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Só podia ser irrisório o número de leitores brasileiros que haviam tido a 

chance de entrar em contato com a obra de Nicholas GEORGESCU-ROEGEN (G-

R) antes de 2007. Por incrível que pareça, até ali, qualquer estudante que por 

acaso ouvisse falar desse genial romeno, e resolvesse conhecer um pouco de 

sua revolucionária contribuição ao pensamento econômico, estava sujeito a 

ganhar na loteria: estar nas proximidades de alguma das poucas bibliotecas 

universitárias que possuíam algum de seus livros, ou talvez alguns dos artigos 

em periódicos científicos de pesquisadores que reconheceram a importância 

de sua crítica materialista ao idealismo das teorias econômicas dominantes. 

Mais especificamente, à generalizada inclinação dos economistas, ortodoxos 

ou heterodoxos, em cultivar profundo desprezo pelas fronteiras ecológicas 

globais. 2  

                                                           
1
  Professor dos programas de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de 

São Paulo (IRI/USP) e do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Página na web: www.zeeli.pro.br 
 
 
2
  A mais atual avaliação científica sobre essas fronteiras está no artigo de J. Rockstrom et al. “A safe 

operating space for humanity”, publicado na revista Nature de 24 de Setembro de 2009 (vol. 461): 
aquecimento global, erosão da biodiversidade, excessos de nitrogênio e fósforo, buraco na camada de 
ozônio, acidificação dos oceanos, escassez e poluição da água doce, carga de aerossóis atmosféricos, 
mudanças no uso da terra e poluição química.    

http://www.zeeli.pro.br/
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Desnecessário dizer que nosso estudante estaria diante de textos de leitura 

extremamente difícil. Quase todos em inglês, alemão ou francês. E com 

linguagem bastante hermética, pois a grande inovação de G-R foi demonstrar 

- desde 1966 - que era simplesmente absurdo o progressivo distanciamento da 

teoria econômica de fundamentos básicos das ciências naturais. 

Principalmente dos da física termodinâmica e dos do evolucionismo 

darwiniano. 

Tamanho obscurantismo teve um início de reversão com o livro Os 

Economistas e as Relações entre o Sistema Econômico e o Meio Ambiente, 

de Charles C. Muller, professor aposentado da Universidade de Brasília.3 Ao 

menos, passou-se a dispor no Brasil de uma boa introdução à virada crítica 

que G-R engendrou no pensamento econômico. Todavia, em ínfimo capítulo 

intitulado “A economia ecológica e as leis da termodinâmica”.4 Apenas quinze 

páginas ao final de três longuíssimas partes de minuciosas críticas às 

abordagens tradicionais sobre os desafios colocados pelos recursos naturais e 

pela poluição.  

Foi tão somente em 2010 que Andrei Cechin 5 abriu a possibilidade de acesso 

em português a uma bem circunstanciada introdução à obra desse pioneiro da 

economia matemática,6 que teve a ousadia de começar um dos melhores 

tratados de microeconomia de todos os tempos com cinco capítulos 

conceituais sobre o pensamento científico em geral, dois dos quais abordam 

as principais lições da física e o choque entre evolução e mecânica. 7 

                                                                                                                                                                          
 
3
 Brasília: Editora UnB/Finatec (Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos), 2007. 

 
4
  Capítulo 23, da Parte IV, p. 482-97. 

 
5
  Andrei Cechin, A Natureza Como Limite da Economia: a contribuição de Nicholas Georgescu-Roegen, 

em co-edição da Editora Senac São Paulo/Edusp e precioso apoio da Fapesp. 
   
6
 Quem assim o qualificou foi Paul A. Samuelson em “foreword” ao livro de G-R Analytical Economics: 

Issues and Problems, Harvard University Press, 1966. Depois disso, Samuelson fez parte da manada que 
condenou G-R ao ostracismo por considerá-lo adepto da ecologia, área do conhecimento que nos anos 
1970 os economistas consideravam tão esotérica quanto a quiromancia. 
   
7
  Nicholas Georgescu-Roegen, Analytical Economics: Issues and Problems, Harvard University Press, 

1966, capítulos 3 e 4 (p. 47-91). 
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Um questionário aos poucos economistas brasileiros que conheciam a obra de 

G-R, entre os quais alguns de seus alunos de pós-graduação na Universidade 

de Vanderbilt, havia sido enviado durante pesquisa para a dissertação de 

mestrado que precedeu esse tão bem-vindo livro de Andrei Cechin. Quatro das 

mais significativas respostas foram anexadas ao livro: a do já mencionado 

professor Charles Muller, a do ex-presidente do Banco Central Ibrahim Eris, a 

do professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina João Roberto 

Sanson, e a do professor titular da Universidade de São Paulo Eleutério Prado. 

