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RESUMO 

Desde sua difusão no final dos anos 1980, a noção de sustentabilidade vem sendo aplicada in-
discriminadamente para justificar práticas bastante diferenciadas, inclusive na área da Arqui-
tetura e do Urbanismo. Sendo assim, este trabalho pretende refletir, a partir de revisão da lite-
ratura, como ocorreu o surgimento e a propagação do discurso da sustentabilidade, indicando 
de que maneira tal discurso tem se inserido em nosso campo específico de atuação. Para tanto, 
após elencar os impactos ambientais ocasionados pelas atividades humanas, são analisados os 
eventos mundiais, as experiências teórico-práticas e as obras referenciais que introduziram e 
consolidaram a temática ambiental na agenda da Arquitetura e do Urbanismo. Além disso, 
com base na crítica da Economia Política, apresentamos a tese da insustentabilidade do nosso 
sistema hegemônico de (re)produção, o qual, desde suas origens, depende da exploração des-
medida dos corpos humanos e da Natureza. Por isso, buscamos compreender como a constru-
ção de edificações e de cidades, ao longo do tempo, tem contribuído para dar continuidade à 
insustentável acumulação capitalista e às dinâmicas espaciais desiguais, em termos socioam-
bientais, que lhe caracterizam. Face à incapacidade da sustentabilidade e do desenvolvimento 
sustentável em resolver os impactos socioambientais de nossa civilização termofóssil, outras 
noções surgiram como contrapontos: decrescimento, sobretudo no contexto europeu e norte-
americano; e justiça ambiental e Bem Viver, em particular nos países do Sul global. O presente 
trabalho também se debruça sobre esses conceitos, investigando como seus princípios podem 
ajudar a repensarmos a produção de nosso setor de forma crítica à ideia vigente de arquitetura 
sustentável. Portanto, diante do quadro de colapso socioambiental iminente, os argumentos 
reflexivos e críticos que reunimos pretendem contribuir para a urgente e necessária transfor-
mação de nossos modos de ser e de estar no mundo.  

Palavras-chave: Arquitetura sustentável; Economia Política; Decrescimento; Justiça ambien-
tal; Bem Viver. 



  



ABSTRACT 

Since its diffusion in the late 1980s, the notion of sustainability has been indiscriminately ap-
plied to justify quite different practices, including actions in the field of Architecture and Ur-
banism. Thus, based on a literature review, this work intends to analyze how the sustainability 
discourse emerged and spread, investigating in which ways the idea of sustainability has been 
applied into our research area. In order to achieve this goal, after listing the environmental 
impacts caused by human activities, this work studies world conferences, theoretical-practical 
experiences, the reference works and buildings that introduced and consolidated the environ-
mental theme in the agenda of Architecture and Urbanism. Furthermore, based on the critique 
of Political Economy, we present the thesis of the unsustainability of our hegemonic system of 
(re)production, which, since its origins, has depended on the intensive exploitation of human 
bodies and Nature. Therefore, we seek to understand how the construction of buildings and 
cities has contributed to the unsustainable capital accumulation over time, as well as to the 
unequal spatial dynamics that characterize it, especially in socio-environmental terms. Due to 
the inability of sustainability and sustainable development to solve the socio-environmental 
impacts caused by our thermo-industrial civilization, other notions emerged as counterpoints 
to them: degrowth, especially in the United States and Europe; and environmental justice and 
Buen Vivir, especially in the Global South countries. The present work focuses on these con-
cepts in order to investigate how their principles can help rethink the production of our sector 
in a critical way to the prevailing idea of sustainable architecture. Thus, given the forecast of 
imminent socio-environmental collapse, the reflexive and critical arguments that we have 
gathered in this research intend to contribute to the urgent transformation of our way of life. 

Keywords: Sustainable architecture; Political Economy of Sustainability; Degrowth; Environ-
mental justice; Buen Vivir. 
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 1. PARA COMEÇAR: Por que discutir sustentabilidade e Arquitetura? 

As reflexões que aqui se apresentam têm como cerne nossa relação contemporânea e histórica 
(enquanto espécie humana, em geral, e como arquitetos e urbanistas, em particular) com a Natu-
reza. Relação esta que, como os argumentos reunidos pela pesquisa pretendem demonstrar, está 
provocando desequilíbrios (socio)ecológicos profundos – a ponto de comprometer nossa própria 
sobrevivência. Então, visando nos acercar do que propomos, um primeiro passo necessário é en-
tender melhor de que forma são estabelecidas nossas concepções e conexões metabólicas com o 
que se entende por Natureza.          

Antes de tudo, precisamos lembrar que os organismos vivos (incluídos os humanos), no curso 
de sua existência, constroem os ambientes com os quais se relacionam, ou seja, não são simples 
‘vítimas’ das leis e ‘caprichos’ da Natureza, mas sujeitos ativos que transformam (para o bem 
ou para o mal) os ecossistemas em que se inserem, adaptando-os e adaptando-se aos mesmos1. 
Essa primeira aproximação se faz essencial, pois normalmente concebemos a Natureza como 
aquilo que não pode ser produzido – como se o mundo biofísico não passasse do substrato 
material que apoia a (re)produção da vida cotidiana. Em contrapartida, para de fato assimilar 
como chegamos até o atual quadro de colapso socioambiental iminente, precisamos ressigni-
ficar esse entendimento imediato do meio natural, compreendendo-o no sentido de um pro-
cesso (social) de produção da Natureza (para usar os termos de Neil Smith)2.  

Se olhamos para a extensão da ação antrópica sobre a biosfera – observando quanto nossas 
atividades têm transformado praticamente todos os sistemas vivos (e não vivos) existentes –, 
fica mais fácil sustentar a noção de produção da Natureza (que, nos dias de hoje, sabemos al-
cançar o nível da biologia molecular, como nos atesta a criação das sementes transgênicas3), 
bem como assumir nossa responsabilidade pelos desastres ‘naturais’ que temos provocado. 
Mas, se desde que surgimos na Terra modificamos o planeta, por que somente em períodos 
mais recentes a relação entre seres humanos e Natureza tem sido apontada como perigosa e 
desastrosa? O que estaria por trás dessa conexão predatória com o meio ambiente? 

Como veremos no Capítulo 3 desta tese, podemos encontrar sinais das respostas a esses questi-
onamentos ao analisar como se deram a consolidação e a expansão do modo de (re)produção 
capitalista em escala mundial. Aliás, desde a eclosão de sua versão industrial, o conceito de 

 
1 HARVEY, David. Os sentidos do mundo: textos essenciais. São Paulo: Boitempo, 2020. p. 217-218. Do original The 
ways of the world de 2016.  
2 SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988. p. 67. Do original Uneven Development 
de 1984.  
3 São aquelas geneticamente modificadas, com o intuito de prover características de outras espécies, inexistentes 
no cultivo original. Para mais, ver: LONDRES, Flávia. “Transgênicos no Brasil: as verdadeiras consequências”, Uni-
camp. Disponível em: <https://www.unicamp.br/fea/ortega/agenda21/candeia.htm>. Acesso em: 01 nov. 2021.  
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‘dominação’ da Natureza tem sido aceito e aplicado de forma irrestrita – quer seja visto como 
prova do ‘progresso’ e da engenhosidade dos humanos, quer enquanto trágica ameaça à perpe-
tuação da nossa vida (e de tantas outras) na Terra4. Então a relação que temos firmado com o 
mundo natural, ao menos nos últimos séculos, passa necessariamente pela “unidade contraditó-
ria entre capital e Natureza”5.  

Por outro lado, devido ao aparecimento de mutações aleatórias autônomas (próprias aos proces-
sos evolutivos da vida) e às interações dinâmicas entre os ecossistemas, a Natureza resultante 
tanto se transmuta de maneira imprevisível e espontânea (ou ‘natural’) quanto é “ativa e constan-
temente remodelada e reconfigurada pelas ações do capital”6. Nesse ponto, é importante perce-
ber que o capital, ao se (re)produzir, recorrentemente altera as condições ambientais, gerando, 
no decurso, “consequências não intencionais”7 – a exemplo das mudanças climáticas, que ire-
mos examinar no Capítulo 2. Assim sendo, as catástrofes ‘naturais’ resultam de “um sistema 
complexo, em coevolução com a atividade humana e alterada pela última”8. Por isso, dependem 
de como nos organizamos em sociedade e que modos de (re)produção utilizamos para lidar com 
tais resultados não premeditados. Com efeito, mesmo que os vírus frequentemente passem por 
mutações, por exemplo, nem sempre representam uma ameaça fatal para nossa espécie9.  

Essa não foi a percepção que vigorou quando o novo coronavírus10 apareceu e se espalhou entre 
nós em 2020. No início da pandemia, houve uma inclinação geral em se aliar a crise sanitária 
àquela ambiental mais ampla, especialmente no que diz respeito à problemática das mudanças 
climáticas – “como se tivesse se aberto uma brecha biológica nessa relação crítica entre socie-
dade e Natureza”11. Até então o aquecimento global, originador das alterações no sistema cli-
mático mundial, vinha sendo compreendido como o sinal mais evidente de desequilíbrio nessa 

 
4 SMITH, [1984] 1988, p. 27. 
5 HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 230-231. Do original Sev-
enteen contradictions and the end of capitalism, 2014.  
6 Ibidem. 
7 HARVEY, David. Anticapitalismo em tempos de pandemia: marxismo e ação coletiva. São Paulo: Boitempo, 2020. 
(Livro eletrônico) 
8 LATOUCHE, Serge. Come si esce dalla società dei consumi: corsi e percorsi della decrescita. Turim: Bollati Borin-
gheri, 2011. p. 35. (Tradução livre). Do original Pour sortir de la societé de consommation. Voix et voies de la décrois-
sance de 2010.  
9 HARVEY, 2020, sem página. 
10 Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que vivíamos uma pandemia do novo corona-
vírus, de origem zoonótica, chamado de Sars-Cov-2 – causador da doença respiratória Covid-19. O primeiro caso co-
nhecido da doença remonta a dezembro de 2019 em Wuhan (China). No Brasil, até maio de 2022, foram contabiliza-
dos acima de 660 mil mortos como decorrência da Covid-19. Os dados atualizados estão disponíveis em: 
<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>. Acesso em: 02 fev. 2022. 
11 Nas palavras de Henri Acselrad em palestra organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre o 
tema “Capitalismo e crise ambiental”, nov. 2020. O evento também contou com a participação de Luiz Marques como 
debatedor. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_cKMeGXvTK8>. Acesso em: 06 out. 2021. 
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relação. No entanto, a velocidade de propagação do vírus – possibilitada pela interconexão de 
nossas economias e meios de transporte – parecia indicar que a Natureza, por si, teria se en-
carregado de resolver o que décadas de infrutíferos acordos multilaterais não deram jeito, co-
locando ‘em cheque’ o negacionismo climático e indicando ainda a insustentabilidade da ide-
ologia do crescimento econômico ilimitado12 (em um planeta finito).  

Afinal, a Covid-19 restringiu e/ou paralisou inúmeros setores produtivos (inclusive aqueles res-
ponsáveis por parcela significativa das emissões antrópicas de gases de efeito estufa – GEE, os 
‘vilões’ do aquecimento global), de maneira que: “[...] em pouco mais de três meses resolveu pelo 
caos e pelo sofrimento o que mais de três décadas de fatos, de ciência, de campanhas e de esforços 
diplomáticos para diminuir as emissões de GEE mostraram-se incapazes de realizar”13. Assim, 
visando conter a difusão da doença, com o súbito cancelamento de voos e a contenção do deslo-
camento de pessoas (feito predominantemente por veículos à base de combustíveis fósseis), a 
qualidade do ar em diferentes localidades do globo (da China aos Estados Unidos, passando pela 
Europa) melhorou muito14 (Figura 01). 

Figura 01 – Comparação dos níveis de poluição entre 2019 e 2020 em Wuhan (China). 

 

Fonte: BBC News (2020), em rede15. Imagens de satélite produzidas pela NASA. Quanto maior a intensidade de pon-
tos alaranjados e avermelhados, maior a concentração de poluentes na atmosfera. 

