UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

RAPHAEL LAURINDO DE LIMA

CURITIBA
2021

RAPHAEL LAURINDO DE LIMA

A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL À LUZ DA ECONOMIA ECOLÓGICA

Monografia apresentada ao curso de Graduação
em Ciências Econômicas, Setor de Ciências
Sociais Aplicadas, Universidade Federal do
Paraná, como requisito parcial à obtenção do título
de Bacharel em Economia.
Orientador: Prof. Dr. Junior Ruiz Garcia

CURITIBA
2021

TERMO DE APROVAÇÃO

RAPHAEL LAURINDO DE LIMA

A PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL À LUZ DA ECONOMIA ECOLÓGICA

Monografia apresentada ao curso de Graduação em Ciências Econômicas,
Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, como requisito
parcial à obtenção do título de Bacharel em Economia.

Prof. Dr. Junior Ruiz Garcia
Orientador - Departamento de Economia, Universidade Federal do Paraná

Prof(a). Dr(a). Angela Welters
Departamento de Economia, Universidade Federal do Paraná

Prof(a). Dr(a). Raquel Rangel de Meireles Guimarães
Departamento de Economia, Universidade Federal do Paraná

Curitiba, 21 de julho de 2021.

À minha mãe que, mesmo com todas as dificuldades, não me deixou desistir.

AGRADECIMENTOS

É impossível mencionar todas as pessoas que me fizeram chegar até aqui.
Por esta razão não citarei cada um para não ser injusto e esquecer de alguém. Sendo
assim, eu agradeço primeiramente aos meus familiares, por me socorrerem em seus
braços quando estive cansado e me animarem quando estive prestes a desistir.
Agradeço aos meus amigos que me auxiliaram, direta e indiretamente, na construção
desta monografia, me dando forças para continuar nos momentos mais difíceis.
Aos meus colegas de curso, muito obrigado por me ensinarem muito ao longo
desses anos. Posso dizer o mesmo sobre os meus colegas de trabalho, em todo meu
período profissional, pois me ajudaram a construir a pessoa que sou hoje, e tiveram
uma parcela de participação nas análises e decisões tomadas neste documento.
Um agradecimento especial deve ser dado ao Professor Junior Ruiz Garcia,
que me auxiliou de forma maestral nas discussões e conselhos sobre esta pesquisa,
além de me conceder total liberdade no desenvolvimento deste estudo. Uma parte
deste trabalho também deve ser destinado a todos aqueles que um dia duvidaram de
mim, que não acreditavam que um simples menino pobre poderia chegar tão longe.
A todos vocês eu dedico este trabalho.

"Há algo fundamentalmente errado em tratar a
Terra como se fosse um negócio em liquidação".
(Herman Daly)

RESUMO

A sociedade, desde sua origem, modifica o meio em que vive. Seja enquanto
nômade ou nas construções das grandes civilizações, o ambiente esteve refém destas
mudanças do ser humano. A pandemia do novo Coronavírus mostrou para a
população como este modo de vida exploratório pode ter consequências severas para
todos, e expôs que é necessário mudar a forma como a sociedade vive e como cuida
do meio em que vive. O presente trabalho busca apresentar quais são as possíveis
implicações da pandemia da COVID-19 na dinâmica do sistema econômico e social
no Brasil, além de identificar estas implicações, à luz da abordagem teóricometodológica proposta pela Economia Ecológica. Para isso foram utilizados o
referencial teórico encontrado na literatura e a base de dados dos indicadores sociais,
econômicos e ambientais do Brasil. Com relação ao cenário brasileiro envolvendo
questões ambientais, este trabalho demonstrou como a inércia e a negligência
governamental ofuscaram a posição de destaque que um dia ocupou, além de
fomentar ações ilegais, prejudicando o meio ambiente. Na esfera social, ficou evidente
que o país rejeitou a pandemia, e que essa negação trouxe prejuízos enormes à
sociedade, em especial aqueles em situações mais vulneráveis.
Palavras-chave: Ambiente. Coronavírus. Ecológica. Economia. Sociedade.

ABSTRACT

Society, since its origins, modifies the environment in which it lives. Whether
as a nomad or in the constructions of great civilizations, the environment has been
hostage to these changes in human beings. The pandemic of the new Coronavirus
showed the population how this exploratory way of life can have severe consequences
for everyone and exposed the need to change the way society lives and how it takes
care of the environment in which it lives. This paper seeks to present the possible
implications of the COVID-19 pandemic on the dynamics of the economic and social
system in Brazil, in addition to identifying these implications, in light of the theoreticalmethodological approach proposed by Ecological Economics. For this, the theoretical
framework found in the literature and the database of social, economic, and
environmental indicators in Brazil were used. Regarding the Brazilian scenario
involving environmental issues, this work demonstrated how government inertia and
negligence overshadowed the prominent position it once held, in addition to promoting
illegal actions, harming the environment. In the social sphere, it was evident that the
country rejected the pandemic, and that this denial brought enormous damage to
society, especially those in the most vulnerable situations.
Keywords: Environment. Coronavirus. Ecological. Economic. Society.
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1 INTRODUÇÃO

O Coronavírus, responsável pela doença conhecida como COVID-19 , é a
1

mais nova pandemia de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde classifica
como pandemia quando uma epidemia, surto que afeta uma região, espalha-se por
diferentes continentes, com transmissão sustentada entre diferentes

pessoas

(FIOCRUZ, 2020). Outras pandemias existiram em nossa história, cada qual com sua
particularidade, e das mais recentes é possível citar a Gripe Espanhola, em 1918, e a
Gripe Suína, em 2009 .
2

Este novo surto, assim como qualquer outra anormalidade, teve diferentes
impactos ao se espalhar rapidamente por várias regiões do mundo. A sociedade
precisou mudar seu estilo de vida, de convivência e até mesmo o modo de existir de
suas relações interpessoais. Do mesmo modo que política e corpo social andam lado
a lado, economia e sociedade estão juntas. Alterações econômicas - em geral também provocam alterações sociais e o oposto é diretamente proporcional.
Além

disso, em relação à pandemia do Coronavírus,

muitos

países

implementaram uma série de intervenções para reduzir a transmissão do vírus e frear
sua rápida evolução, como elaborar o distanciamento social (físico) , a restringir
3

atividades em público (públicas e privadas), suspender temporariamente serviços e
incentivar que as pessoas fiquem em suas residências. Todas as medidas restritivas
que foram impostas pelos países tiveram, e continuam tendo, um impacto direto nas
relações econômicas entre os agentes, onde faz-se necessário a adaptação à nova
realidade (com o auxílio da tecnologia).
A razão deste estudo é apresentar e discutir quais são as possíveis
implicações da pandemia da COVID-19 na dinâmica do sistema econômico e social,
e como essas mudanças podem estar conectadas à sociedade brasileira como um

1

2

3

COVID significa COrona VIrus Disease (Doença do Coronavírus), enquanto "19" se refere a 2019,
quando os primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo governo chinês
no final de dezembro. O vírus em si foi designado, pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus
(ICTV, na sigla em inglês), como SARS-CoV-2, que significa Severe Acute Respiratory
Syndrome
Coronavirus 2 (síndrome respiratória aguda grave do Coronavírus 2).
Estima-se que a Gripe Espanhola vitimou entre 40 e 50 milhões de pessoas, enquanto a Gripe Suína
tenha levado cerca de 16 mil pessoas a óbito.
O distanciamento social envolve medidas que buscam reduzir as interações entre os agentes, que
pode incluir pessoas infectadas, mas ainda não identificadas, e que por esta razão não estavam ainda
isoladas (AQUINO et al., 2020).
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todo. Assim, a contribuição do estudo consiste em identificar, à luz da abordagem
teórico-metodológica proposta pela Economia Ecológica, estas possíveis implicações
para a sociedade brasileira, uma vez que o assunto ainda está nos princípios do seu
estudo, e apresenta várias lacunas possíveis. A análise, de acordo com esta linha de
pensamento, criada no final do século XX, implica em avaliar a pandemia sobre as
óticas econômica, social e ambiental. De tal forma, a pesquisa tem como objetivos
contextualizar a dinâmica econômica, social e ambiental antes da pandemia;
identificar os efeitos da pandemia sobre o sistema econômico e social brasileiro, e
discutir os efeitos da pandemia sobre o sistema econômico e social brasileiro à luz da
abordagem proposta pela Economia Ecológica.
Para desenvolver este estudo, a metodologia utilizada foi da pesquisa
bibliográfico-documental, ou seja, uma pesquisa desenvolvida a partir de material já
elaborado e disponível, assim como foram empregadas categorias teóricas já
aperfeiçoadas por outros pesquisadores. Ainda, foram coletados, por meio de
consultas em portais eletrônicos governamentais, dados estatísticos e históricos dos
principais indicadores disponibilizados no Brasil. Assim, este trabalho

buscou

demonstrar a aplicação na práxis das teorias da Economia Ecológica e seu uso, além
de utilizar como objeto de estudo o cenário brasileiro, para evidenciar questões que
devem ser discutidas e aprimoradas para as futuras gerações da população, tendo
como pano de fundo um momento histórico que deixa marcas profundas.
O estudo está organizado em três capítulos, além desta Introdução e das
Considerações Finais. O segundo capítulo contextualiza a relação entre sociedade, o
sistema econômico e o meio ambiente, e expõe a Economia do Meio Ambiente e a
Economia Ecológica. O terceiro capítulo apresenta um panorama sobre a economia e
a sociedade antes da pandemia e identifica os efeitos que ela causou. Por fim, o quarto
e último capítulo explora os efeitos da pandemia no Brasil, nas dinâmicas social e
econômica, à luz da abordagem proposta pela Economia Ecológica.
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2 MEIO AMBIENTE E A ECONOMIA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Desde sua origem, a humanidade vem provocando modificações no meio em
que vive. No início, essas alterações eram localizadas, mas, com o passar do tempo,
elas foram se acentuando, apresentando, a partir do século XX, um grande impacto
sobre as relações econômicas (PIVA, 2010). Nas palavras do geógrafo Ruy Moreira
(1985, p. 81), "a natureza está no homem e o homem está na natureza, porque o
homem é produto da história natural e a natureza é condição da existencialidade
humana".
Neste capítulo pretende-se apresentar inicialmente uma contextualização
geral da relação entre sociedade, economia (sistema econômico) e meio ambiente,
além de apresentar as propostas da Economia do Meio Ambiente (da Economia
Neoclássica) e da Economia Ecológica. O objetivo, neste momento, é levantar alguns
elementos históricos e teóricos importantes para o desenvolvimento da pesquisa
como um todo.