Elas confirmam que, há quarenta anos, quando publicou sua obra-prima 8, G-R 

deixou de ser simplesmente ignorado para ser explicitamente censurado. 

Como diz o professor Eleutério Prado, ele “se transformara num crítico da 

modelagem mecânica da teoria econômica” (...) passando assim a ser 

“ameaça à teoria neoclássica, quando essa teoria entrava já na sua fase de 

decadência e se tornava mera religião.” 9  

Foi a ótima acolhida que teve o livro de Andrei Cechin, principalmente entre 

estudantes de graduação em ciências naturais e em humanidades, que 

incentivou a Editora Senac São Paulo a traduzir algum dos trabalhos originais 

de G-R. Parecia incrível a constatação de que tantos alunos haviam sido 

mantidos afastados da mais crucial das questões econômicas contemporâneas, 

como bem destacou o professor emérito da USP Antonio Delfim Netto, que 

conviveu com G-R durante os primórdios do programa de pós-graduação do 

departamento de economia. Não esqueceu a seguinte reflexão de G-R: é 

inexorável que um dia o desenvolvimento tenha um encontro com a realidade. 

10 

Não poderia ser nada fácil a tarefa de escolher os textos de G-R que seriam 

mais adequados a uma pioneira publicação em língua portuguesa. Por isso, o 

que mais contribuiu para a viabilização do projeto foi o fato de já existir uma 

boa coletânea de seus escritos mais significativos, publicada na França desde 

                                                           
8
 Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge University Press, 

1971. 
  
9
 Andrei Cechin, A Natureza como Limite da Economia, Ed. Senac São Paulo (2010:225). 

  
10

  Ver artigo “Encontro com a Realidade”, na revista Carta Capital de 19 de junho de 2012. 
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1979. Livro muito bem organizado por dois professores universitários de 

Genebra: o filósofo francês Jacques Grinevald e o historiador belga Ivo Rens. 

11 

Um sério problema, contudo, merece um alerta nesta apresentação, pois o 

termo que Grinevald e Rens escolheram para título vem causando muita 

confusão ao induzir muita gente a pensar que G-R concordaria com os 

propósitos simplistas de alguns segmentos da chamada “ecologia política” que 

consideram o decrescimento como a principal e mais oportuna bandeira de 

renovação de seus sonhos anticapitalistas. Talvez seja por isso que as 

melhores obras sobre o tema estejam preferindo utilizar a expressão “sem 

crescimento” para analisar o que poderia ser o futuro da dinâmica econômica, 

ou mesmo da prosperidade em geral. 12 Assim como a pragmática proposta de 

“decrescer crescendo”. 13 

Claro, nada disso estaria sendo debatido se o mundo pudesse evitar o tal 

“encontro do desenvolvimento com a realidade,” conforme a feliz lembrança 

que o professor Delfim Netto guardou de sua interlocução com G-R. Foi 

justamente a aproximação desse encontro que deu origem a processo político 

marcado por quatro cúpulas globais da ONU em lapso de quarenta anos 14, mas 

que, mesmo assim, ainda não foi capaz de engendrar real governança do 

desenvolvimento sustentável, o slogan que emergiu no final dos anos 1970 

para enfatizar a incontornável dependência que o desenvolvimento humano 

tem em relação à sua base material, ou, mais precisamente, sua condição 

biogeofísica. 

                                                           
11

  Nicholas Georgescu-Roegen, La Décroissance: Entropie – Écologie – Économie, Apresentação e 
tradução de Jacques Grinevald e Ivo Rens, Editora Sang de la terre, 1979 (2ª ed. 1995, 3ª ed. 2006). 
 
12

  Peter A. Victor, Managing Without Growth: Slower by Design, Not Disaster, Edward Elgar, 2008; e 
Tim Jackson, Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet, Earthscan, 2009. 
  
13

 Edgar Morin, La Voie: Pour l’avenir de l’humanité, Paris: Fayard, 2011. José Eli da Veiga & Liz-Rejane 
Issberner, «Decrescer crescendo», em: Philippe Léna e Elimar Pinheiro do Nascimento (orgs.) 
Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade, Rio de 
Janeiro: Garamond, 2012, p. 107-34. 
  