 
12 ACSELRAD, 2020, em rede. Essas questões serão tratadas com maior profundidade nos Capítulos 2 e 3 da tese. 
13 MARQUES, Luiz. “A pandemia incide no ano mais importante da história da humanidade. Serão as próximas 
zoonoses gestadas no Brasil?”, Jornal da Unicamp, 05 mai. 2020. Disponível em: <https://www.unicamp.br/uni-
camp/noticias/2020/05/05/pandemia-incide-no-ano-mais-importante-da-historia-da-humanidade-serao-proximas>. 
Acesso em: 09 out. 2021. 
14 Cf. “Lockdowns melhoraram a qualidade do ar em 84% dos países, revela relatório”, CNN, 16 mar. 2021. Disponível 
em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/lockdowns-melhoraram-a-qualidade-do-ar-em-84-dos-paises-re-
vela-relatorio/>. Acesso em: 09 out. 2021. 
15 Disponível em:  <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51699211>. Acesso em: 09 out. 2021. 
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Apesar disso, essa ligação entre emergência climática e pandemia, enquanto ‘vingança’ da Na-
tureza, não nos parecia estar sendo colocada criticamente. Estamos sim vivenciando a maior 
crise sanitária global dos últimos cem anos16 e que expressa uma faceta da mais grave crise 
socioambiental à espreita, comprovando a desestabilização que temos promovido na ‘teia da 
vida’ (no caso em particular, na interação entre humanos, vírus e seus hospedeiros). Mas, en-
quanto escrevo, milhões de pessoas já foram e estão sendo vacinadas, o que indica que a pan-
demia, em algum ponto no futuro, poderá chegar ao fim, ao passo que as demais ameaças sis-
têmicas à vida na Terra (pelo menos à espécie humana) – a saber, alterações do clima, perda de 
biodiversidade e intoxicação química – seguirão ‘sem freios’, caso não mudemos urgentemente 
nossos modos de estar no mundo. No final das contas, após breve período de ligeiro declínio, 
até mesmo as emissões de GEE voltaram a subir (ainda em meio ao pico da pandemia)17.  

Portanto, para avançarmos nessa discussão, é preciso retomar o conceito de crise ambiental. Do 
ponto de vista das Ciências Sociais – em que se situa o campo da Arquitetura e do Urbanismo, 
objeto de nossa investigação –, o ambiente é entendido como aquele no qual um sujeito ou 
conjunto de sujeitos sociais desenvolvem práticas de apropriação e de uso dos múltiplos ele-
mentos naturais18 – ar, águas, solo, subsolo e sistemas vivos. Tais práticas assumem sentidos 
diferentes, dependendo da perspectiva de cada grupo social: embora mantenha suas caracte-
rísticas biofísicas, um rio, por exemplo, pode refletir a reprodução da vida para pescadores e 
povos indígenas, enquanto significa, para concessionárias do setor elétrico, a possibilidade de 
produzir energia de maneira rentável19. O mesmo raciocínio se estende aos demais ‘bens’ am-
bientais, como a terra (meio de subsistência para alguns e de acumulação para outros). 

Diferentes autores, como Henri Lefebvre20 e David Harvey21, denominam essas práticas como 
práticas espaciais, pois são desenvolvidas no espaço para assegurar a (re)produção das 

 
16 A mais devastadora pandemia até a presente foi a da gripe espanhola de 1918-1919, que ocasionou aproximada-
mente 50 milhões de mortes. Ver: ROGERS, Kristen. “What the 1918 flu pandemic can teach us about coronavirus”, 
CNN, 25 set. 2020. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2020/09/25/health/1918-flu-pandemic-lessons-coronavi-
rus-wellness/index.html>. Acesso em: 09 out. 2021. 
17 Cf. FORSTER, Piers. “Covid-19 paused climate emissions – but they're rising again”, BBC Future, 15 mar. 2021. 
Disponível em: <https://www.bbc.com/future/article/20210312-covid-19-paused-climate-emissions-but-theyre-ri-
sing-again>. Acesso em: 09 out. 2021.   
18 ACSELRAD, 2020, em rede 
19 Sobre distintas percepções dos impactos de represas, ver: FEARNSIDE, Philip M. Environmental justice and Brazil’s 
Amazonian dams. p. 85-126. In: ROBINS, Nicholas A.; FRASER, Barbara Fraser (eds.). Landscapes of inequity: the 
quest for environmental justice in the Andes/Amazon Region. Lincoln: University of Nebraska Press, 2020.  
20 Segundo Henri Lefebvre: “Prática espacial – que engloba a produção e a reprodução, e as localizações particulares 
e os conjuntos espaciais característicos de cada formação social”. Cf. LEFEBVRE, Henri. The production of space. 
Oxford: Blackwell, 1994. p. 33. (Tradução nossa) 
21 As práticas espaciais referem-se a “fluxos, transferências e interações físicas e materiais que concorrem no e ao 
longo do espaço de maneira a garantir a produção e a reprodução social”. Cf. HARVEY, David. Condição pós-
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sociedades. Conquanto diferentes, combinam-se entre si (de maneiras variadas), segundo os in-
teresses dos grupos dominantes – daqueles que, em função do poder político e econômico que 
detêm, acabam por orientar as formas de apropriação do espaço. Desse modo, considerando que 
nos organizamos em classes sociais, o acesso à Natureza se distribui (quantitativa e qualitativa-
mente) de forma desigual entre as mesmas. Então, se aquelas dominantes, ao menos no capita-
lismo, controlam diretamente os meios de produção social (enquanto às classes trabalhadoras 
resta vender sua capacidade de trabalho para operá-los), isso significa que comandam igualmente 
os excedentes obtidos com a exploração da Natureza e da mão de obra22. O acesso desigual à 
paisagem natural assim produzida é facilmente evidenciado quando olhamos para a organização 
espacial das cidades que construímos, marcadas pela segregação socioambiental 23.  

Nesse sentido, uma crise ambiental ocorreria quando a capacidade de (re)produção das práticas 
espaciais dos grupos dominantes fica comprometida. No sistema capitalista em que vivemos, 
“quando o ambiente deixa de ambientar materialmente os negócios”24. Isso se dá tanto por causa 
do esgotamento da base de recursos humanos e naturais da qual os agentes dominantes depen-
dem, quanto pelo impedimento de que continuem a se apropriar dos recursos de terceiros. O 
primeiro cenário de crise, apontado como fator de colapso socioambiental desde os anos 1970 
(como veremos no Capítulo 3), é o que normalmente comparece nos relatórios científicos, dis-
cursos oficiais e informes midiáticos. Em contrapartida, os grupos sociais ‘subordinados’ estão 
constantemente sujeitos a crises ambientais específicas, à medida que os ‘dominadores’ buscam 
evitar (a todo custo e usando meios inclusive violentos para tanto) o segundo cenário – em con-
sequência, as classes não hegemônicas são expropriadas de suas terras, águas, matas e recursos 
naturais de uso comum, ou mesmo suas práticas espaciais se tornam inviáveis com o despejo de 
“produtos invendáveis da atividade capitalista em seus espaços de moradia”25.  

Retomando a análise da recente pandemia, há indícios de que seu surgimento se relacione jus-
tamente com o processo de confronto entre a agropecuária industrial (agente dominante) e a 
“ecologia própria de formas não capitalistas de produção e de consumo” (dos grupos sociais 
‘subordinados’) – neste caso, quanto à interação entre seres humanos, animais silvestres e 

 
moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1992. p. 201. Do original The 
condition of postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change, 1989. 
22 SMITH, [1984] 1988, p. 78. Iremos retomar a diferenciação entre as classes sociais no Capítulo 3. 
23 As parcelas mais pobres da população urbana, em geral, ocupam áreas consideradas de risco ambiental – o que 
agrava sua vulnerabilidade frente às consequências negativas das mudanças climáticas em curso. Trataremos dessa 
vulnerabilidade na segunda seção do Capítulo 2. 
24 ACSELRAD, 2020, em rede. 
25 Ibidem, em rede. Ver também: ACSELRAD [et al.]. Desigualdade ambiental e acumulação por espoliação: o que 
está em jogo na questão ambiental? e-cadernos CES [Online], 17, 2012. DOI: 10.4000/eces.1138. Essa desigual dis-
tribuição dos danos socioambientais no espaço – originadora dos movimentos por justiça ambiental – será também 
analisada no Capítulo 5. 
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domésticos26. Isso porque, enquanto a estabilidade da “microbiologia da agropecuária capita-
lista” requer a expansão de suas fronteiras, apoiada no uso progressivo de ativos químicos e na 
transgenia, o equilíbrio da “microbiologia das formas não capitalistas” depende, por outro 
lado, da preservação dos elementos naturais presentes nos espaços que ocupam27. Nesse con-
texto, suas práticas veem-se constantemente ameaçadas diante do avanço da agropecuária in-
dustrial em termos geográficos (de forçada retração física), tal como no que concerne à deses-
tabilização dos ecossistemas, provocada pelo emprego desses métodos artificiais e tóxicos (que 
supostamente visam o controle de ‘pragas’ e o aumento da produtividade).   

Entretanto, sob outra perspectiva, a presente crise sanitária (ao menos temporariamente) tam-
bém comprometeu as práticas espaciais dominantes quanto às condições biológicas necessá-
rias à sua reprodução. Embora contassem com melhores condições (econômicas e sociocultu-
rais) de se protegerem da doença, os grupos sociais de maior renda (pioneiros a propagar o 
vírus, é importante dizer28), não ficaram imunes à contaminação29. Isso porque a “amplitude 
espacial da doença” fez com que a segregação socioespacial da população (a qual, em geral, 
caracteriza nossos aglomerados urbanos, como acima apontamos), deixasse de garantir uma 
“distribuição seletiva e discriminatória dos riscos”30. Provavelmente é o que explica o apoio con-
tingencial de privatistas e liberais, em diferentes países, à intervenção de instituições públicas, 
quanto à adoção de protocolos sanitários de segurança e de políticas econômicas emergenciais31. 

 
26 O aumento do consumo de animais silvestres em certas porções do globo, com diferentes espécies ajuntadas em 
mercados, ajuda a explicar o aparecimento de patógenos. Mas não só, posto que outras zoonoses virais recentes 
também derivam da migração forçada de espécies silvestres (como os morcegos, hospedeiros originais de coronaví-
rus, expulsos das florestas pelo desmatamento). Essas espécies podem entrar em contato com os animais domésticos 
que tradicionalmente consumimos (a exemplo de porcos, confinados em criadouros com alta concentração popula-
cional), contaminando-nos ao ingeri-los. O artigo da BBC News apresenta um relato completo sobre esses proces-
sos: GRAGNANI, Juliana. “Do nipah ao coronavírus: destruição da natureza expõe ser humano a doenças do mundo 
animal”, BBC News, 7 abr. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52161309>. Acesso 
em: 10 out. 2021. 
27 ACSELRAD, 2020, em rede. 
28 No Brasil, por exemplo, o novo coronavírus chegou ao país, via aérea, pelas classes médias e altas, sobretudo que 
exerciam atividades laborais e turísticas no continente europeu. Para mais, ver: SILVEIRA, Márcio Rogério [et al.]. 
Novo coronavírus (Sars-CoV-2): difusão espacial e outro patamar para a socialização dos investimentos no Brasil. 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 22, p. 1-36, jan./dez. 2020. DOI: 10.22296/2317-
1529.rbeur.202024pt. 
29 Em setembro de 2020, em nova onda da doença, na cidade de São Paulo, um inquérito sorológico demonstrou 
aumento de 56% dos casos entre as faixas de maior renda da população. Cf. CARAMURU, Pedro [et al.]. “Covas 
afirma que aumento de casos de Covid-19 entre classes A e B na capital paulista preocupa”, Estadão, 11 set. 2020. 
Disponível em: <https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,covas-afirma-que-aumento-de-casos-de-covid-19-
entre-classes-a-e-b-na-capital-paulista-preocupa,70003433994>. Acesso em: 10 out. 2021. 
30 ACSELRAD, 2020, em rede. 
31 Como disse Julie Payette, na Câmara do Senado do Canadá, “Este não é o momento para a austeridade”. Cf. 
HARRIS, Kathleen. “Liberals promise to extend emergency COVID-19 supports, build national child-care program 
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Até mesmo o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab (nascido em 
1938), em apresentação do relatório de junho de 2020 dessa organização (ou seja, em pleno auge 
da Covid-19), buscou articular a questão econômica àquela sanitária e ambiental, enfatizando 
que os danos às economias, pelos efeitos de longo prazo da pandemia, iriam exacerbar crises 
sociais e antecipar as mudanças climáticas. Por isso, a proteção da Natureza deveria fazer parte 
do nosso “grande reinício” (great reset) – ainda que, segundo ele e seus colegas, mediante o esta-
belecimento de um novo contrato social, com a transformação do “capitalismo de acionistas” 
(shareholder capitalism) para o de “partes interessadas” (stakeholder capitalism)32.  