2.1 SOCIEDADE, ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Desde o início dos tempos, o ser humano é parte integrante da natureza, ainda
que tenha iniciado sua vida como nômade, e apenas começado a mudar suas formas
de existência e convivência no Período Neolítico , quando deixa de ser vagante e
4

passa a domesticar animais e plantas, situando-se às margens dos rios, para resgatar
água potável e obter terras mais férteis para esses cultivos. Desde o momento que
este ser se consolida no espaço, construindo cidades e participando, em conjunto, de
uma vida social e familiar, ele elabora, utiliza e domina novas técnicas, e assim a
produção agrícola cresce em quantidade e qualidade (FRANCO, 2003).
No que diz respeito ao processo de interferência no meio ambiente, nos
princípios da História, o ser humano podia ser considerado um elemento natural, da
mesma maneira que qualquer outra espécie animal. É destaque também que, neste

4

O termo neolítico tem origem do grego neo "novo" e líthos "pedra". É chamado também de Idade da
Pedra Polida (de 8.000 a.C. até 5.000 a.C.), uma vez que os instrumentos começam a ser produzidos
através do polimento da pedra e do trabalho no fio de corte.
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momento, esse humano primitivo não gerava grandes impactos na natureza com suas
ações, e que a degradação ambiental teve maior ênfase com a Revolução Industrial
(CORTEZ, 2011).
Não se pode ignorar o fato de que, todo esse desenvolvimento ocorrido nos
séculos XVIII e XIX, foi de suma importância para a História Moderna. Todavia, o
processo acelerado de urbanização e o índice elevado de consumo, principalmente
de recursos naturais, sem as condições e o tempo necessário para que a natureza
consiga realizar o seu ciclo e assim se recompor, consolidaram o início de sua
degradação (SILVA; FRANCISCHETT, 2012). Esta é uma condição essencial para a
sustentabilidade de qualquer sistema, ou seja, respeitar a capacidade de suporte dos
ecossistemas.
Na história humana a natureza foi vista como o cenário onde ocorriam
manifestações divinas, e no qual era possível adquirir recursos para sua própria
sobrevivência. Em todos esses períodos - que se estenderam até pouco tempo - não
foram respeitados dois pressupostos básicos para manter a dinâmica natural: não
retirar dos ecossistemas mais do que eles são capazes de recuperar, e não despejar
nos ecossistemas mais resíduos do que eles estão preparados para absorver
(FERNANDES; SAMPAIO, 2008; MANTOVANI, 2009).
É sabido que a Economia, enquanto campo de estudo, assim como a
conhecemos, tem o ponto de partida através do livro A Riqueza das Nações, publicado
em 1776, por Adam Smith. A base teórica econômica, descrita através da "Função de
Produção", considera apenas o capital e o trabalho como fatores de produção, e
insumos necessários para que se obtenha um determinado produto. Os recursos
naturais não faziam parte dessa relação, muito embora fossem diretamente utilizados:
no Feudalismo havia uma estrutura econômica, social e política que orbitava sob os
terrenos. A hierarquia entre os senhores feudais e seus servos era regida pelas terras.
O mercantilismo, diferentemente do período feudal, tinha como uma de suas
características a acumulação de metais preciosos como principal forma de obtenção
de riquezas. Entretanto, esses metais preciosos que eram explorados na época,
saiam também da terra, e houve uma extração tão grande ao longo do tempo que
esses recursos se tornaram escassos em determinado momento da História. O
economista britânico Richard Cantillon foi o primeiro teórico a tratar a relação entre
meio ambiente e economia: a terra, a mão de obra rural e a produção agrícola,
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juntamente com o dono de terras, o agricultor e o trabalhador braçal da lavoura,
constituíam a pirâmide social da economia (SANTOS, 2015).
É possível perceber, no final do século XX, um visível crescimento com
relação a preocupação e o debate - principalmente nas Academias - sobre os
assuntos associados ao meio ambiente, no que se refere à produção e consumo. As
consequências desse modo desenfreado de subsistência são os problemas sociais e
econômicos existentes (FERNANDES; SAMPAIO, 2008). Os anos finais do século XX
foram fortemente marcados pelo debate envolvendo a questão ambiental. Desde o
início do século foi vista, mesmo que lentamente, a transformação do conceito
relacionado ao termo 'ambiente' - até porque, se considerarmos o período até a
metade do século XX, toda a discussão ambiental ainda era pautada em uma visão
predominantemente naturalista, instigando algumas correntes de economistas a
procurar desenvolver conceitos, métodos e técnicas com a finalidade de calcular os
valores

econômicos

detidos

pelo ambiente

(MENDONÇA,

2000;

MARQUES;

COMUNE, 2001).
Nogueira e Medeiros (1999) explicam que o debate ambiental contemporâneo
considera questões econômicas, razões éticas, culturais, religiosas, estéticas,
políticas, entre outras. Reiteram que, apesar de serem razões não-econômicas, estes
pontos devem ser considerados e podem terem consequências economicamente
expressivas. Finalizam sua linha de raciocínio expondo que agentes econômicos
podem estar dispostos (ou até mesmo serem forçados) a sacrifícios provocados pela
realocação de recursos escassos e pela redução do consumo presente, ou da renda
disponível, em favor da preservação de bens ou serviços ambientais.
Marques e Comune (2001, p. 24) consideram que
O meio ambiente ao desempenhar funções imprescindíveis à vida humana
apresenta, em decorrência, valor econômico positivo mesmo que não
refletido diretamente pelo funcionamento do mercado. Portanto, não é correto
tratá-lo como se tivesse valor zero, correndo o risco de uso excessivo ou até
mesmo de sua completa degradação. Um princípio básico a ser observado é
que o ambiente e o sistema econômico interagem, quer através dos impactos
que o sistema econômico provoca no ambiente, quer através dos impactos
que os recursos naturais causam na economia.
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Segundo Pearce e Turner (1990 apud NOGUEIRA; MEDEIROS, 1999), os
5

economistas sugerem uma espécie de preocupação com outras pessoas, outros seres
ou outras coisas, no que diz respeito a questão ambiental. Esse altruísmo pode
decorrer, de acordo com a análise dos autores, de três formas:
a) motivo herança - deixar bens e serviços ambientais para seus
descendentes e gerações futuras em geral;
b) motivo presente - garantir a amigos ou parentes um presente na
forma de bens e serviços ambientais;
c) motivo simpatia - disposição de garantir a sobrevivência de, por
exemplo, plantas e animais por pura e simples simpatia por eles.
Esse último motivo pode ser interpretado como o reconhecimento, por parte
dos seres humanos, do direito que os seres não humanos e as coisas têm de existir
(PEARCE; TURNER, 1990 apud NOGUEIRA; MEDEIROS, 1999).
Cortez (2011) pondera que a relação da sociedade com a natureza não se
manifesta de maneira igual no espaço e no tempo. Ele discorre que é possível
evidenciar três momentos da relação da espécie humana com a natureza: em um
primeiro momento o homem se ajusta ao meio, o que podemos chamar de adaptação;
após esse período, teríamos o homem confrontando-se com a natureza, que leva a
uma posição de ataque a ela (contra a natureza); e, por fim, o homem estaria
restabelecendo os ambientes por ele degradados e preservando os que ainda restam
(a favor da natureza).
A sociedade sempre dependeu (e possivelmente sempre dependerá) do meio
ambiente para sua sobrevivência. Contudo, na Economia, como linha de pensamento,
o meio ambiente tem sido marginalizado nas teorias e modelos. Os processos de
produção

e consumo

cresceram

exponencialmente,

juntamente

com

o

uso

indiscriminado dos componentes que o meio ambiente oferecia, pois, embora não
fossem considerados, eram fatores necessários para a produção. Com o intuito de
considerar essa nova (e importantíssima) variável em situações econômicas, o meio
ambiente começou a ser considerado pela Economia.

