
O AR É DE TODOS:
recursos naturais e propriedade privada

«a propriedade privada é, ela própria, um valor absoluto,
um direito inalienável e natural do Homem»

A melhor forma de legitimar um preceito ideológico é proclama-lo “natural”, tão 
natural  como a  sua  sede,  inquestionável  portanto.  Contudo,  a  evolução  biológica  e 
histórica  da  Humanidade  e  a  vivência  quotidiana  da  sociedade  demonstram  que  o 
conceito de propriedade se construiu a partir de relações sociais e culturais e não de 
questões  inatas.  Aliás,  apenas  nos  últimos  12  mil  anos  dos  200 mil  da História  da 
humanidade é que a propriedade privada – mormente dos recursos naturais – se tornou 
sequer relevante, face a uma nova organização social.

Outra forma de tornar inquestionável o preceito ideológico é conferir-lhe a carga 
de absolutismo, visando retirar da propriedade privada qualquer valor social e qualquer 
responsabilidade  social  sobre  a  mesma.  Todavia,  empiricamente  a  vivência  social 
demonstra que a propriedade privada é um valor relativo entre muitos outros, e que com 
eles é pesado e ponderado, chegando à solução de maior vantagem para a comunidade.

Apesar  da  inveracidade  histórica,  biológica  e  cultural,  o  sistema  económico e 
político  vigente  tratou  de  legitimar  a  preposição  e  hoje,  no  que  diz  respeito  às 
implicações,  a  propriedade  privada  tende  a  ser  «um  valor  absoluto,  um  direito  
inalienável e natural do Homem».

A acumulação desigual de capital tem sido conseguida essencialmente à custa da 
exploração do trabalho, estendendo-se à esfera especulativa e à apropriação de serviços 
públicos pertença da comunidade. A acumulação e concentração de capital estende-se 



ainda  à  apropriação  de património  colectivo  não  resultante  da  esfera  produtiva,  em 
prejuízo do interesse  público.  E esta  é  exactamente  a  maior  vitória  do capitalismo: 
fazer-nos crer que aquilo que ninguém produziu e que é essencial à vida é propriedade 
sua, pronta a ser comercializada ao melhor preço.

Os  recursos  naturais  existem  em  quantidade  limitada,  pelo  que  a  sua  posse 
provoca uma menor disponibilidade para o resto da comunidade. Os recursos não se 
produzem,  pelo  que  são  finitos  e  a  sua  posse,  por  si  só,  constitui  uma  vantagem 
competitiva para o proprietário sem que tenha sido gerada qualquer mais-valia para a 
sociedade e  sem que nada tenha sido produzido ou criado.  Assim sendo, a  posse e 
fruição dos  recursos  nunca  pode ser  comparável  e  ter  as  mesmas regras  que  a  das 
mercadorias.  Para mais,  o  acesso aos  recursos  é  condição essencial  à  sobrevivência 
humana.

O monopólio privado da energia fóssil está a esgotar em décadas aquilo que a 
natureza demorou milhões de anos a formar, para gáudio dos poucos que aprisionam as 
mais-valias. Este uso exaustivo, o condicionamento da técnica e a natureza limitada dos 
recursos leva a que o campo de batalha da guerra permanente coincida com as melhores 
reservas de hidrocarbonetos.  A deterioração ambiental e as alterações climáticas são 
também consequência directa da sua exploração para o lucro.

A rentabilização do solo, recurso espacial, levou ao florescimento de florestas de 
betão  e  ao  caos  urbanístico  conhecido.  Mais  recentemente,  com  a  valorização  dos 
recursos alimentares face à crise energética e do sub-prime, o desvio de alimentos para a 
produção energética e o desvio de fundos dos títulos bolsistas para o mercado de futuros 
da  alimentação  provocaram  uma  crise  social  com  o  aumento  do  preço  dos  bens 
alimentares. Neste caso, geram-se fantásticas mais-valias financeiras à custa de deixar 
parte da Humanidade à fome.

A água surge como a nova fronteira, com a sua privatização massiva a empresas 
especializadas  em negócios  verticais,  constituindo  um  rígido  monopólio  sobre  este 
recurso escasso.

Em todos os casos, com o recurso aprisionado na esfera económica, a sua gestão é 
condicionada  pela  procura  do  maior  lucro  e  não  do  interesse  colectivo  ou  da 
preservação  do  recurso.  De  acordo  com  a  fórmula  neoliberal,  o  que  justifica  a 
apropriação privada destes recursos é o facto de que não o são enquanto recursos, mas 
enquanto  bens  resultantes  de  um processo  industrial,  seja  ele  de  transformação  ou 
tratamento.  Porém,  esta  preposição  não  resiste  a  um  mau  filme  de  Arnold 
Schwarzenegger ou a um sketch dos Gato Fedorento.
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