Contudo, notamos que essa não constitui uma estratégia nova: desde a organização, em 1992, da 
Conferência do Rio de Janeiro pela Organização das Nações Unidas (ONU), nossos representan-
tes políticos apoiaram a ‘saída’ da problemática ambiental pelo ‘esverdeamento’ do capitalismo. 
À época, insistindo na noção de desenvolvimento sustentável – que ainda vigora, tendo se difun-
dido desde então para praticamente todos os setores da sociedade, incluindo o da Arquitetura e 
do Urbanismo. Conforme iremos analisar no Capítulo 3, a primeira definição (até hoje empre-
gada) de desenvolvimento sustentável aparece justamente no documento preparatório à Eco 92 
(o Relatório Brundtland de 1987), qual seja: aquele que atende às necessidades do presente, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades33.  

Essa definição tentava harmonizar o almejado crescimento das economias com o atendimento 
das demandas sociais e a atenção aos limites biofísicos do planeta. Para tanto, como ideia cen-
tral, propunha-se ‘modernizar’ as forças produtivas, fomentando o aprimoramento de produ-
tos, máquinas e equipamentos (assim como de materiais, sistemas construtivos e edificações, 
conforme veremos no Capítulo 4) mais econômicos em matéria e energia34. A “modernização 
ecológica”, que norteia a concepção de desenvolvimento sustentável (assim como a ideia de 
arquitetura sustentável dela decorrente35) adere, portanto, à lógica econômica, conferindo aos 

 
in throne speech”, CBC News, 23 set. 2020. Disponível em: <https://www.cbc.ca/news/politics/throne-speech-tru-
deau-address-2020-1.5735325>. Acesso em: 10 out. 2021. 
32 O discurso de Klaus Schwab – assim como de outras autoridades públicas que participaram do lançamento do 
relatório de 2020 – pode ser acompanhado no podcast “The Great Reset: world versus virus” do Fórum Econômico 
Mundial. Disponível em: <https://soundcloud.com/world-economic-forum/the-great-reset?in=world-economic-fo-
rum/sets/world-vs-virus>. Acesso em: 10 out. 2021. 
33 UNITED NATIONS. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
General Assembly, 4 ago. 1987. p. 24. (Tradução nossa) 
34 ACSELRAD, 2020, em rede. 
35 Durante a Primeira Conferência Internacional sobre Construção Sustentável, realizada dois anos após a Eco 92, indicou-
se justamente que a construção sustentável constituiria um subconjunto do desenvolvimento sustentável – portanto, o 
conceito de arquitetura sustentável, que aqui discutimos, faria parte desse subconjunto. Na ocasião, foi ainda definida 
como construção sustentável a “criação e gestão de um ambiente construído saudável, baseado no uso eficiente dos re-
cursos e em princípios ecológicos de design”. Pelo exposto, podemos concluir que essa formulação adere ao argumento 
da “modernização ecológica” acima apresentado. Cf. KILBERT, Charles J.; INTERNATIONAL COUNCIL FOR 
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mercados (eventualmente regulados pelos Estados) a função de dar conta da degradação ambi-
ental: para tanto, bastaria “economizar” o meio ambiente, investindo-se nas tecnologias e sis-
temas considerados ‘limpos’36. 

De acordo com Acselrad, o que pode parecer ‘original’ na formulação atual do “capitalismo de par-
tes interessadas” é a associação que ela promove entre o discurso da “modernização ecológica” (ou 
“técnica”) com a neutralização das críticas aos padrões (socioambientais) desiguais promovidos 
pelo modo de (re)produção capitalista37 – isto é, a aposta de agora se refere a uma “modernização 
socioecológica”. Afinal, as “partes interessadas” incluem aqueles agentes que (diretamente atingi-
dos pelos impactos dos empreendimentos capitalistas) têm potencial de influenciar desfavoravel-
mente os ‘negócios’ – então, transformando-os em corresponsáveis pelos investimentos, seria pos-
sível, aparentemente, diluir os conflitos sociais. Porém, esse novo contrato confina, em uma mesma 
categoria de sujeitos, atores que ocupam posições díspares no campo social (do campesinato ex-
propriado às megacorporações do agronegócio e da mineração, dos povos originários às transna-
cionais da indústria farmacêutica e petrolífera, dos moradores de bairros periféricos aos grandes 
incorporadores imobiliários) e, por essa razão, “é difícil que se cumpra”38.  

Raciocínios semelhantes sobre a importância do nosso “grande reinício” diante da ‘vingativa’ 
advertência da Natureza à ‘má’ conduta humana apareceram em outras falas recentes, como na 
do ex-presidente uruguaio, José Mujica (nascido em 1935). Em um dos artigos da série que traz 
as percepções de pensadores e líderes mundiais sobre o cenário pós-pandemia, indaga, por 
exemplo: “Aprenderemos a lição do desastre ao ver como a natureza revive?”, assim como “Se-
remos capazes de nos redirecionar como espécie e não como classe ou país?”39. Henri Acselrad 
responde a essas questões, lembrando-nos que, enquanto seres sociais, devemos reagir critica-
mente aos impactos pandêmicos e ambientais não como espécie (no sentido biológico), mas 

 
BUILDING RESEARCH, STUDIES AND DOCUMENTATION (Eds.). Sustainable Construction: Proceedings of the 
First International Conference of CIB, November 6-9, 1994, Tampa, Florida. Tampa: Center for Construction and Envi-
ronment; University of Florida, 1994. (Tradução nossa). A definição presente nos anais da Conferência de Tampa foi tam-
bém assumida no texto-base do setor, a Agenda 21 para Construção Sustentável. Cf. INTERNATIONAL COUNCIL FOR 
RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION. Agenda 21 on sustainable construction. 
Rotterdam: CIB, 1999. p. 41. Voltaremos a essas concepções no Capítulo 4. 
36 ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental e construção social do risco. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 5, p. 
49-60, jan./jun. 2002. Como iremos apontar ao longo da tese, tais formulações são questionáveis. Nosso desafio é 
justamente discutir seus limites quando transpostas ao campo da Arquitetura e do Urbanismo.  
37 E que vinham sendo crescentemente apontados como fatores de risco aos grupos mais vulneráveis por organiza-
ções sociais em todo mundo, a exemplo do movimento antiglobalização e do estudantil Fridays for Future. Descre-
veremos essas e outras iniciativas nos Capítulos 2 e 5. 
38 ACSELRAD, 2020, em rede. 
39 Cf. MUJICA, José. “Mujica: “Será que estamos chegando ao limite biológico da nossa capacidade política?”, El 
País, 22 jul. 2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2020-07-23/mujica-sera-que-estamos-che-
gando-ao-limite-biologico-da-nossa-capacidade-politica.html>. Acesso em: 10 out. 2021. 
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organizando-nos política e culturalmente: “A reação crítica depende da capacidade dos sujei-
tos de identificarem essas ameaças e convencerem os demais, eventualmente menos alertas 
dessas ameaças por razões que são ligadas a interesses, visão de classe ou crença”40. Nessa 
direção, não bastaria denunciar o que nos assombra enquanto espécie, pois é preciso apontar 
as causas estruturais de tais riscos à existência. Isso é o que defendem as concepções teórico-
críticas que iremos descrever no Capítulo 5 (especialmente relacionadas aos princípios do de-
crescimento, justiça ambiental e Bem Viver), cujas discussões e propostas, aos poucos, têm-se 
incorporado às práticas da Arquitetura e do Urbanismo.  

Como advertimos acima, é preciso que esses exemplos críticos sejam difundidos o mais am-
plamente possível e o quanto antes, dado que os riscos à vida estão se intensificando. Ainda 
que ocorram “eventuais surtos” de recuperação econômica (os quais poderiam falsamente in-
dicar a viabilidade de se manter indefinidamente o padrão de crescimento econômico), devido 
à sinergia entre as três crises sistêmicas que nos afligem – emergência climática, extermínio 
da biodiversidade e contaminação química41 –, o cenário global que se desenha é o de regressão 
econômica, mesmo para os países mais ricos42 (e a despeito do que querem os adeptos ao capi-
talismo ‘verde’ de “partes interessadas”). Até porque, com o aumento da gravidade dos impac-
tos, os mais recentes relatórios e documentos científicos preveem a intensificação da desigual-
dade social e da vulnerabilidade ambiental mundo afora – dificultando a possibilidade de que 
as economias recuperem seus ‘bons’ desempenhos passados. Em outras palavras, a pandemia 
teria inaugurado uma “era de estagnação estrutural”43 – cujos primeiros vestígios haviam se 
manifestado com o alastramento da crise financeira mundial de 2008. 

Nesse quadro, a Covid-19 manifesta-se tanto como sinal quanto fruto de “um sistema socioeco-
nômico crescentemente disfuncional e destrutivo”44. De fato, conforme assinalamos antes, foi o 

 
40 ACSELRAD, 2020, em rede. 
41 Importante lembrar que, segundo a filósofa Nancy Fraser, essas três crises sistêmicas compõem a vertente ecoló-
gica da crise multidimensional em que vivemos. Em suas análises, outras duas vertentes se mostram igualmente 
importantes à configuração do cenário contemporâneo de crise: aquela da reprodução social e a da financeirização 
das economias e das sociedades. Ver, por exemplo, o livro conjunto de: FRASER, Nancy; JAEGGI, Rahel. Capita-
lismo em debate: uma conversa na teoria crítica. São Paulo: Boitempo, 2020.   
42 MARQUES, Luiz. Pandemics, existential and non-existential risks to humanity. Ambiente & Sociedade, v. 23, São 
Paulo, 2020. DOI: 10.1590/1809-4422asoc20200126vu2020L3ID. p. 2. A repórter Marina Dias, a partir de viagem rea-
lizada entre a costa Leste e Oeste dos Estados Unidos, narra como a crise do clima, desde já, tem impactado a vida 
de milhares de norte-americanos, particularmente em decorrência de eventos extremos (desde furacões e inunda-
ções na Flórida, passando por secas prolongadas no interior do país a incêndios florestais devastadores na Califór-
nia). Ainda assim, muitos seguem uma postura negacionista, defendendo que tais eventos sejam desconexos e/ou 
isolados. Cf. Poadcast “Como o caos climático está mudando a vida dos americanos”, Café da Manhã, Folha de São 
Paulo, 30 nov. 2021.  
43 MARQUES, 2020, p. 3. 
44 MARQUES, 2020, em rede. 
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modo de (re)produção capitalista hegemônico que facilitou seu aparecimento à medida que “o 
aquecimento global, o desmatamento, a destruição dos habitats selvagens, a domesticação e a 
criação de aves e mamíferos em escala industrial [intrínsecos à expansão da lógica capitalista] 
destroem o equilíbrio evolutivo entre as espécies, facilitando as condições para saltos desses ví-
rus de uma espécie a outra, inclusive a nossa”45. Olhando para o contexto brasileiro, podemos 
inferir que, frente à aniquilação em curso de nossos biomas, como a Amazônia e o Cerrado, o 
país provavelmente deve se tornar foco das próximas pandemias – assim como a perda inigua-
lável de cobertura florestal no leste da Ásia, sobretudo na China, colocou essa região como 
origem das atuais infecções zoonóticas46. Além disso, com o aquecimento global, doenças tro-
picais (típicas de nosso país) tendem a se difundir para outros pontos do planeta, sobretudo 
aquelas transmitidas por insetos (como dengue e malária)47. 

Mas o que a pandemia teria a ensinar ao campo específico da Arquitetura e do Urbanismo?  

Se considerarmos o fato de que as atividades antrópicas que contribuem para a aceleração do 
colapso socioambiental que nos ronda, ao que tudo indica, são também responsáveis pelo sur-
gimento de novas doenças e se considerarmos ainda que as atividades ligadas à Construção 
Civil – em que a Arquitetura e o Urbanismo são praticados – podem ser especialmente danosas 
ao meio natural, fica evidente a importância de questionarmos nossa produção. Então qual o 
papel dos arquitetos e urbanistas diante dessa crise sanitária específica e daquela socioambi-
ental em geral? De que forma a construção de edificações e a organização de cidades podem 
agravar a relação destrutiva que estabelecemos historicamente com a Natureza?  