5

PEARCE, D.; TURNER, R. K. Economics of Natural Resources, and the Environment. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press. 1990. 378p.
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2.2 O MEIO AMBIENTE NA ANÁLISE ECONÔMICA

A Economia do Meio Ambiente tem duas vertentes de atuação: a primeira diz
respeito à Economia Ambiental neoclássica; já a segunda envolve a Economia
Ecológica. A linha de pensamento neoclássica está preocupada com os impactos no
bem-estar dos indivíduos, enquanto o estado geral do meio ambiente está em
segundo plano, mesmo que isso custe a degradação ambiental. Acreditava-se, de
acordo com essa linha, que o sistema econômico trabalharia com base em fontes
inesgotáveis de insumos materiais. Já a Economia Ecológica rejeita essa postura,
explicando que a capacidade do meio ambiente de absorver os impactos do sistema
econômico é limitada, e que, se a expansão do sistema econômico continuar nos
moldes recentes, a resiliência do meio ambiente poderá ser seriamente afetada, com
consequências
analisar,

potencialmente

através

de

várias

catastróficas.
perspectivas

Essa vertente busca enfrentar e
teóricas,

a

problemática

ambiental

(MUELLER, 2004; ANDRADE, 2008).
Andrade (2008, p. 3-4) pontua que
O sistema econômico, considerado como um organismo vivo e complexo, não
atua independentemente do sistema natural que lhe sustenta. Ao contrário, o
sistema econômico interage com o meio ambiente, extraindo recursos
naturais (componentes estruturais dos ecossistemas) e devolvendo resíduos.
Além disso, o sistema econômico atua num determinado espaço, alterandoo consideravelmente devido a sua expansão. Assim, pode-se dizer que a
economia apresenta impactos sobre o meio ambiente, os quais são função
da escala (tamanho, dimensão) do sistema econômico e do estilo dominante
de crescimento econômico (modo pelo qual o sistema econômico se
expande).

À época do desenvolvimento deste novo modelo de estudo, foi lançada a ideia
de que o processo de troca entre a sociedade e o meio ambiente não é no sentido de
mutualismo, mas se aproxima do sentido de parasitismo. O meio ambiente é
fornecedor de materiais, ao mesmo tempo que é coletor de resíduos, aos quais seus
fornecimentos são finitos e tendem a exaustão pela forma como são extraídos.
No que tange a Economia Ambiental neoclássica, este foi o motivo pelo qual
a análise econômica passasse a se preocupar com temas ligados à escassez
crescente de recursos e com a poluição gerada pelo sistema econômico. Nesse
sentido, desenvolveram-se duas ramificações da teoria ambiental neoclássica: a
Teoria da Poluição (I) e a Teoria dos Recursos Naturais (II). A primeira tem o foco no
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meio ambiente - um bem público - como um receptor de rejeitos, considerando a
poluição como uma externalidade negativa. Busca, também, entender quais são os
danos da poluição causada pelo meio ambiente e os custos e benefícios envolvidos
na adoção de mecanismos de controle da poluição. A segunda teoria considera o meio
ambiente sob a ótica de provedor de recursos ao sistema econômico. Busca
responder questões relacionadas ao padrão ótimo de uso desses recursos, ou seja,
qual seria o manejo adequado dos recursos renováveis e qual seria a taxa ideal (taxa
ótima) de esgotamento dos recursos não-renováveis. Considera também analisar
como o meio ambiente, sendo este finito, pode impedir a expansão do sistema
econômico (ANDRADE, 2008).
A teoria neoclássica de alocação infere que o capital natural pode ser
substituído infinitamente pelo capital material (feito pelo homem). De acordo com May
(2001), há também um otimismo fatalista de que o progresso tecnológico irá superar
quaisquer limites que possam surgir ao crescimento, oriundos da escassez dos
recursos. O autor destaca que o mecanismo de preços será responsável por isso, pois
apresentará onde há a escassez e indicará os ajustes apropriados no conjunto de
recursos utilizados, além de premiar a inovação na busca de novos materiais e fontes
energéticas. Conforme ressalta May (2001, p. 56), "uma extração mais eficiente e a
crescente reciclagem industrial irão posteriormente estender a disponibilidade dos
recursos ameaçados para além do ponto de exaustão inicialmente previsto".
No final dos anos 1960/70 surgiu a segunda corrente de interpretação,
chamada Economia Ecológica. É um ramo relativamente recente do conhecimento,
estruturado de modo formal em 1989, com a fundação da International
Ecological

Economics

(ISEE) e com o periódico Ecological

Economics.

Society

for

O ponto de

partida para a origem dessa linha de pensamento estava apoiado na percepção de
que o sistema ecológico, base para nossa sobrevivência, estava cada vez mais
ameaçado (CAVALCANTI, 2010).
Essa linha de pensamento vê o sistema econômico como um subsistema de
um muito maior, impondo uma restrição absoluta à sua expansão. Capital e recursos
naturais são essencialmente complementares. Nesta vertente, o progresso científico
e tecnológico é visto como fundamental para aumentar a eficiência na utilização dos
recursos naturais em geral. Diferentemente da Economia Ambiental neoclássica, onde
acreditava-se que o progresso tecnológico seria suficiente para perpetuar a forma de
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crescimento, aqui os limites ambientais são reais e não necessariamente superáveis
através do progresso tecnológico (MAY, 2001; ROMEIRO, 2001).
Para os economistas ecológicos a preocupação tem uma ordem inversa: a
capacidade que o planeta tem de suportar é o foco para definir os limites do impacto
das atividades humanas, numa escala que pode ser considerada sustentável.
O modelo anterior enfatizava a questão da eficiência alocativa e procurava
internalizar os custos ambientais e distributivos (MAY, 2001). Por outro lado, de
acordo com Costanza (1994, p. 111), "a economia ecológica é uma nova abordagem
transdisciplinar que contempla toda a gama de inter-relacionamentos entre os
sistemas econômico e ecológico". Ainda,
A economia ecológica abarca a valoração monetária, mas também avaliações
físicas e sociais das contribuições da natureza e os impactos ambientais da
economia humana, medidos em seus próprios sistemas de contabilidade. Ela
parte do princípio de que a natureza provê gratuitamente serviços essenciais
sobre os quais se apoiam as atividades humanas, como o ciclo de carbono e
de nutrientes, o ciclo da água, a formação dos solos, a regulação do clima, a
conservação e evolução da biodiversidade, a concentração de minerais, a
dispersão ou assimilação de contaminadores e as diversas formas utilizáveis
de energia, sendo as cifras monetárias de tais serviços ecossistêmicos
metodologicamente incoerentes (ANDRADE, 2008, p. 26).

Diferentemente do que se tem em mente, a Economia Ecológica não é
contrária ao uso de recursos energéticos à disposição da humanidade. O que essa
linha de pensamento repreende é o uso irresponsável desses recursos disponíveis e
o fato de desconsiderarem que eles são finitos. De acordo com Cavalcanti (2010, p.
60), "cumpre reconhecer a inquestionável evidência de que não existe sociedade (nem
economia) sem sistema ecológico, mas pode haver meio ambiente sem sociedade (e
economia)". No que concerne o progresso tecnológico, a Economia Ecológica é cética
em relação ao uso dos recursos fornecidos pelo meio ambiente, e contrária a
perspectiva neoclássica. É também pessimista em uma perspectiva de longo prazo,
pois se os atuais padrões de expansão do sistema econômico continuarem, isso
poderá fazer com que a humanidade enfrente uma escassez generalizada de recursos
vitais (ANDRADE, 2008).
A Economia Ecológica mostra que o sistema econômico não é um complexo
independente (e por muitos considerado superior) de outros sistemas - também
complexos - que acomodam a sociedade. Essa linha de pensamento é pragmática ao
dizer que a economia faz parte de uma relação muito maior, que está envolta naquilo
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que a faz existir: o meio ambiente. Este meio não é infinito, como se pensavam
antigamente, usando desse pensamento como pretexto para extrair ao máximo,
inibindo a natureza de se regenerar,

causando a exaustão de muitos

dos

componentes que atualmente são considerados escassos ou extintos. Foi justamente
analisando essa escassez que a Economia Ecológica coloca como primordial que as
atividades sejam pautadas em como podem ser suportadas pelo meio ambiente, de
forma a manter essa relação não mais exaustiva, mas saudável.
A Economia Ecológica tem destacado - aos poucos - como as relações
ambientais, sociais e econômicas são construídas. Novas formas sustentáveis de
consumo, produção e cooperação entre países, em busca de redução dos níveis de
desmatamento, são exemplos dessas atuais mudanças. O meio ambiente tem atraído
muito os olhares daqueles que defendem este propósito e daqueles quem veem nisso
uma forma de lucrar (não dá para ignorar esse segundo ponto). A pandemia do
Coronavírus trouxe uma nova forma de relação social, na qual estamos reaprendendo
como agir. Não seria nenhuma loucura utilizar, hoje, o termo "AC/DC" (Antes da
COVID-19 e Depois da COVID-19), pois a pandemia tem mudado a forma da dinâmica
econômica e social. Não é possível inferir com nenhuma certeza sobre o que será do
Brasil (e do mundo) após a pandemia, mas é possível apresentar em alguns recortes
como era antes dele e o que pode ser o pós-pandemia.
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3 A ECONOMIA, SOCIEDADE E A COVID-19

Dividido em duas subseções, o objetivo deste capítulo é apresentar um
panorama geral da economia e da sociedade brasileira antes da COVID-19 e a
identificação preliminar destes efeitos. Na apresentação, a primeira subseção adota
como período de janeiro de 2019 até fevereiro de 2020, para dados mensais, ou entre
janeiro de 2019 e dezembro de 2019, para dados trimestrais. A segunda subseção
tem como pano de fundo o período durante a pandemia, iniciando em março de 2020
até março de 2021, para dados mensais, ou entre janeiro de 2020 e dezembro de
2020, para dados trimestrais. Embora o primeiro caso confirmado de COVID-19 tenha
ocorrido na China, na província de Hubei, em novembro de 2019, o primeiro caso
brasileiro foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 . Por esta razão, o período de
6

fevereiro de 2020 será considerado como marco pré-pandemia.
Para apresentar esse panorama foram selecionados o PIB (Produto Interno
Bruto), o desemprego e a inflação, esta última representada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) e Índice Geral de Preços (IGP-DI). Com o intuito de apresentar a trajetória da
política monetária, é apresentada neste capítulo a taxa básica de juros da economia
(Taxa SELIC), além dos avisos de desmatamento registrados nesse período. Essas
variáveis foram

selecionadas devido a disponibilidade de dados (mensais e

trimestrais), suficientes para identificar uma trajetória e expor ao leitor a posição do
país em relação aos resultados obtidos.

