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Bibliografia comentada 
 
 

• CAPRA, Fitjof. O ponto de mutação. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo, Cultrix, 
1987.  

Nesta obra o autor realiza uma crítica ao pensamento cartesiano aplicado na biologia, medicina e 
economia. Realiza uma nova visualização sobre a crise da sociedade contemporânea embasado nos 
conceitos de tempo, espaço e matéria desenvolvidos pela física subatômica, relacionando-os ao 
pensamento oriental taoísta.  

 

• CASTORIADIS, Cornelius e COHN-BENDIT, Daniel. Da ecologia à auto-
nomia. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1981.  

O livro é uma transcrição de um debate ocorrido em Louvain em 1980 e coordenado pelos autores. As 
problemáticas natureza e sociedade, ciência e tecnologia estão presentes no decorrer da obra, pois para 
o capitalismo ciência e tecnologia estão colocadas no centro da vida social, é a sacralização do saber 
racional e a utilização do seu instrumento (tecnologia), para tornarmo-nos senhores da natureza.  

A sociedade fabrica socialmente o indivíduo e cria "necessidades naturais" econômicas para que 
tenham que satisfazê-las.  

 

• DEAN, Warren. Conservation in southeastern Brazil, 1900 to 1955. Department 
of History - New York University, New York, s.d. (mimeo, 1-26), p. 2. Traduzido por Sérgio 
A. Queiroz Norte.  

Este artigo remete-nos ao período da expansão da lavoura do café no Brasil, que vem acompanhada 
pela implantação da ferrovia, o mais importante meio de transporte da época que levava este produto 
de exportação para os portos marítimos.  

Tanto a agricultura quanto a ferrovia contribuíram para devastar florestas, uma ocupando a sua área 
para o cultivo e a outra utilizando a sua madeira nos dormentes dos trilhos e nas caldeiras das 
locomotivas.  

Os personagens brasileiros da época que se preocuparam com tal devastação foram incluídos no artigo 
de forma descritiva e cronológica destacando-se a importância de sua luta para a conservação do meio 
ambiente.  

 

• DORST, Jean. Antes que a natureza morra - por uma ecologia política. São 
Paulo, Ed. Edgard Blucher, 1973.  

E uma obra clássica veiculadora dos problemas ambientais que afligem os mais variados países do 
mundo, com relação à utilização de pesticidas aplicados exponencialmente e as formas degradativas de 
exploração da biosfera.  

Para o autor a saída desta crise deve ser encontrada em um equilíbrio entre os esforços para explorar os 
recursos da terra, a fim de manter-nos vivos, mas sem degradá-la, o que implicaria em nossa futura extinção.  

 

• DUPUY, Jean-Pierre. Introdução à crítica da ecologia política. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1980.  
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Este livro é resultado de conferências realizadas pelo autor no Brasil em 1979 e nos remete a fundamentos da 
ecologia pelos quais podemos realizar uma crítica radical da sociedade industrial.  

Analisa também o nosso sistema médico e de transporte, desvendando nestes a sua contra-produtividade 
social e permite-nos refletir como ocorre a auto-instituição em nossa sociedade.  

 

• GORZ, André e BOSQUET, Michel. Écologie et politique. Paris, Éditions du Seuil, 
1978.  

É uma coletânea de vários artigos que forma o corpo do livro e o seu teor global é uma crítica radical ao 
sistema econômico vigente a nível mundial, pois este seria o fator dominante para a destruição do meio 
ambiente; a saída apontada cristaliza-se por intermédio da política.  

 

• LUTZZEMBERGER, José A. Fim do futuro? Porto Alegre, Ed. Movimento, 1983.  

"A economia humana é um aspecto parcial da economia da natureza".  

A dicotomia homem/natureza que se estabelece em nossa sociedade leva-nos a destruir o ecossistema, pela 
utilização da mecanização, monocultura, agrotóxicos que simplificam a homeostase tornando-a mais frágil 
ao ataque das pragas, erosão, poluição e tudo isto é justificado pela visão capitalista do progresso calculado 
pelo P.N.B. que não leva em conta a destruição dos recursos naturais.  

 

• MEADOWS, Dennis e outros. Limites do crescimento. São Paulo, Ed. Perspectiva, 
1973.  

Este livro constitui o resultado de pesquisas realizadas pelo Clube de Roma (organismo financiado por 
grandes empresas capitalistas) para investigar cinco tendências: 1.º Ritmo acelerado de industrialização; 2.° 
Rápido crescimento demográfico; 3.° Destruição generalizada; 4.° Esgotamento dos recursos naturais não-
renováveis; 5.° Deterioração ambiental.  

Concluíram que se estas tendências continuarem crescendo numa taxa de progressão geométrica, entrar-se-á 
num colapso com fins imprevisíveis-. Para se evitar essa tendência deve-se controlar este fluxo de 
degradação, para que haja: uma estabilidade ecológico-econômica, ou seja, no mínimo preservação do status 
quo, por meio de um fascismo tecnocrático.  

 

• SCHMIDT, Alfred. El concepto de naturaleza en Marx. Madri, Siglo Veinteuno, 
1962.  

Nesta obra realizou-se um trabalho de levantamento do termo natureza nas obras de Marx, não se 
restringindo a apenas uma compilação descritiva, mas sim analítica, envolvendo vários conceitos básicos 
pelos quais se estrutura o pensamento marxista.  

 

• THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural. Trad. João Roberto Martins Filho, 
São Paulo, Companhia das Letras, 1988.  

Keith Thomas analisa neste seu livro qual era a relação estabelecida entre o homem e a natureza na 
Inglaterra entre os anos de 1500 a 1800, quando tem início o processo de estabelecimento da 
modernidade.  

O autor transmite-nos o processo de seleção a que foi submetida à flora e a fauna pelo homem, 
segundo o seu conceito antropocêntrico de utilidade.  

 