Como veremos, ao contrário do que defende a “modernização ecológica” do desenvolvimento 
e da arquitetura sustentável, os meios de produção empregados pela Construção Civil conso-
mem grandes quantidades de matéria e de energia – emitindo percentual significativo de gases 
de efeito estufa no processo48. Além disso, devido ao esgotamento das jazidas tradicionais, as 
técnicas de extração de insumos destinados à Construção Civil, no presente, têm se voltado à 
exploração de depósitos com menor quantidade de matérias-primas – os quais exigem maior 

 
45 Ibidem, em rede. 
46 Sobre a relação entre desmatamento e o aparecimento de doenças zoonóticas, ver: ZHANG, Juanjuan [et al.]. 
Patterns of human social contact and contact with animals in Shanghai, China. Scientific reports, v. 9, n. 15141, 
2019. DOI: 10.1038/s41598-019-51609-8. 
47 Cf. NAISH, Suchithra [et al.]. Climate change and dengue: a critical and systematic review of quantitative model-
ling approaches. BMC Infectious Diseases, v. 14, n. 167, 2014. DOI: 10.1186/1471-2334-14-167. 
48 Em escala mundial, estima-se que o setor construtivo seja responsável por entre 12 e 16% do consumo de água 
potável, 35% do uso de energia primária e 38% das emissões de dióxido de carbono. Cf. INTERNATIONAL EN-
ERGY AGENCY; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 2020 Global Status Report for Buildings 
and Construction: towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and construction sector. Nairobi: IEA; 
UN Environment Programme, 2020. p. 19 e 23. 
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consumo de energia e geram mais resíduos. Assim sendo, dependem de métodos intensivos 
tecnologicamente (cujos danos socioambientais são profundos)49. Esse quadro é agravado ainda 
pela fragmentação e pela dispersão mundial da cadeia produtiva do setor construtivo, pois difi-
cultam (e muito) o mapeamento e o dimensionamento de seus impactos globais. Vale lembrar 
também que os edifícios que construímos (através de tais processos de fabricação intensivos em 
matéria e energia), desequilibram o meio natural ao longo de toda a sua vida útil. Afinal, em 
virtude das soluções construtivas predominantes que adotamos, para mantê-los em funciona-
mento, fazemos uso majoritariamente de fontes energéticas fósseis50. Em adição, como iremos 
investigar no Capítulo 4, tais soluções hegemônicas, no lugar de se conectarem aos territórios, 
adaptam-se mais facilmente ao modo de produção capitalista – favorecendo a expropriação do 
trabalho e a submissão da mão de obra nos canteiros. 

Essas são algumas reflexões que buscamos trazer como contribuição para o tão necessário de-
bate sobre a (conturbada e frágil) relação entre sociedade e Natureza, especialmente conflitu-
osa no campo da produção arquitetônica e urbanística. Não temos, é claro, a pretensão de so-
lucionar os dilemas que nos afligem, posto que a construção de alternativas abrangentes – 
mesmo na área específica de nossa atuação – depende de um amadurecimento coletivo. Por 
outro lado, acreditamos que toda e qualquer (modesta) colaboração, inclusive teórico-crítica, 
no sentido de frear o processo de colapso socioambiental que se avizinha, seja válida:       

Cada décimo de grau a menos no aquecimento global, cada área natural e cada espécie 
preservada, cada hectare a mais de restauração da vegetação nativa (ou o mais próximo 
possível dela), cada progresso no sentido de abandonar a agropecuária intoxicante e a 
dieta baseada em carne, cada diminuição na geração de resíduos, cada um desses esforços 
e muitos outros desacelera os processos degradantes em curso. Desacelerar é essencial, 
porque o tempo é uma variável decisiva no cálculo das chances de adaptação humana e 

de outras espécies às vindouras condições tão mais adversas à vida do planeta51.  

De outro ponto de vista, a Covid-19 acabou por escancarar ‘velhas’ inquietações e ‘verdades 
inconvenientes’ à nossa esfera de estudos particular. A manutenção forçada de canteiros de 
obras em funcionamento no Brasil em meio à pandemia (ainda que respeitassem os protocolos 
de segurança recomendados), por exemplo, demonstrou a importância que a Construção Civil 

 
49 TROCATE, Charles; COELHO, Tádzio. Quando vier o silêncio: o problema mineral brasileiro. São Paulo: Fun-
dação Rosa Luxemburgo; Expressão Popular, 2020. p. 31-32. 
50 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 2019 Global 
Status Report for Buildings and Construction: towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and con-
struction sector. Nairobi: IEA; UN Environment Programme, 2019. p. 10. 
51 Em entrevista concedida a Rogerio Machado. Cf. MACHADO, Ricardo. “À beira do abismo, uma sociedade inerte 
diante do colapso climático. Entrevista especial com Luiz Marques”. Instituto Humanitas Usininos, 28 mai. 2021. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/609578-a-beira-do-abismo-uma-sociedade-inerte-diante-do-colapso-
climatico-entrevista-especial-com-luiz-marquez>. Acesso em: 11 out. 2021. 
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desempenha para a acumulação capitalista52. Igualmente chamou atenção para a histórica se-
paração entre Arquitetura e Construção, que colocou, em lados conflitantes do campo social, 
arquitetos, engenheiros e os demais trabalhadores do setor construtivo53. Com essa cisão, dis-
tanciamo-nos tanto dos modos de produção e de organização dos canteiros, quanto das condi-
ções de vida de seus operários. Assim, de um lado, profissionais liberais que somos, ficamos 
relativamente protegidos do vírus pelo trabalho remoto e pelo ensino à distância, enquanto 
esses mesmos operários estavam (e ainda estão) expostos a maiores chances de adoecerem nos 
canteiros e nos deslocamentos diários que os conduzem até eles54. 

Ademais, grande parte dos arquitetos e urbanistas tem sido formada no sentido de uma produção 
elitizada do ambiente construído – ocupando-se da criação de obras monumentais e/ou de exce-
ção (inclusive que empregam sofisticadas tecnologias e sistemas para aprimorar seu desempe-
nho ambiental), ou para atender a uma minoria que pode arcar com os custos de nossos servi-
ços55. Enquanto isso, espaços educacionais, de saúde, habitacionais e infraestruturas físicas 
seguem constituindo-se como persistentes demandas dos “grupos não dominantes” à nossa 
profissão – cuja carência, inclusive, contribuiu para aumentar os riscos de contaminação das 
parcelas mais pobres da população56. “Ficar em casa” e “lavar as mãos”, em síntese, não con-
sistiram em opções reais para muitos brasileiros57. 

 
52 Ver, por exemplo, o crescimento do setor construtivo, sobretudo residencial, no mercado de franquias – o qual foi 
justamente impulsionado durante a pandemia, sendo que a Construção Civil foi considerada “serviço essencial” em 
maio de 2020 pelo governo federal. Cf. TEIXEIRA, Cristiane. “Setor de casa e construção é o que mais cresce no mer-
cado de franquias”, Folha de São Paulo, 18 jun. 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/06/se-
tor-de-casa-e-construcao-e-o-que-mais-cresce-no-mercado-de-franquias.shtml>. Acesso em: 07 dez. 2021. Nesse con-
texto, mesmo com capacidade de produção limitada (devido ao desabastecimento de certos insumos e ao aumento do 
preço do aço, por exemplo), a expectativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) era a de que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do setor crescesse 4% em 2021 – maior valor em 8 anos. Cf. “Construção prevê maior cresci-
mento para o setor desde 2013 e diz que avanço poderia ser ainda maior”, Agência CBIC, 26 jul. 2021. Disponível em: 
<https://cbic.org.br/construcao-preve-maior-crescimento-para-o-setor-desde-2013-e-diz-que-avanco-poderia-ser-
ainda-maior/>. Acesso em: 07 dez. 2021. Sobre a questão, ver também o Capítulo 4 desta tese. 
53 Quanto a esse processo, consultar: FERRO, Sérgio. Construção do desenho clássico. Belo Horizonte: MOM, 2021.  
54 Cf. BETIM, Felipe. “Radiografia da São Paulo que nunca parou durante a pandemia de coronavírus”, El País, 19 
mar. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-19/radiografia-da-sao-paulo-que-nunca-parou-
durante-a-pandemia-de-coronavirus.html>. Acesso em: 11 out. 2021.  
55 Essas questões foram também abordadas no artigo de: WILDEROM, Mariana; ARANTES, Pedro Fiori. “Arquite-
turas da distância: o que a pandemia pode revelar sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo”, Archdaily, 03 ago. 
2020. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/944738/arquiteturas-da-distancia-o-que-a-pandemia-pode-
revelar-sobre-o-ensino-de-arquitetura-e-urbanismo>. Acesso em: 18 nov. 2021. 
56 Cf. MAGENTA, Matheus. “Coronavírus: como desigualdade entre ricos e pobres ajuda a explicar alta de casos de 
covid-19 em Manaus”, BBC News, 13 out. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54472139>. 
Acesso em: 11 out. 2021. 
57 Sobre as implicações sociais dessas recomendações sanitárias, ver especialmente: OLIVEIRA, Roseline Vanessa 
Santos; GUDINA, Andrej Alexander Barbosa. Fique em casa e lave suas mãos: notas sobre a cidade do não circular. 



1. Para começar: Por que discutir sustentabilidade e Arquitetura? I 41 

 

Como dissemos anteriormente, o contexto pandêmico impôs uma repentina restrição de circula-
ção e de uso dos espaços urbanos, reduzindo temporariamente as interações (e conflitos) sociais 
que neles ocorrem. Por isso, inicialmente, acabamos (ou pelo menos alguns de nós) a também nos 
abster do debate sobre os problemas relativos ao viver nas cidades (para além de elucubrações sobre 
um considerado bem-vindo, embora excludente, futuro digital pós-pandêmico58). À primeira vista, 
parecia até mesmo que “menos congestionamentos, menos poluição, menos lixo, mais natureza” 
representavam indícios de esperança para a humanidade59. Em compensação, ao passo que a pan-
demia se prolongava, novas pesquisas passaram a desvelar a acentuação de seus impactos urbanos 
negativos, especialmente no caso das faixas mais vulneráveis da população, que habitam as regiões 
metropolitanas do globo60. O que a pandemia tem nos mostrado, enfim, é que há inúmeras questões 
em nosso campo de investigação ainda por serem enfrentadas. 

 

Entre elas, a apologia à sustentabilidade como solução para todos os nossos problemas. 
Como veremos adiante (e adiantamos acima), desde que foi introduzida no final da década de 
1980, a noção de sustentabilidade gradualmente se incorporou no cotidiano de diversos es-
tratos sociais e ramos da economia – perpassando práticas, propostas e formas de gestão 
empreendidas por variados atores, de organizações não governamentais (ONGs) a grandes 
corporações. Segundo Ester Limonad, “em todos os lados, em todas as partes, tornou-se lugar 

 
Arquitextos, ano 20, abr. 2020. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/20.239/7701>. 
Acesso em: 11 out. 2021. 
58 Como tão bem coloca, Raquel Rolnik, “O domínio de uma economia digital, de plataformas digitais, como forma de 
comando do mundo de trabalho, do mundo do consumo já estava em pleno desenvolvimento e a pandemia acelerou 
esse processo. Mas esta migração tem implicações diferentes a depender da inserção socioterritorial de quem as vive”. 
Por isso, ao planejar a cidade do futuro: “[...] há grandes diferenças entre pensar nesse futuro a partir de quem ficou em 
casa, na praia ou no interior e entre quem se manteve o tempo todo trabalhando, circulando pelo espaço público, rein-
ventando modos de sobreviver”. Cf. ROLNIK, Raquel. “A cidade pós pandemia: entre futuro excludente e reinvenção 
do presente”, LabCidade, 28 jun. 2021. Disponível em: <http://www.labcidade.fau.usp.br/a-cidade-pos-pandemia-en-
tre-futuro-excludente-e-reinvencao-do-presente/>. Acesso em: 11 out. 2021. 
59 Cf. SARMENTO, Thaisa Sampaio; LÔBO, Mariana L. Lopes; CAVALCANTE, Morgana Maria Pitta Duarte. De-
safios para arquitetos urbanistas na construção de uma cidade socialmente sustentável no pós-pandemia de Covid-
19. Arquitextos, ano 21, mai. 2021. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/21.252/8070>. 
Acesso em: 11 out. 2021. 
60 Diante do aprofundamento da crise econômica, no Brasil, problemas relacionados à moradia, por exemplo, foram 
aguçados, com o aumento no número de ordens de despejo, além do surgimento de novos assentamentos informais 
em nossas cidades. Cf. In: DEPINÉ, Ágatha. O direito à cidade em tempos de pandemia: um recorte da realidade 
urbana brasileira. In: TEIXEIRA, Clarissa Stefani; DEPINÉ, Ágatha. As cidades e a Covid-19: necessidades, expec-
tativas e tendências trazidas pela pandemia. São Paulo: Perse, 2021. p. 181. Em São Paulo, remoções forçadas conti-
nuaram a acontecer durante todo o ano de 2020, expondo inúmeras famílias ao risco de contágio. Ver: BARBOSA, 
Benedito Roberto [et al.]. “Mesmo com pandemia, remoções continuaram com força em São Paulo em 2020”, Lab-
Cidade, 27 abr. 2021. Disponível em: <http://www.labcidade.fau.usp.br/mesmo-com-pandemia-remocoes-continua-
ram-com-forca-em-sao-paulo-em-2020/>. Acesso em: 11 out. 2021. 
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comum falar em sustentabilidade”61. Nesse contexto, profissionais de inúmeros setores pas-
saram a defender a importância da preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, 
ainda que a interpretação dada por cada um desses grupos aos termos varie, revelando inte-
resses muitas vezes contraditórios62.  