3.1 PANORAMA DA ECONOMIA E DA SOCIEDADE ANTES DA COVID-19

O Banco Mundial (2020) projetou que a crise provocada pela pandemia do
Coronavírus poderá produzir a pior recessão econômica desde a Segunda Guerra
Mundial. Alertou também que, até 2021, 150 milhões de pessoas poderiam ser
levadas para a situação de extrema pobreza devido à COVID-19, dependendo da

6

BRASIL confirma primeiro caso do novo Coronavírus. Governo do Brasil. https://www.gov.br/ptbr/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/brasil-confirma-primeiro-caso-do-novo-coronavirus.
Acesso em: 24/05/2021 às 19:23.
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gravidade da retração econômica (ONU, 2020). Colocando o Brasil como centro desta
análise, nesta seção é apresentado um panorama do país no período imediatamente
anterior à pandemia, com os principais indicadores sociais e econômicos.
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2020), a taxa média de desocupação (desemprego) caiu de 12,3% em 2018
para 11,9% em 2019. No GRÁFICO 1 é possível visualizar a queda do desemprego,
saindo de 12,7% no primeiro trimestre para 11,0% no quarto trimestre do ano de 2019.

GRÁFICO 1 - BRASIL: TAXA DE DESOCUPAÇÃO, VARIAÇÃO TRIMESTRAL, 2019
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FONTE: O autor (2021), baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (2021).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) considera como
desempregados as pessoas acima de 14 anos que não estão trabalhando, mas estão
disponíveis para trabalhar.

Neste cálculo são desconsiderados, por exemplo,

estudantes do ensino superior que recebem bolsas de estudos para dedicação
exclusiva, ou mesmo donas de casa que não trabalham fora de suas residências. O
desemprego é um dos motivos para a desigualdade social e, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2020), em 2019 a renda média
mensal real do trabalho do 1 % da população com os rendimentos mais elevados era
de R$ 28.659,00, o que corresponde a quase 34 vezes o rendimento dos 50% da
população com a menor renda (R$ 850,00). Além disso, o Índice de Gini, que mede a
concentração de rendimentos, ficou em 0,543 em 2019.
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Apesar da retração do desemprego apresentada aqui, a subutilização e
desalento estão crescendo. A subutilização não considera somente a parcela da
população que está desempregada, mas são consideradas também neste indicador
as pessoas que trabalham menos do que poderiam, que não procuraram emprego,
mas estavam disponíveis para trabalhar e a parcela da população que procurou
emprego, mas não estava disponível para a vaga. Os desalentados são pessoas que
gostariam de trabalhar, porém não procuraram trabalho por acharem que não
encontrariam, seja por falta de experiência, por ser muito jovem ou idoso, por não
encontrar trabalho adequado ou na localidade, entre outros fatores (IBGE, 2021).
Observando apenas o indicador de desocupação, há a sensação de que o mercado
de trabalho estava se recuperando durante o ano de 2019, porém isso não é verdade.
Sobre o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços finais
produzidos, o GRÁFICO 2 mostra que o país vinha num modesto crescimento médio
de 1,6% no primeiro trimestre de 2019, reduzindo para 1,4% no quarto trimestre deste
ano. Segundo o IBGE, com o resultado de 2019, a economia ainda está no patamar
de 2013. É a mais fraca recuperação de recessão já registrada no Brasil.

GRÁFICO 2 - BRASIL: PIB A PREÇOS DE MERCADO, TAXA ACUMULADA, 2019
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FONTE: O autor (2021), com base nos dados dos Sistemas de Contas Nacionais Trimestrais (2021).

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central -

Brasil (IBC-Br),

apresentado no GRÁFICO 3, tem como objetivo mensurar a evolução contemporânea
da atividade econômica do país, além de contribuir para a elaboração de estratégia
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de política monetária. Embora esse índice seja frequentemente comparado ao PIB,
há diferenças conceituais na apuração entre eles.

GRÁFICO 3 - IBC-BR: ATIVIDADE ECONÔMICA, VARIAÇÃO MENSAL, JAN/2019 - FEV/2020
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FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Banco Central do Brasil (2021).

O Banco Central do Brasil (2018) destaca que esse indicador é calculado pela
ótica da oferta, ou seja, da produção dos três setores econômicos (agricultura,
indústria e serviços). O IBC-Br não adota procedimentos de balanceamento entre
oferta e demanda. O PIB, por sua vez, busca ser mais abrangente, compondo dados
da oferta com a demanda, logo, utilizando mais informações para seus resultados que
o IBC-Br. É possível identificar similaridade no médio prazo entre os dois conjuntos
de dados, pois ambos são indicadores agregados de atividade econômica.
Com a queda da taxa de desemprego ocorreu também a queda do PIB no
país, no mesmo período analisado. Os primeiros economistas clássicos enfatizavam
o fenômeno de que, quase sempre, um aumento da produção causava um aumento
no volume de emprego demandado pelas empresas (COUTO et al, 2008). Essa
relação tem como base a denominada Lei de Okun, ou seja, observando estes dados
à luz da economia clássica de produção, a redução do nível de produção no ano de
2019 teria como consequência o aumento do nível de desemprego, e não a sua
redução. Entretanto, estudos mostram que essa não é uma relação estável ao longo
do tempo. A relação Produto x Desemprego apresenta comportamento diferenciado
em função das condições de expansão ou contração da economia, evidenciando o
dinamismo das relações entre as variáveis econômicas (MARGARIDO, 2018).
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Uma variável que não pode ser ignorada é a inflação. Ela é causada pelo
aumento de preços de bens e serviços, implicando na diminuição do poder de compra
do consumidor e afetando principalmente as camadas menos favorecidas da
população. O Banco Central do Brasil (2021) utiliza o Índice de Preços do Consumidor
Amplo (IPCA) como referência para o regime de metas de inflação do país. O
GRÁFICO 4 apresenta a inflação registrada em 2019, além da Taxa Selic,
representada no GRÁFICO 5, instrumento de política monetária utilizado pelo Banco
Central para controlar a inflação.

GRÁFICO 4 - BRASIL: IPCA, INPC E IGP-DI, VARIAÇÃO MENSAL, JAN/2019 - FEV/2020

IPCA
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IGP-DI

FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2021) e
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021).

GRÁFICO 5 - TAXA SELIC, VARIAÇÃO MÉDIA MENSAL, JAN/2019 - FEV/2020
7,00%

FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Banco Central do Brasil (2021).
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A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), fechou o ano de 2019 em 4,31%, acima do centro meta de 4,25%
definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O Índice Nacional de Preços do
Consumidor (INPC) fechou 2019 com alta de 4,48%, 1,05 ponto percentual acima do
ano anterior, quando ficou em 3,43%. A faixa de renda do IPCA foi redefinida para um
intervalo de 1 a 40 salários mínimos, com o objetivo de garantir uma cobertura de 90%
das famílias residentes nas áreas urbanas. Já o INPC mostra como a inflação pesa
no bolso das famílias com renda até 5 salários mínimos, pois este grupo é mais
sensível às variações de preço, principalmente de itens básicos.
Como explicado até aqui, a Economia Ecológica vai além da visão a preços
de mercado. Além dos indicadores sociais apresentados, o meio ambiente deve ser
destacado. A taxa de desmatamento é um índice importante para identificar como o
Brasil vem tratando a problemática ambiental, e como têm sido executadas suas
ações de preservação. O GRÁFICO 6 apresenta os dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE, 2021) sobre os avisos de desmatamento no ano de 2019.
De acordo com o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal
por Satélite (PRODES), é considerado como desmatamento "a remoção completa da
cobertura florestal primária por corte raso, independentemente da futura utilização
destas áreas".