14

 Conferência sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972); Conferência sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992); Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Johannesburgo, 2002); e Rio+20 (Rio de Janeiro, 2012).  
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Nesse contexto, o que este livro oferece aos leitores brasileiros é a 

oportunidade de agradável acesso às ideias que permitem avaliar a 

controversa proposta que nos últimos anos foi apelidada de “crescimento 

verde” pela OCDE e pelo G-20, e de “economia verde” pelo Pnuma.15 Isto é, 

acesso direto aos fundamentos teóricos que mais têm alavancado as diversas 

críticas científicas a esses dois slogans. 16 

Para avançar na compreensão dessa temática, ao menos duas coletâneas 

devem ser destacadas nesta singela apresentação do belo livro organizado por 

Grinevald e Rens, pois também serão muito úteis aos leitores que quiserem 

compreender a influência das ideias de G-R ao longo de quase meio século. 

A primeira é Economia do Meio Ambiente, organizada por Peter May,17 na 

qual é discutida a diferença entre a tese central de G-R sobre o 

decrescimento e a visão que ficou conhecida como “economia do astronauta”, 

proposta pelo único outro economista do século passado com obra 

comparável: Kenneth E. Boulding (1910-1993).18 

A segunda é Economia Socioambiental, 19 em que, na introdução, há um 

merecidíssimo destaque e oportuna homenagem às obras do discípulo de G-R 

que mais contribuiu para a evolução da economia ecológica: o professor 

Herman E. Daly (1938 -). Não por acaso foram suas ideias que geraram o 

melhor dos relatórios elaborados por organizações internacionais ao longo do 

processo de preparação da Rio+20: Building a Sustainable and Desirable 

Economy-in-Society-in-Nature. 20 

                                                           
15

  OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (www.oecd.org); G-20: Grupo 
dos 20 (www.g20.org) e Pnuma: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (www.unep.org). 
 
16

  Como, por exemplo, no livro Mais Além da Economia Verde, de Ricardo Abramovay, São Paulo: Abril, 
2012; ou no livro Desenvolvimento Sustentável 2012-2050, organizado por Fernando Almeida, Rio: 
Campus/Elsevier, 2012; além do organizado por Philippe Léna e Elimar Nascimento (ver nota 13). 
 
17

 Peter May (org). Economia do Meio Ambiente (Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2010). 
 
18

 “The economics of the coming spaceship Earth,” in: Jarett, H. (ed.) Environmental Quality in a 
Growing Economy. Baltimore, MD: Resources for the Future/ Johns Hopkins University Press, 1966. 
  
19

 José Eli da Veiga (org.) Economia Socioambiental (São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009). 
  
20

 Nova York: UN Division for Sustainable Development. 

http://www.oecd.org/
http://www.g20.org/
http://www.unep.org/
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Finalmente, mas não menos importante, é a necessidade de enfatizar que 

com esta seleção de textos de G-R feita por Grinevald e Rens passa a estar 

disponível em português uma das melhores explanações sobre um conceito 

físico tão abstrato e complexo, que mesmo muitos tarimbados profissionais do 

ramo continuam a não entender, ou, pior ainda, infelizmente tem servido 

como sinônimo de desordem ou imprevisibilidade: a entropia. Se fosse 

necessário resumir em pouquíssimas palavras qual foi a contribuição científica 

de G-R, com certeza não se escaparia de afirmar que ele mostrou aos 

praticantes de todas as ciências a total inconsistência de teorias que insistem 

em ignorar a segunda lei da termodinâmica.  

Por isso, não há um pingo de exagero em dizer, com todas as letras, que 

Nicholas Georgescu-Roegen foi o mais clarividente analista econômico dessa 

era que mal começa a ser chamada de Antropoceno.21 

José Eli da Veiga 

            

                                                                                                                                                                          
 
21 O geólogo e biólogo americano Eugene Stoermer e o geoquímico holandês Paul Crutzen 
foram os primeiros a explicar a necessidade dessa nova denominação em artigo publicado, em 
2000, no boletim do Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP, na sigla em inglês). 
Stoermer já vinha utilizando o termo há vários anos, mais foi Crutzen que o popularizou a 
partir de 2002 com o artigo “Geology of mankind,” publicado na revista Nature. A rigor, a 
paternidade dessa denominação para a era geológica, que corresponde ao advento da 
industrialização desencadeada pela difusão da máquina a vapor (0,0003 milhões de anos), 
poderia ser atribuída ao jornalista científico Andrew Revkin, colaborador do New York Times. 
No livro Global Warming: Understanding the Forescast, de 1992, ele havia proposto chamar 
de “Antroceno” o período posterior ao Holoceno, correspondente à dúzia de milênios em que 
predominaram os sistemas produtivos agropecuários (0,0117 milhões de anos). Cf.  Claude 
LORIUS & Laurent CARPENTIER. Voyage dans l’Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous 
sommes les héros. Ed Actes Sud (2010:57-8). 

 