A área da Arquitetura e do Urbanismo não se isentou desse processo, de maneira que questões 
e temas ambientais passaram a fazer parte do ideário de nossa produção63 – tanto no momento 
da encomenda quanto na construção propriamente dita. Assim, o presente trabalho investiga 
como a problemática ecológica se inseriu no campo da Arquitetura e do Urbanismo, reverbe-
rando e incorporando questões que vêm sendo discutidas no cenário internacional há décadas. 
Por outro lado, diante de todos os alertas da comunidade científica quanto à necessidade de 
rapidamente alterarmos nossas práticas (e que vêm sendo reiterados nos eventos mundiais so-
bre meio ambiente, como veremos), seguimos produzindo e construindo através de processos 
que, no lugar de nos afastar, aproximam-nos cada vez mais das crises socioambientais. Como 
consequência, mesmo quando ditos ‘sustentáveis’, os produtos, edificações e cidades que cria-
mos continuam desestabilizando os fluxos naturais dos quais dependemos para sobreviver.  

O que aqui argumentamos é justamente a insuficiência da arquitetura sustentável (e do desen-
volvimento sustentável) em resolver os problemas socioambientais gerados pela nossa civili-
zação termofóssil. Assim, nosso esforço de reflexão se dá no sentido de apontar as causas dessa 
insuficiência. Para tanto, com base na crítica da Economia Política, apresentamos a tese da 
insustentabilidade do sistema hegemônico de (re)produção capitalista, o qual, desde suas ori-
gens, depende da exploração desmedida dos corpos humanos e da Natureza. Além disso, bus-
camos compreender como a construção de edificações e de cidades, ao longo do tempo, tem 
contribuído para dar continuidade à insustentável acumulação capitalista e às dinâmicas espa-
ciais desiguais, em termos socioambientais, que lhe caracterizam.  

 
61 LIMONAD, Ester. A insustentável natureza da sustentabilidade. Da ambientalização do planejamento às cidades 
sustentáveis. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 15, n. 29, pp. 123-142, jan./jun., 2013. p. 214. 
62 Ibidem, p. 124. Ver também: LIMONAD, Ester. A natureza da “ambientalização” do discurso do planejamento. 
Scripta Nova, Barcelona, v. 14, n. 331 (66), ago. 2010. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-
66.htm>. Acesso em: 29 ago. 2020. 
63 Diferentes abordagens e caminhos têm sido oferecidos aos profissionais que pretendem se alinhar aos preceitos 
do que se entende por sustentabilidade e, mais especificamente, por arquitetura sustentável. Para fundamentar a 
concepção de edificações de menor impacto ambiental, por exemplo, indica-se a aproximação das soluções arqui-
tetônicas com os princípios da arquitetura solar, arquitetura bioclimática, arquitetura verde, arquitetura ecológica, 
bioarquitetura, entre outras definições em voga. Parte dessas definições é abordada, de forma dispersa, na disserta-
ção de: CÂNDIDO, Stella de Oliveira. Entre o discurso e a prática: o mi(n)to da arquitetura sustentável. 2012. Dis-
sertação (Mestrado) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. Também é possível encontrar uma definição 
mais estruturada dessas noções, especialmente no Capítulo 2, da tese de: ZAMBRANO, Letícia Maria de Araújo. 
Integração dos princípios da sustentabilidade ao projeto de arquitetura. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
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Face à incapacidade da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável em solucionar os 
dilemas que nos afligem, outras concepções teórico-críticas surgiram como contrapontos: de-
crescimento, sobretudo no contexto europeu e norte-americano; e justiça ambiental e Bem Vi-
ver, em particular nos países do Sul global. Por fim, também nos debruçamos sobre essas no-
ções, investigando como seus princípios podem ajudar a repensarmos a produção de nosso 
setor de forma crítica à ideia vigente de arquitetura sustentável. Portanto, diante da previsão 
(quase tangível) de colapso socioambiental, os argumentos que reunimos pretendem contribuir 
para a urgente e necessária transformação de nossos modos de ser e de estar no mundo.   
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1.1 O QUE ESPERAR DA PESQUISA: 
Organização da tese 

Com a ruptura do processo metabólico, os fluxos entre a Terra e os Corpos deixam de 
ser dirigidos à produção e reprodução dos meios de vida e passam a ser concebidos 
como meios de produção e acumulação da moderna forma de riqueza, o valor64. 

Após a apresentação dessas reflexões iniciais – que correlacionam a interação entre sociedade e 
Natureza à atuação de arquitetos e urbanistas –, o segundo capítulo da tese objetiva dar conti-
nuidade ao debate que iniciamos, detalhando os impactos ambientais associados à ação antró-
pica. Sendo assim, mediante revisão da literatura, inicialmente apontamos os danos causados 
pelas atividades humanas em geral, que têm levado à configuração das três crises ecológicas, 
ameaçadoras à vida na Terra: mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição química 
generalizada. Também indicamos os impactos ambientais especificamente derivados das ati-
vidades da Construção Civil, em que a área de Arquitetura e Urbanismo se insere. Para tanto, 
elencamos as alterações negativas no meio natural por fase da cadeia produtiva desse setor (da 
extração de matérias-primas ao desmonte de edifícios). 

Com o intuito de investigar como se consolidou o discurso da sustentabilidade, o terceiro ca-
pítulo busca retomar o processo histórico de seu surgimento, particularmente a partir da pes-
quisa documental e da revisão bibliográfica sobre os eventos e as conferências mundiais pro-
movidas pela ONU. Em seguida, com base na teoria crítica da Economia Política, apresenta-
mos outra versão a esse resgate histórico, constatando, através da análise dos processos da 
acumulação primitiva (os quais, na atualidade, são concebidos como meios de acumulação por 
despossessão), a insustentabilidade do modo capitalista de (re)produção – o qual se apoia na 
exploração excessiva dos recursos naturais e da força de trabalho para fins de acumulação. Por 
meio da argumentação lógica, essa seção enfatiza ainda a importância da dimensão espacial (e, 
portanto, do ambiente construído, objeto de nossa pesquisa) para a expansão e a continuidade 
da insustentável dinâmica capitalista. 

A quarta parte do trabalho examina como se deu a difusão do discurso da sustentabilidade na 
Arquitetura e no Urbanismo, através das seguintes categorias de análise: projetos e obras refe-
renciais, eventos científicos e instituições, processos de certificação e normas, além das corren-
tes de pensamento que se têm alinhado à ideia de arquitetura sustentável. Por outro lado, obser-
vando a inadequação ambiental da produção arquitetônica hegemônica, buscamos compreender 
os motivos que explicam o afastamento de nossa categoria dos conhecimentos acumulados em 

 
64 ARÁOZ, Horacio Machado. Mineração, genealogia do desastre: o extrativismo na América como origem da mo-
dernidade. São Paulo: Elefante, 2020. p. 254 (grifos do autor). Do original Potosí, el origen: genealogía de la minería 
contemporánea de 2020.  
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práticas construtivas ‘sustentáveis’. Afinal, via de regra, as construções tradicionais são profun-
damente conectadas ao contexto socioambiental e cultural dos territórios nos quais se assentam. 
Como entender então o abandono dessa longa tradição construtiva em favor de uma produção 
internacionalizada, desconexa do meio natural? Visando responder a esse questionamento, apoi-
amo-nos nas argumentações de Sérgio Ferro, de maneira a reconstruir criticamente o caminho 
histórico que nos conduziu à incompatibilidade ambiental das edificações no presente.    

Recuperando os significados atribuídos à noção de desenvolvimento e, em especial, de desen-
volvimento sustentável, o quinto capítulo apresenta ponderações ao discurso vigente. Mobili-
zando diferentes autores, demonstramos como o argumento da ecoeficiência, relacionado a 
atividades e regiões do planeta que supostamente teriam alcançado a sustentabilidade, na ver-
dade, apoia-se na externalização dos impactos socioambientais para outros momentos produ-
tivos e/ou locais do globo. Assim, passamos a investigar alternativas teórico-críticas ao desen-
volvimento, que visam fomentar modos de produção e de vida mais gentis aos homens e à Na-
tureza. Para tanto, introduzimos as noções de decrescimento, justiça ambiental e Bem Viver. 
São examinados os preceitos relacionados a esses conceitos, bem como as práticas que se apro-
ximam dos mesmos – com destaque para aquelas vinculadas à organização de territórios. 
Apontamos ainda algumas experiências de mudanças que vêm sendo efetivadas em nossa es-
fera de atuação e que se aproximam dessas novas concepções – as quais ensaiam outras relações 
de produção, comunitárias e voltadas à reprodução da vida (e não do capital).  

Por fim, o último capítulo sintetiza as análises realizadas ao longo do trabalho, retomando a 
tese da insustentabilidade da arquitetura sustentável e indicando alguns caminhos que possam 
orientar a improtelável transformação de nossa práxis.  

 



 



2.
ENTRE RASTROS E RUÍNAS:

Como promovemos o esgotamento do mundo?



Créditos da imagem:
Extração de ferro em Carajás (PA, Brasil). Foto de Ricardo Teles.

<https://portalf5.com.br/2018/05/23/producao-mineral-em-parauapebas-deve-ir-ate-2040//>
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 2. ENTRE RASTROS E RUÍNAS: Como promovemos o esgotamento do mundo? 

Como expomos no Capítulo 1, estamos presenciando um momento crítico na história da huma-
nidade, em que a modificação dos equilíbrios elementares do sistema Terra quase ao extremo 
tem colocado em risco de extinção a vida (em sua forma humana, mas também na de milhares de 
outras espécies que conosco habitam este planeta). Mesmo na improvável ausência de novas pan-
demias (como a da Covid-19 com cujos efeitos ainda estamos lidando), o mundo que ocupamos, 
desde agora e caso não mudemos imediatamente nossos modos de aqui estar, irá se tornar pro-
gressivamente enfermo – mais quente e instável climaticamente, poluído e intoxicado, empobre-
cido biologicamente e socioeconomicamente disfuncional1. 

Em maior ou menor grau, todas as atividades antrópicas exercem impactos sobre o ambiente – 
como vimos, tal qual os demais seres vivos, modificamos a Natureza ao produzir e nos reprodu-
zirmos2. Isso vale sobretudo para o campo de atuação de arquitetos e urbanistas: as edificações e 
as cidades que temos construído não só alteram fisicamente a superfície terrestre, interrom-
pendo fluxos vitais, assim como extraem até o limite suas fontes materiais e energéticas, devol-
vendo-as na forma de resíduos que desestabilizam os ecossistemas. Ademais, como examinare-
mos a seguir, grande parte dos impactos de nossas ações manifesta-se (e é originada) nos aglo-
merados urbanos – fato especialmente importante para as populações marginalizadas que neles 
residem, posto que são mais vulneráveis aos riscos de existência que nossas ações têm provocado.    

Portanto, essa parte da pesquisa pretende detalhar de que maneiras temos promovido o “esgo-
tamento do mundo”3, indicando como as atividades humanas, em geral, e a produção arquite-
tônica e urbanística, em particular, exercem influência sobre o meio ambiente.  