GRÁFICO 6 - AVISOS DE DESMATAMENTO, EM K M : VARIAÇÃO MENSAL DA ÁREA DO
PROJETO DETER, AMAZÔNIA LEGAL, 2019
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FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2020).
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Em julho de 2019 a área agregada para os avisos de desmatamento foi de
2.255 k m de área desmatada, a maior no período apresentado. Para efeitos de
2

comparação, no mesmo mês, em 2016, a área desmatada foi de 739 km , um salto
2

de 305% em 3 anos. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM, 2019)
estima que os focos de incêndio na Amazônia no ano de 2019 foi 60% superior à
média dos 3 anos anteriores para o mesmo período. O IPAM não coloca só a estiagem
na região como fator de impulsionamento das chamas, mas também o desmatamento
como um dos responsáveis: "Esta concentração de incêndios florestais em áreas
recém-desmatadas e com estiagem branda representa um forte indicativo do caráter
intencional dos incêndios: limpeza de áreas recém-desmatadas" (IPAM, 2019, p. 3).
Paulo Moutinho (IPAM, 2019), pesquisador sênior e cofundador do IPAM,
alerta que a poluição causada pelas queimadas provoca doenças, e diz que o impacto
econômico pode ser altíssimo. "Combater o desmatamento, que é um vetor das
queimadas, e desestimular o uso do fogo para limpar o terreno são fundamentais para
garantir a saúde das pessoas e das florestas", finaliza o pesquisador.
Para finalizar, destaca-se que o conjunto de dados apresentado mostra o país
até o início da pandemia, ainda se recuperando da última crise política vivenciada em
2013. O PIB, em 2019, fechou com um crescimento de 1,1% em relação ao ano
anterior, o menor avanço em três anos. A taxa de desemprego fechou em 1 1 % em
2019, a menor neste ano. Esta taxa indica que 11,6 milhões de pessoas estavam
desempregadas - além de que esse é praticamente o mesmo percentual do primeiro
trimestre de 2016 (10,9%), mostrando que, em três anos, o índice se manteve estável.
A inflação brasileira fechou 2019 marcando 4 , 3 1 % (acima da meta estipulada em
4,25%). Esta foi a maior inflação anual desde 2016, que teve como líder o salto de
32,4% no preço da carne, neste ano em específico. Isso tudo combinado à sucessivas
reduções da taxa básica de juros, caindo de 6,40% em janeiro para 4,90% em
dezembro, atendendo as expectativas do mercado financeiro naquele período. Por
fim, tem-se os avisos de desmatamento do Brasil, que registrou, em 2019, 9.177 k m

2

de áreas desmatadas. Três anos antes, esse número era de 6.031 km , mostrando
2

um preocupante crescimento de 152% na média anual do desflorestamento da região.
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3.2 OS EFEITOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA PANDEMIA DE COVID-19

A pandemia da COVID-19 gerou a maior crise social e econômica vivenciada
pela humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Em 19 de junho de 2021, o Brasil
ultrapassou a marca de 500 mil (mais precisamente, 500.800) pessoas que vieram a
óbito, apenas 50 dias depois de chegar à marca de 400 mil, e cerca de 15 meses após
a confirmação da primeira morte pela doença . Neste período, mais de 3,8 milhões de
7

pessoas morreram no mundo em decorrência do Coronavírus, tendo o Brasil figurado
na segunda posição deste triste ranking, atrás apenas de Estados Unidos (601.751) .
8

Conforme destaca Neto (2020, p. 114), "uma pandemia não tem um impacto restrito à
questão sanitária, mas também tem consequências importantes para política,
economia, relações sociais e meio ambiente".
O mundo não foi mais o mesmo depois do surgimento desta nova doença na
cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, logo nos primeiros dias de 2020. No
início de março deste mesmo ano, já eram contabilizados no mundo mais de 120 mil
casos de contaminação pelo Coronavírus. Devido ao alto poder de contaminação que
essa doença causa, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a alertar sobre
medidas de isolamento social como medida de combate à pandemia, primeiramente
afastando do convívio estas pessoas contaminadas, e, posteriormente, alertando
sobre a utilização de lockdown ,
9

uma versão mais rígida e obrigatória

de

distanciamento social. O fechamento das fronteiras e o estabelecimento de isolamento
social, pelos governos, para preservar a vida de bilhões de pessoas, na grande
maioria dos países, levou a paralização quase total das economias.
A pandemia da COVID-19 passou por algumas "ondas"

10

entre os anos de

2020 e 2021. A falsa sensação de que, por um momento, os níveis de contágio se
reduziram, faz com que os agentes governamentais tomem medidas de afrouxamento

7

8

9

1 0

Dados registrados pelo Painel Coronavírus, site desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 20/06/2021 às 12:04.
Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering ( C S S E ) , Johns Hopkins
University & Medicine. https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Acesso em: 20/06/2021 às 12:07.
O lockdown consiste em restringir a circulação da população em lugares públicos, permitindo apenas
(e de forma limitada) para situações essenciais, como farmácias, supermercados e hospitais. No
Brasil isso nunca funcionou da forma que poderia e/ou deveria. Muito pelo lobby do empresariado,
mas, principalmente, pelo governo federal brasileiro, na figura do atual presidente.
A terminologia de 'ondas' foi uma forma de descrever as etapas pelas quais a sociedade passa
durante uma pandemia. São as diferentes fases do processo pandêmico, que supostamente ocorrem
ao longo de vários anos.
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das restrições, trazendo a ilusão de que "as coisas estão voltando ao normal". A
sociedade circulando novamente e se relacionando faz com que os índices subam,
criando esses picos e vales nas linhas históricas de análise estatística, conforme
apresentados no GRÁFICO 7 e no GRÁFICO 8.

GRÁFICO 7 - CASOS NOVOS DE COVID-19 NO BRASIL, POR DATA DE NOTIFICAÇÃO,
MAR/2020 - MAR/2021
120.000
100.000

FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Ministério da Saúde (2021).

GRÁFICO 8 - ÓBITOS DE COVID-19 NO BRASIL, POR DATA DE NOTIFICAÇÃO, MAR/2020 MAR/2021
4.500
4.000

FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Ministério da Saúde (2021).
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Junto com os níveis de contágio e mortes ocorridos no período, a pandemia
trouxe consigo as mazelas socioeconômicas, a queda na atividade econômica e o
aumento do desemprego e das pessoas em situação de pobreza. As relações
econômicas se deterioraram, o consumo se reduziu, a variação do PIB esteve, no
quarto trimestre de 2020, em - 4 , 1 % , e o desemprego no Brasil cresceu à taxa de
14,7% no primeiro trimestre de 2021 (IBGE, 2021). Entretanto, o Brasil já vivia uma
grave crise econômica e social antes mesmo do início da pandemia, ao qual foi
agravada pelo Coronavírus, brevemente apresentada na seção anterior. Como
destacam Melo e Cabral (2020, p. 3.683), "além de ceifar vidas e espalhar sofrimento,
os efeitos econômicos e sociais da pandemia afetaram, têm afetado e afetarão por
muitos anos as parcelas mais vulneráveis da população do planeta".
O GRÁFICO 9 evidencia a acentuada queda do Produto Interno Bruto (a soma
de todas as riquezas produzidas no país) no ano em que a pandemia se inicia, saindo
do quarto trimestre de 2019 com um PIB de 1,4% para - 4 , 1 % no quatro trimestre de
2020. Essa é a maior queda anual da série iniciada em 1996, interrompendo três anos
seguidos de crescimento (de 2017 a 2019), quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

GRÁFICO 9 - BRASIL: PIB A PREÇOS DE MERCADO, TAXA ACUMULADA, 2020
2,0%

-4,1%
-5,0%
1° Trim. 2020

2° Trim. 2020

3° Trim. 2020

4° Trim. 2020

FONTE: O autor (2021), com base nos dados dos Sistemas de Contas Nacionais Trimestrais (2021).
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O Índice de Atividade Econômica do Banco Central - Brasil (IBC-Br), indicador
mensal da atividade econômica nacional, e considerado uma "prévia" do resultado do
PIB, apresentado no GRÁFICO 10, mostra um recuo de 4,05% em 2020, a segunda
maior queda histórica desde seu início em 2002.

GRÁFICO 10 - IBC-BR: ATIVIDADE ECONÔMICA, VARIAÇÃO MENSAL, JAN/2019 - FEV/2020
1,00%

FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Banco Central do Brasil (2021).

Essa forte queda ainda superou as expectativas do Ministério da Economia,
quando estimaram para - 4,5% a previsão de queda do PIB no ano de 2020. Essa
significativa retração econômica ocorreu devido a pandemia do Coronavírus, em que
diversos setores precisaram parar suas atividades como forma de medidas para frear
a disseminação da doença.
A inflação brasileira fechou com alta de 4,52% em 2020, o maior percentual
desde 2016, quando atingiu 6,29% (IBGE, 2021). O IBGE também divulgou que o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação entre as
famílias com menor rendimento, encerrou 2020 com alta de 5,45%, acima dos 4,48%
de 2019. Através do GRÁFICO 11 é possível acompanhar as variações mensais dos
principais índices utilizados para medir a inflação.
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GRÁFICO 11 - BRASIL: IPCA, INPC E IGP-DI, VARIAÇÃO MENSAL, MAR/2020 - MAR/2021
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FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2021) e
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021).

O Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central decidiu
prosseguir com as sucessivas reduções da taxa básica de juros, para atender
demandas solicitadas por empresas, que queriam juros baixos para conseguirem
crédito mais barato e, assim, serem mais produtivas. Entretanto, a mudança de rumo
na política monetária e o aumento da taxa básica de juros, depois de um ciclo de seis
anos de manutenção e quedas, conforme apresentado no GRÁFICO 12, ocorreu
devido à preocupação com a inflação, que tem subido acima do esperado.

GRÁFICO 12 - T A X A SELIC, VARIAÇÃO MÉDIA MENSAL, MAR/2020 - MAR/2021
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FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Banco Central do Brasil (2021).
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O relatório anual divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe (CEPAL, 2021)

11

estima que 22 milhões de pessoas se tornaram mais

pobres devido a pandemia. O relatório, apresentado pela Secretária-Executiva da
Comissão Regional das Nações Unidas, Alicia Bárcena, explica que a pandemia
desencadeou um cenário econômico, social e político complexo, citando o baixo
crescimento das economias latino-americanas, o aumento da pobreza e as tensões
sociais que a região enfrenta, devido a esses e outros problemas que vem ocorrendo.
Ao analisar o GRÁFICO 13, é possível observar uma queda no último trimestre
do ano de 2020, e logo em seguida um crescimento da taxa de desemprego no
primeiro trimestre do ano de 2021. Cabe destacar que a redução da taxa de
desemprego no último trimestre de 2020 é decorrência dos períodos de festividades,
onde muito desses contratos de trabalho são informais e temporários, apenas para
suprir um aumento momentâneo do consumo. Como foi apresentado na subseção
anterior, o problema do desemprego no Brasil é crônico e anterior à pandemia.

