende  às  necessidades  do  presente  sem comprometer a  
capacidade  das  gerações  futuras  de  atender  suas  próprias necessidades” (autor, 
data, página), ou seja, eu posso desmatar desde que eu plante novas árvores, para as 
gerações futuras, o qual demanda uma exploração com restituição, o que podemos 
chamar de uma certa regulamentação para a exploração. O objetivo não é proteger a 
natureza dos ataques humanos, mas sim garantir que esta natureza ainda tenha muita 
produtividade, podendo assim continuar a abastecer as necessidades desse mundo 
capitalista. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
No presente trabalho foram analisadas características do sistema capitalista e, a sua 
participação na degradação do meio ambiente, bem como uma breve introdução 
sobre o tema sustentabilidade. Observa-se que é sustentabilidade é mais uma 
ferramenta utilizada para esconder as facetas capitalistas e, permitir que a exploração 
seja feita de forma "controlada". 
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ANEXOS 



 
 

Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 