Ou seja, quais são os impactos ambientais relacionados à perpetuação da vida humana na Terra? 

  

 
1 MARQUES, Luiz. Pandemics, existential and non-existential risks to humanity. Ambiente & Sociedade, v. 23, São 
Paulo, 2020. DOI: 10.1590/1809-4422asoc20200126vu2020L3ID. p. 2. 
2 Sobre a noção de produção da Natureza, ver: SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual. Rio de Janeiro: Bertrand, 
1988. p. 67. Do original Uneven Development de 1984.  
3 Apropriamo-nos aqui do termo introduzido por Horacio Aráoz para retratar as consequências de nossas ações 
sobre o planeta. Cf. ARÁOZ, Horacio Machado. Mineração, genealogia do desastre: o extrativismo na América 
como origem da modernidade. São Paulo: Elefante, 2020. p.193. Do original Potosí, el origen: genealogía de la mi-
nería contemporánea de 2020.  
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2.1 NOSSOS RASTROS:  
Impactos ambientais associados às atividades humanas 

Nascer é entrar no uso do mundo, no uso de tudo aquilo que acontece: os fatos e não 
as coisas. Morrer é sair disso. No intervalo, nós passamos. Participamos do que acon-
tece. Consumimos parte do que acontece. Consumimos isto de forma desigual. Como 
todas as espécies vivas, tentamos garantir nossa subsistência, tanto quanto necessário 
e, por vezes, muito além do necessário; e tendemos a nos reproduzir. Mas deixamos 
também rastros materiais e imateriais da nossa passagem. O uso destes rastros foge do 
nosso controle. São pegadas à nossa frente, já que envolvem aqueles que nos seguem, 
aqueles que chegam no que acontece, da mesma forma que somos envolvidos, durante 
nossa vida, pelas pegadas daqueles que nos antecederam.4 

Ao longo de sua existência, o homem constantemente buscou utilizar o ambiente que lhe cerca, 
moldando-o segundo suas necessidades: seja através do cultivo da terra e da criação de animais 
para se alimentar; da extração de recursos vegetais e minerais para a produção de bens e arte-
fatos; da elaboração de instrumentos mecânicos que ampliassem sua força e gerassem mais 
energia; do desenvolvimento de inovações tecnológicas; da troca desses bens extraídos, culti-
vados e produzidos; do exercício da crença; da organização de manifestações culturais e artís-
ticas ou da participação política. 

A partir do século XIX, contudo, alguns cientistas começaram a advertir que a ação humana 
sobre o mundo natural para suprir nossas diferentes demandas, sobretudo com o advento da 
Revolução Industrial5, tem levado ao surgimento de graves desequilíbrios ambientais. Ao longo 
da segunda metade do século XX, essa percepção tornou-se um consenso científico6, esten-
dendo-se, inclusive, para diferentes setores da sociedade. Atualmente, há inúmeros indícios de 
que os períodos históricos caracterizados por bonança e estabilidade ecossistêmica – os quais 
favoreceram o desenvolvimento das civilizações humanas –, tenham-se encerrado, isto é: “[...] 
impôs-se a suspeita de que essa espécie [a humana] esteja solapando as próprias bases biogeo-
químicas de sua incomparável ascensão”7. 

 
4 BESSON-GIRARD, Jean-Claude. Por uma conversão antropológica: o decrescimento é a saída do labirinto. In: 
LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (orgs.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabili-
dade, decrescimento, prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 371. 
5 Assim denominado o período de transformações socioeconômicas, iniciado a partir da segunda metade do século 
XVIII, em que inovações tecnológicas – em termos de maquinário e fontes energéticas, sobretudo fósseis – impul-
sionaram o desenvolvimento da indústria moderna (inicialmente na Inglaterra), bem como a expansão do capita-
lismo (em escala mundial). Para mais, consultar: HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial inglesa ao imperia-
lismo. São Paulo: Forense Universitária, 2011. 
6 Cf. MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Editora da UNICAMP, 2015. p. 14-15. Esse 
livro reúne uma série de evidências científicas sobre os diferentes impactos ambientais ocasionados pela ação hu-
mana, indicando sua relação com o modo de produção capitalista. Sua terceira edição foi lançada em 2019.  
7 VEIGA, José Eli da. Para entender o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora 34, 2015. p. 31.  
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Uma das principais consequências relacionadas à ação humana sobre o ambiente (e que tem 
encontrado bastante espaço de difusão nos meios de comunicação) refere-se ao aumento da 
concentração de gases de efeito estufa (GEE) – como hidrofluorcarbonetos (HFCs), óxido ni-
troso (N2O), metano (CH4) e, principalmente, dióxido de carbono (CO2) – na atmosfera. De 
forma simplificada, podemos dizer que esses gases reduzem a transparência da camada de ar 
que envolve a Terra, prejudicando a dissipação da energia produzida e, portanto, levando a um 
aumento da temperatura média do planeta.  

Diferentes processos industriais podem envolver reações químicas que liberam gases de efeito 
estufa, como é o caso da decomposição de carbonatos – transformação que ocorre, por exem-
plo, nos fornos que produzem cimento, cal e cerâmica. Os sistemas de refrigeração de nossos 
automóveis e edificações, por sua vez, emitem hidrofluorcarbonetos, enquanto a decomposição 
de matéria orgânica em aterros sanitários e em redes de esgotos urbanas, o processamento e a 
queima de combustíveis fósseis (para gerar energia), além da fermentação entérica do gado em 
atividades agropecuárias, liberam metano. Novamente atividades agrícolas (especialmente 
pelo uso de fertilizantes nitrogenados) e a queima de combustíveis fósseis (inclusive de ma-
deira) são responsáveis pela emissão de óxido nitroso. Ao seu lado, o desmatamento de áreas 
nativas – as quais, durante seu processo de formação, fixaram carbono na forma de biomassa –, 
bem como outras mudanças no uso do solo, são responsáveis por parcela significativa do au-
mento da concentração de gás carbônico na atmosfera8.  

Figura 02 – Concentração de CO2 na atmosfera ao longo dos anos. 

 

Fonte: Mauna Loa Observatory9. Em vermelho: variação anual da concentração. Em preto: concentração média. 

 
8 No livro de Vahan Agopyan e Vanderley John, são elencados diferentes processos e atividades que originam GEE, 
sobretudo relacionados à Construção Civil. Cf. AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley Moacyr. O desafio da susten-
tabilidade na construção civil. São Paulo: Blucher, 2011. p. 39-41. 
9 Disponível em:  <https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/>. Acesso em: 07 mai. 2022. 
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Nesse contexto, dados do quarto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC, ou Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas)10, por exemplo, já demonstra-
vam que, após 1750 (início da Revolução Industrial), a concentração de dióxido de carbono na 
atmosfera (o principal gás de efeito estufa, em volume) começou a subir rapidamente: de 280 
partes por milhão em volume11 (ppmv) para 360 ppmv. Em 2013, conforme dados do Observa-
tório Mauna Loa, ultrapassou-se pela primeira vez a marca de 400 ppmv, considerada um re-
corde, ao passo que, em abril de 2022, foram registrados 420,23 ppmv (Figura 02), comprovando 
a tendência de aumento da concentração de CO2 por ação antrópica. 

Figura 03 – Concentração de CO2 na atmosfera ao longo de milênios. 

 

Fonte: NASA, Global Climate Change12. Modificado pela autora. 

Aumentos nas concentrações atmosféricas de CO2 em função de causas naturais ocorreram em 
outros tempos (fato constantemente assinalado pelos negacionistas do clima13): durante as gla-
ciações, por exemplo, os níveis ficaram em torno de 200 ppmv, enquanto nos períodos inter-
glaciais, mais quentes, subiram para cerca de 280 ppmv. Contudo, a partir de 1950, nunca se 
registrou um aumento dessa magnitude, de modo que a concentração de dióxido de carbono 
atual é a maior dos últimos milênios (Figura 03) – e uma das principais características do novo 
período geológico que teríamos iniciado, o Antropoceno14. Nesse contexto, nem mesmo a 

 
10 Cf. INTERGOVERNAMENTAL PAINEL ON CLIMATE CHANGE. Climate change 2007: mitigation of climate 
change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 3. 
11 NT: A concentração em partes por milhão indica quantas partes de um soluto, como um gás (em massa ou em 
volume), existem em um milhão de partes da solução (no caso, a atmosfera). O emprego desse tipo de concentração 
é importante para estabelecer um limite máximo aos poluentes presentes no ar, como os GEE. 
12 Disponível em:  <https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/>. 
Acesso em: 26 ago. 2021. 
13 Sobre as formulações usadas por agentes e empresas que, indo contra as evidências científicas, negam a relação 
existente entre alterações no clima e ação antrópica, ver: “Como funciona a máquina do negacionismo climático?”, 
EcoDebate, 18 jun. 2021. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2021/06/18/como-funciona-a-maquina-do-
negacionismo-climatico/>. Acesso em: 31 ago. 2021.  
14 Já mudamos tanto o planeta que habitamos ao ponto de, segundo Paul Crutzen (Nobel em Química), termos ori-
ginado uma nova era geológica, a do Antropoceno. O termo vem sendo amplamente empregado por grande parte 
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desaceleração das atividades econômicas, provocada pela pandemia do novo coronavírus, foi 
capaz de reduzir o aumento das concentrações e gases de efeito estufa na atmosfera em 2020 – 
visto que tal crescimento resulta de emissões cumulativas (passadas e atuais)15. Na verdade, o 
mais recente relatório da International Energy Agency (IEA, ou Agência Internacional de Ener-
gia) indica, para o cenário pós-pandemia, a ocorrência de novos recordes globais em 2023, pois, 
no caso específico do setor energético, os investimentos previstos em fontes renováveis têm sido 
insuficientes para conter o avanço de suas emissões16. 

Figura 04 – Variação do índice global de temperatura terrestre-oceânica (1880-2021). 

 

Fonte: NASA, Global Climate Change17. 

O principal problema relacionado ao aumento das emissões refere-se ao fato de estarem vin-
culadas às mudanças climáticas vivenciadas em diferentes regiões do planeta. Ainda que as 
condições de clima do passado sejam incertas18 – pois, como não é possível realizar medições 
anteriores à existência humana na Terra, a reconstituição dessas condições é feita com base na 
influência que a temperatura teria exercido sobre o tamanho de organismos existentes, como 

 
da comunidade científica para identificar um período inédito, em que o ser humano se tornou a principal força 
dominante sobre a Terra – sendo, portanto, responsável pelo quadro de degradação socioambiental e provável ca-
tástrofe ecológica que se aproxima. Ver, por exemplo, o recente artigo: MARQUES, Luiz. O Antropoceno como 
aceleração do aquecimento global. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, maio 2022. DOI: 10.18617/li-
inc.v18i1.5968. 
15 A despeito da diminuição das emissões durante os meses de lockdown, quando apenas atividades consideradas 
essenciais foram autorizadas a funcionar, as concentrações absolutas seguiram em ascensão. Cf. WORLD METERI-
OLOGIAL ORGANIZATION. “Carbon dioxide levels continue at record levels, despite COVID-19 lockdown”, 23 
nov. 2020. Disponível em: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/carbon-dioxide-levels-continue-record-
levels-despite-covid-19-lockdown>. Acesso em: 03 ago. 2021. 
16 Cf. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Sustainable Recovery Tracker, Flagship report, jul. 2021. Disponível 
em: <https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery-tracker>. Acesso em: 26 ago. 2021. 
17 Disponível em:  <https://climate.nasa.gov/>. Acesso em: 07 mai. 2022. 
18 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 41. 
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anéis de madeira, ou dos fósseis – e embora os registros humanos também sejam recentes – 
posto que os termômetros foram inventados apenas no início do século XVII –, há evidências 
suficientes para se afirmar que tem ocorrido um aumento da temperatura média do planeta 
(Figura 04), como decorrência de nossa interferência sobre o ambiente19. De fato, no sumário 
executivo de seu sexto e último relatório, divulgado em agosto de 2021, o IPCC explicitou que 
1,07°C dos 1,09°C de aquecimento global médio que vivenciamos na atualidade (2011-2020), em 
relação ao período pré-industrial (1850-1900), deriva de causas antropogênicas (Figura 05) – sali-
entando também que os aumentos observados nas concentrações de GEE, desde 1750, foram 
inequivocamente originados por nós20. 

Figura 05 – Variação da temperatura global média (1850-2020). 