GRÁFICO 13 - BRASIL: TAXA DE DESOCUPAÇÃO, MARÇO DE 2020 ATÉ MARÇO DE 2021
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FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2021).

11

Panorama Social de América Latina 2020, Comisión Econômica para América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020.
Acesso em:
13/05/2021 às 18:53.
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No quarto trimestre de 2019 - de acordo com os dados apresentados na
seção anterior - a taxa de desemprego no Brasil era de 11,0%. No primeiro trimestre
de 2021, a taxa de desemprego ficou em 14,7%, representando cerca de 3,7 milhões
de novos desempregados. De acordo com as projeções de crescimento elaboradas
pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL, 2020) estava
prevista uma contração regional média de - 9 , 1 % para 2020, a pior da história. A
combinação da retração do PIB com o aumento da taxa de desemprego afeta
diretamente a renda dos domicílios e a sua possibilidade de contar com recursos
suficientes para satisfazer as necessidades básicas.
Além dos indicadores apresentados até aqui, os números envolvendo o
desmatamento na Amazônia são menores em 2020, em relação à 2019. O GRÁFICO
14 apresenta os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2021)
sobre os avisos de desmatamento no ano de 2020.

GRÁFICO 14 - AVISOS DE DESMATAMENTO, EM K M : VARIAÇÃO MENSAL DA ÁREA DO
PROJETO DETER, AMAZÔNIA LEGAL, 2020
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FONTE: O autor (2021), com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2020).

Em 2020 houve uma redução de 8,2% na área total desmatada em relação a
2019, uma redução de cerca de 752 k m na Amazônia Legal. Se por um lado houve
2

uma redução do desmatamento, por outro as queimadas no Pantanal foram as
maiores da história. Foram registrados, no primeiro semestre de 2020, 2.534 focos de

36

incêndio, um aumento de 158% em relação ao mesmo período de 2019 (FAPESP,
2020).
Dessa maneira, entende-se que a pandemia do Coronavírus foi o evento mais
catastrófico já registrado no século XXI, e poderá levar anos até que os países
recuperem suas perdas. Em contrapartida, muitos formatos de relações sociais foram
modificados abruptamente devido à COVID-19, antecipando, para muitos, em meses
o que levaria anos ou décadas para ser feito. Quando se fala em retomar o
crescimento econômico, normalmente o meio ambiente fica em segundo plano. A
Economia Ecológica, como foi apresentada, explora o fato do ambiente ser o foco das
questões econômicas e qualquer discussão deve ser pautada sobre o quanto ele pode
suportar.
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4 A COVID-19 NO BRASIL À LUZ DA ECONOMIA ECOLÓGICA

A Economia Convencional realiza suas análises sob a perspectiva da perda
econômica a preços de mercado. A Economia Ecológica tem uma análise muito mais
profunda, por exemplo, sobre a pandemia, e como essa perspectiva trata o tema,
buscando primeiramente o bem-estar da sociedade, sob todas as óticas abordadas
por essa concepção. Os economistas ecológicos não consideram apenas o ambiente
em sua visão naturalista, mas - como apresentado no segundo capítulo - a relação
entre meio ambiente, sociedade e economia. Isso porque a sociedade e a economia
dependem do meio ambiente.
Melo e Cabral (2020) ponderam que o Brasil não vive "uma" crise, mas que a
situação atual do país é consequência de uma série de crises, criando uma ainda
maior - com a pandemia - que durará muitos anos, caso mantenha a sua atual
trajetória. Os autores citam algumas tensões que formaram essa "grande crise";
dentre essas, destacam-se a que eles denominam crise econômica crônica (I) e a
crise econômica aguda (II): a primeira persiste há anos, e os governos não têm
resposta para solucioná-la, insistindo na - já desgastada - tecla das "reformas
estruturais que o país tanto precisa". Sobre a segunda, os autores consideram que,
esta sim, resulta da pandemia de COVID-19, "além da ineficiência das ações
governamentais e pelo dogmatismo ideológico de parte da equipe econômica" (MELO;
CABRAL, 2020, p. 3.684).
Sobre a crise econômica crônica, Melo e Cabral (2020, p. 3.684-3.685) dizem
que
Há um campo enorme para iniciativas públicas e privadas voltadas a mitigar
os efeitos da pandemia. Investimentos estatais e em conjunto com o setor
privado em infraestrutura, medidas microeconômicas, tais como protocolos e
marcos regulatórios que aumentem a colaboração entre agências
governamentais que frequentemente rivalizam entre si [...], além de um olhar
mais assertivo para o drama do desemprego, da informalidade e da
precarização do trabalho, à luz da avassaladora revolução tecnológica das
duas últimas décadas são ações essenciais. Políticas públicas de mitigação
dos efeitos da transformação tecnológica, ao lado de assistência social e
treinamento, a partir de uma nova educação, têm sido assuntos esquecidos
pelas autoridades - talvez em virtude de serem incapazes de compreender o
processo planetário de transformações estruturais que aí se estabeleceu.

A piora do cenário econômico, causado pela pandemia, deteriora as
condições de saúde dessas populações mais vulneráveis. O Fundo Monetário
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Internacional (FMI, 2020) alerta que a COVID-19 atinge mais duramente os pobres,
devido às necessidades básicas dessa classe, pois as pessoas com renda elevada
podem, por exemplo, trabalhar menos e limitar seu deslocamento físico. Feliciello e
Gava (2020) pontuam que pessoas mais vulneráveis economicamente geralmente
têm piores condições de saúde e possuem poucos recursos para obter acesso aos
serviços de saúde privados. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento e a contração da
atividade econômica reduzem ainda mais sua renda. Junto a isso. Tem-se as
dificuldades encontradas para serviços básicos de higiene, que são, a princípio, o
ponto essencial de prevenção contra o Coronavírus.
O aumento na desigualdade social, causado pelo desemprego e pela pobreza,
que teve como agravante a pandemia, é objeto de crítica pelo diretor da Academia
Brasileira de Ciências, Ruben Oliven (2020). O antropólogo, em sua abordagem,
coloca que o sistema econômico mundial desfavorece os mais vulneráveis da
sociedade, e conclui sua crítica dizendo que o Estado tem um papel fundamental no
cuidado e assistência aos mais necessitados, algo que o mercado não consegue
fazer. "A economia pode ser regida pelo mercado, mas a sociedade não deve ser
regida por ele" (ABC, 2020).
Complementando a ideia apresentada sobre o papel do Estado em atender a
população, Aveni (2020) cita que a saúde é um bem público (pelo menos deveria ser),
ou seja, não-excludente e não-rival, podendo ser consumido por mais de uma pessoa,
e atendendo todas que a demandassem. O autor pondera que o setor público
necessita intervir no mercado quando há falta de determinados serviços, pois as
empresas oferecem serviços que as deem lucro, não ofertando a quem não pode
pagar por eles. O autor destaca que o mercado de saúde impacta várias cadeias e
setores de produção, sendo assim responsável por uma grande parcela do PIB dos
países.
Foge ao escopo deste trabalho discutir mais detalhadamente sobre os níveis
de intervenção do Estado na economia, mas não pode ser deixado de lado o fato de
que a crise provocada pela COVID-19 coloca esse tópico novamente em evidência no
debate econômico e social (JUNIOR; RITA, 2020). A interferência estatal na economia
e na sociedade tem sido indispensável neste período pandêmico, pondo de lado a
ideia de Estado Mínimo, onde pouca intervenção no mercado é tida como a principal
estratégia de desenvolvimento nacional (FELICIELLO; GAVA, 2020). Os autores
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argumentam que o modelo capitalista atual precisa ser repensado para as relações
entre Estado, sociedade e economia.
Muitos economistas heterodoxos consideram a política econômica liberal do
governo brasileiro como a grande responsável pela estagnação econômica observada
até aqui, como foi visto no capítulo anterior. A flexibilização do mercado de trabalho
tem contribuído para precarizar as relações trabalhistas, aumentar a informalidade do
emprego, além de trazer resultados negativos para as receitas da Previdência Social
(JUNIOR; RITA, 2020). No que diz respeito à política de austeridade fiscal, expressa
no "teto dos gastos", os autores afirmam que essa política vem colapsando o
investimento público e as transferências sociais, com cortes nas áreas de saúde e de
educação, enquanto o sistema tributário continua fortemente regressivo.
Nos últimos anos as questões ambientais foram negligenciadas pelo governo
brasileiro, sobretudo no período da pandemia do Coronavírus, deixando o país no
centro das atenções. Isso foi devido uma mudança de foco, com claro viés
anticientífico e prol do agronegócio e da exploração predatória do meio ambiente, com
aval do governo e flexibilização da legislação e fiscalização.
Em uma situação normal, a sociedade deveria reagir contrariamente a essa
negligência, gerando pressão para mudanças políticas. Entretanto, o que se tem
observado é que a população não dá a devida atenção para esse tema e a sua
gravidade, considerando que essa área não a impactará. Com isso, o governo
consegue manter essa inatividade acerca do meio ambiente, pois não é contestado.
Uma grande parcela da população é conivente com as ações propostas pelo governo
federal brasileiro, destruindo o meio ambiente e perdendo prestígio no cenário
internacional.
De acordo com Unterstell (BBC, 2021), a postura do governo federal
brasileiro, na figura de seu atual presidente, faz com que o Brasil perca espaço e
recursos em negociações internacionais sobre o clima. Em 2020, o Brasil perdeu o
dinheiro de um fundo de preservação da Amazônia proposto pelo presidente dos
Estados Unidos, em associação com diversos países, devido sua omissão nas
adversidades ocorridas naquela região. Esse fundo seria comparado ao Fundo
Amazônia, fundado em 2008, e abastecido principalmente pela Noruega (93,8%) e
Alemanha (5,7%), que tem como foco ações de prevenção, monitoramento e combate
ao desmatamento

na Amazônia brasileira. Pedro Dallari, professor titular da

Universidade de São Paulo (USP, 2020), cita que milhares de k m foram destruídos
2
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na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020. Os dados do INPE, apresentados
no capítulo anterior no GRÁFICO 6 e no GRÁFICO 14, mostram que foram mais de
9,2 mil k m de área desmatada na região. Sobre as queimadas, o professor Dallari
2

explica que o Pantanal teve mais de 14 mil focos contabilizados de janeiro até
setembro de 2020, um número total equivalente ao período de 2014 a 2019 - ou seja,
os seis anos anteriores têm os mesmos focos que apenas os três primeiros trimestres
de 2020.
Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD, 2020), ecossistemas como a Amazônia "enfrentam o risco de mudar de
floresta tropical para savana" devido à perda de mata causada por incêndios e
mudanças no uso da terra. Não se deve associar o fogo apenas ao lançamento de
gases do efeito estufa e ao aquecimento global, mas se deve considerá-lo nos
impactos sociais, ambientais, econômicos e aos inúmeros efeitos de curto e médio
prazo

à saúde

humana

(FIOCRUZ,

2020).

Não se tem

conhecimento

das

consequências que o avanço sobre a floresta causará na humanidade, especialmente
em ecossistemas tropicais, como o da Amazônia.
Conforme destaca Artaxo (JORNAL DA USP, 2020), a Amazônia ou o
Pantanal são regiões com forte incidência de chuvas e, por esta razão, dificilmente as
queimadas nestas regiões são naturais. "Uma região úmida como o Pantanal
dificilmente pega fogo naturalmente. Então, sabemos que são queimadas criminosas,
produto de atividades ilegais", enfatiza o professor. De acordo com o especialista, há
relação entre as mudanças climáticas e a intensificação das queimadas, sendo
iniciadas pelas atividades ilegais, principalmente pela abertura de novas áreas para o
agronegócio.
Em 22 de abril de 2020, durante uma reunião ministerial, o então Ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles, alertou que o governo deveria aproveitar o momento
em que o foco da sociedade e da mídia estaria voltada para o novo Coronavírus para
mudar regras que podem ser questionadas na Justiça. O Supremo Tribunal Federal
(STF, 2020) liberou o acesso à íntegra da gravação do vídeo desta reunião, através
do Inquérito 4831, onde foi possível assistir o Ministro do Meio Ambiente usando o
foco da pandemia como pretexto para acobertar e facilitar tais mudanças.

41

Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse
momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só
fala de COVID e ir 'passando a boiada' e mudando todo o regramento e
simplificando normas. De IPHAN, de ministério da Agricultura, de ministério
de Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de
unir esforços para dar de baciada a simplificação, é de regulatório que nós
precisamos, em todos os aspectos (Ministro do Meio Ambiente, 2020).

A inércia do governo federal em combater o desmatamento da Amazônia e
em outros biomas, usando a pandemia como pano de fundo, incentiva as ações ilegais
na região. Legislando em prol de um pequeno grupo, a mata nativa é usurpada,
causando danos ambientais, sociais e econômicos irreversíveis. Em 2020 foi enviado
para o Congresso Nacional um projeto de lei - PL 191/2020 (BRASIL, 2020) - que
tem por objetivo permitir a exploração de minerais, a instalação de lavras de petróleo
e gás, além da geração de energia elétrica em terras indígenas. Cerca de 200
comunidades indígenas estariam ameaçadas com esse projeto de lei. Uma frente
parlamentar, que atua em defesa dos interesses dos proprietários rurais, denominada
"Bancada Ruralista", iniciou em abril de 2021 um projeto de lei - PL 510/2021 (BRASIL,
2020) - que tem por objetivo flexibilizar as regras de regularização fundiária, e é
apontado como incentivador da ocupação de terra pública e do desmatamento.
Em 2019, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
Ricardo Galvão, foi exonerado após debater com o atual Presidente da República. O
presidente disse, à época, que os dados do INPE sobre desmatamento da Amazônia
eram mentirosos, e que o Instituto "está a serviço de alguma ONG" (EXAME, 2019).
Após a resposta de Galvão, dizendo que o presidente "tomou uma atitude pusilânime
e covarde", a situação ficou insustentável e expôs a tentativa do Governo Federal de
acobertar estes dados para a sociedade. Em 2020, o então Ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, assinou a exoneração do diretor de Proteção Ambiental do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Olivaldi
Alves Borges Azevedo, dias depois da divulgação de uma megaoperação do IBAMA
para retirada de madeireiros e garimpeiros ilegais de terras indígenas no sul do Pará,
buscando proteger quase 2 mil indígenas que moram na região (G1, 2020). O
Ministério Público Federal (MPF) informou que investigará para apurar se há ou não
desvio de finalidade

1 2

12

do ato nesta exoneração, principalmente, nas operações de

Desvio de finalidade é quando a administração pública usa de seu poder para dar um aspecto legal
a um ato que não está de acordo com o interesse público.
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fiscalização que acontecem na Amazônia. Em 19 de maio de 2021, a Polícia Federal
(PF) cumpriu mandatos de busca e apreensão em locais ligados ao Ministério do Meio
Ambiente e ao próprio Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além do
afastamento preventivo de dez agentes públicos que ocupavam cargos e funções de
confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente (CNN, 2021). Essa ofensiva da
PF investiga possíveis crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e
facilitação de contrabando, onde há a possibilidade de exportação ilegal de madeira
para Estados Unidos e Europa. Alvo de investigações, o referido Ministro do Meio
Ambiente solicitou exoneração do cargo em 23 de junho de 2021, conforme publicado
em seção extra no Diário Oficial da União (DOU) .
13

As omissões do governo acerca do meio ambiente trazem problemas diretos
para a economia e para o bem-estar das pessoas. As mais recentes demonstrações
de desinteresse no tema não tem sido objeto de atenção dos cidadãos brasileiros,
nem

mesmo

por setores

diretamente

interessados

nesse

assunto,

como

o

agropecuário e o industrial, que foram diretamente prejudicados por acordos
comerciais entre blocos econômicos, barrados devido a forma como o Brasil lida com
a questão ambiental.
Muito embora ainda há quem diga que são coisas diferentes, os capítulos
anteriores mostraram, até aqui, que estão muito mais conectados que se pensam. O
negacionismo proposto pelo Governo Federal, tanto para a pandemia quanto para os
desastres ambientais ocorridos nesse curto espaço de tempo, fazem o Brasil perder
influência nos fóruns internacionais. No que diz respeito ao Meio Ambiente, relações
comerciais entre a União Europeia e o Mercosul estão condicionadas às políticas
ambientais brasileiras, em específico. Retomar mecanismos de financiamento e
proteção de Organizações não Governamentais (ONGs) e revogar leis que prejudicam
o Meio Ambiente são entraves que os governos dos países do Mercosul (fica claro
que estão condicionando ao Brasil, especificamente) devem se comprometer a
solucionar. Sobre o Coronavírus, o atual Presidente da República desde o início
buscou minimizar ou negar a existência da pandemia, o que faz com que, após 15
meses do primeiro caso no Brasil, turistas brasileiros sejam barrados em diversos
países que consideram o "país tropical" com alto risco de contaminação.