 
Fonte: IPCC (2021), p. 7. Linha preta: temperaturas efetivamente observadas. Linha marrom: temperaturas simula-
das, considerando fatores humanos e naturais. Linha verde-água: temperaturas simuladas, considerando somente 

fatores naturais. As áreas sombreadas indicam a amplitude dos cenários simulados. 

Portanto, a tendência é de que os climas fiquem cada vez mais instáveis, com maior probabili-
dade de ocorrer eventos extremos21 – a exemplo de chuvas torrenciais, em parte do planeta, e 

 
19 Esses dados foram corroborados no quinto relatório do IPCC: INTERGOVERNAMENTAL PAINEL ON CLI-
MATE CHANGE. Climate change 2014: synthesis report. Geneva: IPCC, 2014. p. 2. 
20 Cf. INTERGOVERNAMENTAL PAINEL ON CLIMATE CHANGE. Climate change 2021: the physical science 
basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. p. 5-6. 
21 Há alguns anos eventos extremos estão sendo noticiados, representando indicativos de que as mudanças do clima já 
estejam em curso. Em 2020, ocorreram ondas de calor, incêndios florestais, ciclones tropicais, enchentes e furacões 
atípicos. Cf. “The Top 10 Extreme Weather and Climate Events of 2020”, EcoWatch, 23 dez. 2020. Disponível em: 
<https://www.ecowatch.com/extreme-weather-climate-2020-2649628910.html?rebelltitem=2#rebelltitem2>. Acesso em: 
06 jan. 2021. Do mesmo modo, apenas em julho de 2021, presenciamos recordes de temperatura na costa noroeste da 
América do Norte, contrapostos por inundações catastróficas na Alemanha, Bélgica e China. Cf. “Crise ambiental 
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de secas prolongadas em outras regiões (ou se alternando dentro de uma mesma região) –, po-
dendo afetar as formas de suprimento de água e de geração de energia, como por meio de hi-
drelétricas, por exemplo. Assim, se continuarmos no ritmo atual de aumento de concentração 
de GEE, muito provavelmente iremos ultrapassar 450 ppmv por volta de 2030 – o que represen-
taria uma situação de alto risco, como assinalado pelo IPCC ainda em 2007, visto que tal nível 
estaria relacionado ao início de eventos climáticos em larga escala22. Outro estudo mais re-
cente, publicado em 2017, estabeleceu três categorias de risco associadas ao aquecimento mé-
dio global: até 1,5°C (acima do período pré-industrial), perigoso; acima de 3°C, catastrófico; e 
5°C ou mais, desconhecido (para além de catastrófico, por incluir ameaças imponderáveis à 
existência). Segundo os pesquisadores, mantido o presente patamar de emissões, poderíamos 
atingir o nível catastrófico em 205023. 

Em 2018, o próprio IPCC publicou um relatório especial, comparando os diferentes impactos 
do aquecimento médio global em relação a dois limites de temperatura: 1,5°C e 2°C acima dos 
níveis pré-industriais. Para evitar que ultrapassemos o primeiro limite (o qual já seria conside-
rado uma ameaça em potencial para o funcionamento de nossa civilização), seria necessário 
que as emissões de GEE caíssem pela metade a cada década até cessar por completo em 2050. 
Após essa data, seria preciso ainda investir em tecnologias para retirar da atmosfera em torno 
de 12 bilhões de toneladas de CO2 por ano até 210024. Por isso, mesmo sem dizê-lo explicita-
mente, a dedução do relatório é a da impossibilidade de manter o aquecimento dentro do pa-
tamar de 1,5°C. Isso foi confirmado pelo último documento do IPCC, o qual constatou que, 
mesmo no cenário mais otimista de emissões, a temperatura global ultrapassará 1,5°C na pró-
xima década25. Então, visando nos situar dentro da faixa de 2°C (também altamente imprová-
vel), outra pesquisa apresentou as seguintes projeções: considerando somente emissões de CO2 
e o quanto ainda poderíamos emitir (qual seja, o valor médio 600 gigatoneladas desse gás), caso 
a curva de redução das emissões tivesse se iniciado em 2016, teríamos até 2050 para que ces-
sasse por completo; se fosse iniciada em 2020, o prazo seria 2040 e, caso se inicie em 2025, 

 
avança e clima extremo desafia o mundo”, El País, 31 jul. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-
08-01/clima-extremo-desafia-o-mundo.html>. Acesso em: 26 ago. 2021. Ver ainda o mapeamento dos eventos extremos 
empreendidos pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA): <https://www.climate.gov/news-fea-
tures/category/extreme-events>. Acesso em: 15 mai. 2022. 
22 IPCC, 2007, p. 7-9. 
23 Cf. XU, Yangyang; RAMANATHAN, Veerabhadran. Well below 2°C: mitigation strategies for avoiding danger-
ous to catastrophic climate changes. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 114, n. 36, 26 set. 2017. p. 
10315-10323. 
24 Cf. INTERGOVERNAMENTAL PAINEL ON CLIMATE CHANGE. Global warming of 1.5°C. Genebra: IPCC, 
2018. Passim. 
25 IPCC, 2021, p. 18. Nesse cenário de emissões, permanecemos abaixo de 1,5°C no final do século (2081-2100), depois 
de uma ultrapassagem temporária de pelo menos 0,1°C entre 2041-2060 – ou seja, antes que o carbono seja efetiva-
mente removido da atmosfera e as temperaturas voltem a reduzir. 
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deverá zerar bruscamente, por volta de 203526 (Figura 06). Em síntese, caminhamos ‘a passos 
largos’ em direção a um nível catastrófico de aquecimento do planeta. 

Figura 06 – Relação entre queda das emissões de CO2 e estoque ainda disponível. 

 

Fonte: FIGURES et al. (2017), em rede. 

Nosso curto prazo para realizar mudanças se mostra ainda mais ‘apertado’ se considerarmos o 
papel crescente das emissões de metano – gás que, embora perdure por menos tempo na atmos-
fera (em torno de 10 anos), molécula a molécula, promove maior efeito estufa que o dióxido de 
carbono27, tendo se consolidado como a segunda maior fonte de GEE. Em 2016, fomos alertados 
para o fato de que, no período de 1750-2011, a forçante radiativa do metano (sua capacidade de 
absorver e de reter na atmosfera a radiação infravermelha) seria cerca de 25% maior em compa-
ração ao valor adotado pelo quinto relatório do IPCC (0,61 W/m² e não 0,48 W/m²)28. Além disso, 
como as emissões de metano têm aumentado em termos absolutos, a curva das concentrações 

 
26 FIGURES, Christiana [et al.]. Three years to safeguard our climate. Nature, n. 546, p. 593-595, 29 jun. 2017. DOI: 
10.1038/546593a. 
27 De acordo com o IPCC, em relação ao carbono, o potencial de aquecimento global do metano seria de 28, isto é, 
a emissão de 1 milhão de toneladas métricas de metano corresponde à emissão de 28 milhões de toneladas métricas 
de dióxido de carbono. Cf. IPCC, 2014, p. 87. 
28 Cf. ETMINAN, Mahyar [et al.]. Radiative forcing of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide: a significant revision 
of the methane radiative forcing. Geophysical Research Letters, 2016, p. 12614-12623. DOI: 10.1002/2016GL071930. 
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atmosféricas desse gás, nos últimos anos, aproximou-nos do cenário de mais intensas emissões 
de GEE, previsto pelo IPCC nesse mesmo documento29 (Figura 07). Tal contribuição crescente 
do metano também se deve à diversificação de suas fontes emissoras: para além daquelas relaci-
onadas às energias fósseis (como as minas de carvão, usinas elétricas e plataformas de petróleo, 
responsáveis por 30 a 45% das emissões), são significativas as causas biogênicas (agropecuária, 
cultivo de arroz e queima de biomassa – que emitem 55 a 70% do total de CH4)30. 

Figura 07 – Emissões de metano observadas x cenários de aquecimento previstos pelo IPCC. 

 

Fonte: SAUNOIS et al. (2016), p. 2. Linha preta: emissões de metano observadas. Demais cores: cenários de emis-
sões previstos pelo quinto relatório do IPCC. 

O último inventário sobre o metano, fruto de um projeto de colaboração internacional (o Glo-
bal Methane Budget), reforçou que as emissões desse gás continuaram a subir (com efeito, es-
tão 9% maiores em relação ao período do inventário anterior, 2000-2006), sendo que as causas 
antropogênicas teriam sido responsáveis pelo valor superior de emissões no presente (2007-
2017). Em adição, considerando que o aumento registrado advém majoritariamente dos trópi-
cos e das regiões temperadas, os pesquisadores concluíram que ainda não havia evidências de 
que o sistema estivesse sendo afetado pelo degelo em curso no Ártico31 – em outras palavras, 
ainda não estaríamos sentindo os efeitos perigosos da liberação de metano referente ao derre-
timento das porções congeladas do planeta. 

 
29 SAUNOIS, Marielle [et al.]. The growing role of methane in anthropogenic climate change. Environmental Re-
search Letters, v. 11, n. 12, 2016, p. 1-5. DOI: 10.1088/1748-9326/11/12/120207.  
30 VAUGHAN, Adam. “Fossil fuel industry's methane emissions far higher than thought”, The Guardian, 05 out. 
2016. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/05/fossil-fuel-industrys-methane-emis-
sions-far-higher-than-thought>. Acesso em: 01 set. 2020. 
31 SANOUIS, Marielle [et al.]. The Global Methane Budget 2000–2017. Earth System Science Data, v. 12, n.3, p. 1561-
1623, 2020. DOI: 10.18160/GCP-CH4-2019. 
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De fato, o aumento da temperatura média global tem sido associado ao derretimento das calo-
tas polares (Figura 08) – o que, com o tempo, poderia resultar em significativa elevação do nível 
dos mares, impactando a agricultura (em parte dependente das massas de ar frio provenientes 
dessas regiões), as cidades litorâneas (com a provável inundação de importantes centros urba-
nos como Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bangcoc e Nova York, entre outros) e os biomas natu-
rais dessas porções da Terra (daquelas litorâneas e das anteriormente congeladas)32. Em minu-
cioso levantamento realizado por Claudio Angelo junto a diferentes pesquisadores, cientistas 
e moradores das regiões mais frias do planeta, o autor constatou (inclusive in loco) que essa 
situação já está acontecendo: 

Hoje o Ártico inteiro dá sinais claros de instabilidade: geleiras aceleram na Groelândia, 
no Alasca e no Canadá; o mar permanentemente congelado que recobre o polo Norte 
vai se abrindo ano a ano; vastas porções de subsolo que estavam congeladas desde a 
última era glacial derreteram ou estão derretendo; as neves da Sibéria que fizeram o 
terror dos prisioneiros do gulag33 soviético, agora só assustam pela velocidade com que 
sua extensão máxima no inverno está se reduzindo. Em vastas porções da Antártica, o 
quadro é idêntico. Na longa península Antártica, que esquentou três vezes mais que o 
resto do mundo no último século, plataformas de gelo do tamanho de cidades grandes 
se esfarinham na exata sequência prevista por cientistas quarenta anos atrás. Ecossis-
temas inteiros estão mudando, bem como o regime de ventos e a circulação oceânica34. 

Figura 08 – Evolução do degelo do mar Ártico entre 1984 e 2016. 

 

Fonte: NASA (2016), em rede35. Modificado pela autora. 

 
32 ANGELO, Claudio. A espiral da morte: como a humanidade alterou a máquina do clima. São Paulo: Companhia 
das letras, 2016. p. 11-12. 
33 NT: Referência ao sistema de campos de trabalho forçado da extinta União Soviética. 
34 ANGELO, op. cit., p. 10-11. 
35 Disponível em: <https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/arctic-sea-ice-is-losing-its-bulwark-against-war-
ming-summers>. Acesso em: 31 out. 2020. 
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De maneira semelhante, outro estudo demonstrou que, contrariando os modelos iniciais, a taxa 
de aquecimento dos oceanos, em comparação ao período compreendido entre 1950 e 1990, está 
ocorrendo mais rápido que o estimado, pois duplicou desde 199236. E, no quinto relatório do 
IPCC, de 2014, previu-se ao menos um cenário de verão sem gelo no mar Ártico em 2050 (sendo 
que as estimativas iniciais indicavam tal feito para 2100)37. Essa antecipação das taxas de aque-
cimento e de derretimento pode ser justificada ao entendermos que estão em sinergia, refor-
çando-se mutuamente: o aquecimento superficial da água e da atmosfera aumenta o degelo, 
que, por sua vez, reduz a reflexividade da superfície terrestre, acelerando novamente tal aque-
cimento38. No caso da Groenlândia, esse mecanismo de retroalimentação está sendo composto 
também pela liberação de metano, em função de incêndios que vêm ocorrendo nas suas turfei-
ras derretidas (igualmente ricas em carbono e metano). Assim, o aquecimento gera degelo, que 
libera metano, provocando ainda mais aquecimento. Nesse sentido, a observação da situação 
na Groenlândia serve de alerta de que algo semelhante poderia se dar com os pergelissolos39, 
previstos para descongelarem ao final do século40. 