1 3

O decreto, na íntegra, está disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-23-dejunho-de-2021-327568042. Acesso em 23 de junho de 2021 às 21:06
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Todos esses entraves colocam o Brasil na contramão do mundo, reduzindo
investimentos internacionais e tendo seu risco-país aumentado, de acordo com as
empresas responsáveis por essa classificação. O Produto Interno Bruto (PIB) fechou
o primeiro trimestre de 2021 em 1,0%, entretanto, no acumulado dos últimos 12
meses, esse valor é de -3,8%. Considerando o desemprego, o primeiro trimestre deste
ano apresentou a marca de 14,7%, o maior percentual de população desempregada
desde o início da série histórica, em 2012 (IBGE, 2021). A Economia do Meio
Ambiente (neoclássica) enfatiza esses dados e os coloca como centro de suas
análises, deixando o ambiente em segundo plano, conforme foi apresentado no
capítulo 2 deste trabalho.
Para a Economia Ecológica, esses resultados assumem um papel secundário
na discussão, já que o mais importante (considerando esse momento) é amenizar o
sofrimento da sociedade frente os efeitos da pandemia. A Economia Ecológica
considera o sistema econômico como um subsistema de algo maior. Ao não
considerar o sistema econômico como "o todo", reconhece que existe uma restrição
absoluta para o crescimento do PIB ininterrupto. A Economia Ecológica expõe que o
debate ambiental é regido por questões de natureza econômica, ética, social, cultural,
política etc. Por esta razão - neste momento de pandemia - o fator PIB, por exemplo,
é posto em segundo plano, e se dá a devida atenção para buscar garantir a melhor
qualidade de vida possível para as pessoas afetadas por esta doença.
Durante a pandemia, enquanto o mundo centrava a discussão no combate ao
COVID-19, como a busca de medicamentos e o desenvolvimento de vacinas, o Brasil
se juntou a um pequeno grupo de países que negavam a doença. Coincidentemente,
este pequeno grupo é regido, em sua maioria, por regimes autoritários que ignoram
as orientações da Organização Mundial da Saúde. No caso do Brasil, veio à tona, em
maio de 2021, que o Governo Federal recusou várias ofertas de uma farmacêutica
para iniciar o processo de vacinação ainda em 2020 (CNN, 2021).
Além da atenção para a pandemia, devem-se buscar medidas com o objetivo
de reduzir as perdas econômicas e garantir o emprego (e a renda) dos brasileiros,
agora e no pós-pandemia. Neste momento, não foi apresentado nenhum tipo de
mudança -

social ou econômica -

necessárias para recuperar e proteger os

ecossistemas (WELTERS; GARCIA, 2020). Os pesquisadores são categóricos ao
afirmar que a sociedade depende do meio ambiente, não o contrário, e que essas
"crises recentes enfrentadas pela sociedade têm uma importante interface ecológica".
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Segundo Marcus Vinícius Polignano, epidemiologista e professor da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), "estamos provocando
tanto dano ambiental que a nossa própria sobrevivência neste planeta está cada vez
mais em jogo" (NASCIMENTO et al, 2021, p. 6.890).
Sobre o período pandêmico, há uma questão importante que precisa ser
frisada: a nova rotina social. Com as necessárias restrições impostas, além do próprio
ritmo global de consumo e produção que se reduziu devido a doença, os benefícios
para o meio ambiente são visíveis. É possível dizer que o distanciamento físico abriu
espaço para a reação da natureza. A restrição na circulação das pessoas (e,
consequentemente, a redução na circulação de carros) reduziu momentaneamente
os gases de poluição atmosférica. Alguns especialistas apontam que a quarentena
contribuiu para a redução de poluentes industriais e que, não ignorando as milhares
de vidas que a COVID-19 tirou, a paralisação das indústrias e do trânsito, em alguns
países, pode ter salvado a vida de muitas pessoas que poderiam morrer de forma
prematura devido a poluição (NASCIMENTO et al, 2021). O professor da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Fabrício Alvim Carvalho, afirma que as medidas de
restrição da circulação são positivas para a sociedade e para a fauna e flora silvestres.
Segundo o professor, há uma significativa diminuição da exposição humana à
poluição ambiental; com isso, tem-se uma redução dos problemas respiratórios
relacionados à poluição. Para a fauna silvestre isso é positivo também, pois ela é
"igualmente exposta a essas elevadas concentrações de gases." (UFJF NOTÍCIAS,
2020).
Cabe destacar aqui que essas reduções foram passageiras, pois o "período
pré-pandemia" começa a retomar seu posto no pós-pandemia, dando a entender que,
mesmo com a gravidade vivenciada até aqui, a conjuntura econômica e social seguirá
nos moldes anteriores à crise sanitária. O Governo Federal brasileiro, desde o início,
foi contrário às medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, como o
isolamento social ou restrição de circulação das pessoas e fluxos comerciais. Essa
contrariedade governamental foi sempre pautada pelo discurso de que a "economia
não pode parar" e, ainda, atribuiu a perda de emprego de milhares de pessoas à essas
medidas restritivas. A população mais pobre é a que mais sofre em choques extremos
como esse. O capítulo anterior mostrou o crescimento do desemprego em 2020
(GRÁFICO 13), após sucessivas quedas trimestrais em 2019 (GRÁFICO 1), reduzindo
a renda dessas pessoas, proveniente do salário.
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A contração econômica -

e todas as variáveis

negativas que

essa

consequência traz - eram esperadas. Neste momento, à luz da Economia Ecológica,
o governo deve buscar atender a população de forma a trazer bem-estar para todos.
Isto destacado, o Auxílio Emergencial foi uma medida implantada pelo governo, no
final do ano de 2020, com o intuito de garantir renda mínima aos brasileiros em
situação de vulnerabilidade durante a pandemia de COVID-19.
Um outro exemplo de ação que poderia ter sido tomada pelo governo
brasileiro é o apoio continuado ao sistema de saúde -

medidas que foram

experimentadas e testadas em outros países - pois seria possível detectar e controlar
os casos precocemente, além de reunir informações sobre o vírus e estudá-lo,
investindo na pesquisa de novas vacinas e tratamentos (BANCO MUNDIAL, 2020).
Entretanto, desde o início o governo federal foi contrário a financiar o desenvolvimento
da vacina no país. O Instituto Butantan, centro de pesquisa biológica brasileiro,
assinou um acordo de colaboração com a China para fabricação de uma vacina em
território brasileiro. Com a recusa no financiamento por parte do governo federal, o
Governo do Estado de São Paulo (SP, 2021) foi o responsável por angariar fundos
para esse projeto.
Mesmo com tantas evidências e alertas, a sociedade tem se comportado de
maneira indiferente com o fundamental papel exercido por ecossistemas preservados
para a qualidade de vida. Desse modo, não faz sentido pensar um mundo póspandemia do COVID-19 sem uma mudança na relação sociedade - meio ambiente economia. É preciso remodelar nossa sociedade e nossa economia (entendida como
sistema econômico) a partir da dimensão ecológica (WELTERS; GARCIA, 2020).
Um Estudo do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA,
2020), elaborado em 2016, apontou que "60% de todas as doenças infecciosas
emergentes nos seres humanos são zoonóticas e estão intimamente ligadas à saúde
dos ecossistemas". É necessário adotar a dinâmica ambiental como modelo para a
nossa organização social e econômica. Uma perspectiva ecológica e social. Sem uma
mudança nesta relação, surtos infecciosos e desastres "ambientais" farão parte da
rotina das pessoas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Coronavírus demonstrou como a sociedade, e seu sistema econômico e
social, estão fragilizados no que diz respeito a possíveis e complexos eventos (sejam
eles catastróficos ou não). A literatura mostra que esses eventos tendem a ser mais
comuns com o passar dos anos, caso não haja nenhuma mudança no modelo social
e econômico adotado pela sociedade. Para o Estado Brasileiro, a pandemia apenas
evidenciou um problema muito maior que deve ser enfrentado, pois o desafio de
colocar novamente o país entre os principais do mundo exige uma estratégia que vai
muito além da injeção de liquidez na economia e da ajuda emergencial de recursos
monetários aos mais vulneráveis, em curto prazo. Todo esse cenário exige que sejam
pensadas

novas

desenvolvimento

formulações

e realizada

a execução

de

uma

política

econômico voltada ao pós-pandemia, ou seja, uma

de

política

econômica visando o longo prazo.
Foi demonstrado, ao longo deste trabalho, que a ideia de que a economia está
desvinculada do meio ambiente é um pensamento ultrapassado e sem sentido, pois
são coisas totalmente interligadas, sendo o sistema econômico meramente um
pequeno conjunto que faz parte de algo muito maior: o meio ambiente. A Economia
Ecológica mostra que a capacidade da Terra de suportar as atividades humanas deve
ser o primeiro questionamento a ser feito em qualquer estrutura econômica e social,
principalmente por evidenciar como ela está doente com todas essas mudanças ao
longo dos séculos.
A pandemia da COVID-19 mostrou que é possível fazer diferente, de agora
em diante, tanto no âmbito público quanto privado. Auxiliar os mais necessitados e
promover bem-estar social deve andar à frente do que apenas observar o crescimento
do PIB, por exemplo. Os cuidados com o meio ambiente, reduzindo o consumo
desnecessário e desenfreado, também foram destacados nesse momento, além das
mudanças nas próprias relações interpessoais existentes em grandiosos centros
urbanos. O governo deveria ter como objetivo principal a garantia de acesso aos bens
básicos para todas as pessoas afetadas pela pandemia, proteger a saúde das
pessoas e agir para impedir o avanço da degradação ambiental, apenas citando
alguns exemplos de ações que permeiam as interrelações sociedade, meio ambiente
e economia, objeto de análise da Economia Ecológica, apresentada neste documento.
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Além disso, ficou evidente, durante esse período pandêmico, que é possível
promover novas formas de emprego, priorizando a qualidade de vida, como o trabalho
remoto, reduzindo o estresse do trânsito diário, diminuindo a poluição promovida pelos
veículos, aumentando o tempo que o trabalhador passa com sua família, e, até
mesmo, proporcionando mais horas de sono, imprescindíveis para o desenvolvimento
e saúde pessoal. Importante dizer que o trabalho remoto é um privilégio dos
trabalhadores formais e mais escolarizados, que infelizmente representam uma
parcela

pequena

da

população

ocupada.

Na América

Latina a parcela

de

trabalhadores informais é muito grande, mostrando que há fragilidade no mercado de
trabalho. Para as mulheres o trabalho remoto é muito mais complicado, devido a dupla
jornada e trabalho não remunerado, entre outros fatores negativos.
Há muito que se fazer, mas a pandemia mostrou que é possível mudar e
transformar os erros do presente, para que as gerações futuras possam ainda usufruir
deste bem tão precioso e que está tão escasso - a própria Terra.
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