Em relação à irreversível41 elevação do nível do mar, decorrente da expansão térmica dos oce-
anos e do derretimento das massas de gelo, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional 
(NOOA, em inglês) realizou as seguintes projeções: para os cenários intermediários (baixo e 
alto), tal elevação seria da ordem de 0,5 m a 1,2 m – sendo que esses valores são de 2,5 a 6 vezes 
superiores aos 19 cm de elevação efetivamente observados entre 1901 e 201042 (Figura 09). Entre 
as consequências de um aumento dessa ordem (o qual, salientamos, nem mesmo constitui o 
pior cenário identificado), podemos citar: inundações e perda da infraestrutura urbana, 

 
36 CHENG, Lijing [et al.]. Improved estimates of ocean heat content from 1960 to 2015. Science Advances, v. 3, n. 3, 
nov. 2017. DOI: 10.1126/sciadv.1601545. 
37 IPCC, 2014. p. 12. Alertamos que a década passada presenciou justamente o maior nível de degelo no Ártico desde 
1850. Cf. IPCC, 2021, p. 9. 
38 Para mais, consultar: MARQUES, Luiz. “O degelo e a elevação do nível do mar”, Jornal da UNICAMP, 18 jul. 
2017. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-degelo-e-elevacao-do-nivel-do-
mar>. Acesso em: 31 ago. 2020. 
39 Típicos da região do Ártico, os pergelissolos (ou permafrost) permanecem congelados durante todo o ano. Estudos 
comprovaram que constituem grande reserva de carbono e metano. Por isso, caso rompida, essa camada de solo 
pode aumentar, em muito, as emissões de GEE, acelerando as mudanças climáticas. Para mais, ver: SCHMIDT, 
Laurie J. “Permafrost contains vast store of arbon”, Popular Science, 8 set. 2008. Disponível em: <https://www.po-
psci.com/laurie-j-schmidt/article/2008-09/permafrost-contains-vast-store-carbon>. Acesso em: 01 set. 2021. 
40 GANNON, Megan. “Greenland’s biggest fire is a ‘warning’ for its future”, LiveScience, 14 abr. 2018. Disponível 
em: <https://www.scientificamerican.com/article/greenlands-biggest-fire-is-a-warning-for-its-future/>. Acesso em: 
31 ago. 2020. 
41 Como afirmado no último relatório do IPCC, é virtualmente certo que o nível das águas continuará subindo em 
qualquer cenário de emissões, pois a expansão térmica dos oceanos constitui um processo inalterável na escala de 
centenas a milhares de anos. Cf. IPCC, 2021, p. 39.  
42 NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Global sea level rise scenarios for the 
United States National Climate Assessment. Silver Spring: Climate Program Office, 2012. p. 12-13. 
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aumento dos refugiados climáticos, desaparecimento de pequenas ilhas nos oceanos Índico e 
Pacífico, salinização dos deltas, intrusão marinha nos aquíferos, extinção de ecossistemas cos-
teiros e fragilização de usinas nucleares localizadas nas costas43. 

Figura 09 – Cenários globais de aumento médio do nível do mar. 

 
Fonte: NOOA (2012), p. 3. 

 

Aproximadamente 10% da energia elétrica mundial é produzida pela fissão do urânio44, resul-
tando em grande quantidade de resíduos radiativos de alta toxicidade e que podem ficar ativos 
por até cem mil anos45 – daí o risco que corremos com a vulnerabilização das centrais nucleares, 
como demonstram antigos e recentes vazamentos (a exemplo daquele ocorrido em fevereiro de 
2011 na usina de Fukushima no Japão, cujos efeitos são ainda sentidos46). Para além dos impactos 
associados ao funcionamento e à manutenção das plantas nucleares, os grandes ‘vilãos’, no caso 
da geração de energia destinada à realização de diferentes atividades humanas – correntemente 
(e corretamente) culpados pelo aumento das emissões de GEE –, são as fontes de combustíveis 
fósseis (sobretudo carvão, petróleo e gás natural). Em conjunto, respondem por cerca de 80% da 
energia mundial47 (Figura 10) e liberam ainda outros poluentes na atmosfera, como óxidos de 

 
43 MARQUES, Luiz. “Consequências da elevação do nível do mar no século XXI”, Jornal da UNICAMP, 24 jul. 2017. 
Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/consequencias-da-elevacao-do-nivel-
do-mar-no-seculo-xxi>. Acesso em: 31 ago. 2020. 
44 Cf. WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. “Nuclear power in the world today”, jun. 2021. <https://world-nu-
clear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today.aspx>. Acesso em: 
30 ago. 2021. 
45 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 128. 
46 Cf.: VELOSO, Larissa. “O pesadelo de Fukushima”, O Planeta, 28 nov. 2013. Disponível em: <https://www.revista-
planeta.com.br/o-pesadelo-de-fukushima/>. Acesso em: 01 set. 2020. Ver também: MARTINS, Alejandra. “A surpreen-
dente causa de centenas de mortes após acidente nuclear de Fukushima — não é a radiação”, BBC News Mundo, 21 
nov. 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50494512>. Acesso em: 01 set. 2020. 
47 Cf. “Fossil fuel energy consumption (% of total)”, The World Bank. Disponível em: <https://data.worldbank.org/in-
dicator/EG.USE.COMM.FO.ZS>. Acesso em: 07 jan. 2021. 
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nitrogênio48 (NOX) e dióxido de enxofre49 (SO2). Apesar dos insistentes alertas da comunidade 
científica sobre a necessidade de que o uso de combustíveis fósseis diminua rápida e progressi-
vamente (até zerar na íntegra), as emissões do setor continuam a subir, sendo que, apenas em 
2019, foram da ordem de 36,8 GtCO250. 

Figura 10 – Consumo de energia primária por tipos de fontes (1800-2019). 

 
Fonte: OUR WORLD IN DATA (2021), em rede51. 

A tendência de tal crescimento também se justifica ao percebermos os constantes subsídios que 
o setor de combustíveis fósseis (atualmente dominado por megacorporações petroquímicas) re-
cebe (e a despeito dos governos pactuarem metas globais de redução de GEE, como veremos 
adiante52). Nesse contexto, o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que combinou seus próprios dados com os da Agência Internacional de 
Energia (IEA, em inglês), estima que, de 2010 a 2015, investiram-se entre 370 e 620 bilhões de 

 
48 Os óxidos de nitrogênio são poluentes primários (no ser humano, por exemplo, provocam problemas respiratórios) 
e também participam de reações químicas que geram problemas indiretos, tais como a acidez das chuvas e a redução 
da camada de ozônio. Cf. VERGNHANINI FILHO, Renato. Emissão de óxidos de nitrogênio (NOX) na combustão 
industrial. Revista IPT, v. 1, n. 3, dez. 2016, p. 6-19. 
49 O dióxido de enxofre provoca doenças respiratórias e cardiovasculares em humanos. Na atmosfera, reagindo com 
outros componentes, leva à acidificação de corpos d’água e à corrosão de edificações, entre outros problemas. Ver: 
CETESB. Ficha de Informação Toxicológica. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/laboratorios/wp-con-
tent/uploads/sites/24/2013/11/Dioxido-de-enxofre.pdf>. Acesso em: 31 out. 2018.  
50 JACKSON, Robert B. [et al.]. Persistent fossil fuel growth threatens the Paris Agreement and planetary health. 
Environmental Research Letters, v. 14, n. 4, dez. 2019, p.1-8. DOI: 10.1088/1748-9326/ab57b3. 
51 Disponível em: <https://ourworldindata.org/energy>. Acesso em: 30 ago. 2021. 
52 Voltaremos a essa questão, no Capítulo 03, ao tratar da imbricada relação dos Estados com as corporações. 
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dólares em medidas de apoio às fontes fósseis de energia em 76 países (responsáveis por 94% 
das emissões globais de CO2)53. Indo ao encontro do contexto mundial, no Brasil, o então pre-
sidente Michel Temer (nascido em 1940), pelo decreto n° 9.128/2017, prorrogou até 2040 o pro-
grama Repetro, que concede isenções fiscais para a importação de equipamentos destinados à 
indústria do petróleo, criado em 1999 (e que deveria ter se encerrado em 2019). Além disso, com 
a prorrogação do programa, tornaram-se isentos de tributos também os insumos para essa in-
dústria fabricados dentro do país54. 

Mesmo a geração de energia por meio de fontes consideradas renováveis55 – tal como ocorre 
em usinas hidrelétricas, fotovoltaicas e eólicas – impacta o meio ambiente, à medida que os 
sistemas geradores, seus equipamentos e linhas de transmissão precisam ser produzidos. No 
caso das hidrelétricas, contradizendo o senso comum de que seriam matrizes ‘limpas’, estudos 
recentes demonstram que também são grandes emissoras de gases de efeito estufa, particular-
mente de metano, contribuindo com cerca de 25% a mais de emissões de CH4 que o estimado 
para o aquecimento global56. A usina de Tucuruí (PA), no Brasil, por exemplo, em 1990, emitiu 
entre 7 e 10,1 milhões de toneladas CO2e57, uma quantidade substancialmente superior, no pe-
ríodo, à contribuição de São Paulo, a maior cidade do país, no montante de emissões58. No caso 
da controversa usina de Belo Monte (AM), construída sobre o rio Xingu, estima-se que serão 
necessários cerca de 41 anos para que as suas emissões de GEE se equiparem às de uma usina 
termelétrica de mesma capacidade instalada59.  

Assim, no contexto brasileiro, destaca-se justamente a recente tendência de construção de hi-
drelétricas na região Amazônica, agravando os impactos ambientais resultantes desses empre-
endimentos em função da destruição de importante bioma. Impactos originados não só para a 

 
53 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. OECD companion to the 
inventory of support measures for fossil fuels 2018. Paris: OECD, 2018. p. 22. DOI: 10.1787/9789264286061-en. 
54 PAMPLONA, Nicola. “Governo amplia até 2040 regime de isenção fiscal no setor de petróleo”, Folha de São 
Paulo, 18 ago. 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1911063-governo-amplia-ate-
ate-2040-regime-de-isencao-fiscal-no-setor-de-petroleo.shtml>. Acesso em: 02 set. 2020. 
55 Retomaremos a discussão sobre as implicações da geração de energia por meio de fontes renováveis no Capítulo 
5, examinando os conceitos de efeito rebote e desmaterialização da economia.  
56 Cf. DEEMER, Bridget R. [et al.]. Greenhouse gas emissions from reservoir water surfaces: a new global synthesis. 
BioScience, v. 66, n. 11, 2016, p. 949-964.  
57 NT: Equivalência em dióxido de carbono, CO₂e ou CO₂eq, é a medida métrica que expressa a quantidade de gases 
de efeito estufa em termos similares à quantidade de dióxido de carbono. Assim, a equivalência considera o poten-
cial de aquecimento global (GWP) dos gases envolvidos (no caso do metano, como vimos, é 28) – resultando da 
multiplicação das toneladas emitidas por cada GEE pelo seu GWP (quando comparado ao do CO2). 
58 FEARNSIDE, Philip M. Greenhouse gas emissions from a hydroelectric reservoir (Brazil’s Tucuruí Dam) and the 
energy policy implications. Water, Air, & Soil Pollution, v. 133, 2002, p. 69–96. DOI: 10.1023/A:1012971715668. 
59 TEGEL, Simon. “Brazil's hydro dams could make its greenhouse gas emissions soar”, The World, 01 jul. 2013. 
Disponível em: <https://www.pri.org/stories/2013-07-01/brazils-hydro-dams-could-make-its-greenhouse-gas-emis-
sions-soar>. Acesso em: 02 set. 2020. 
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construção das usinas em si – cujas operações demandam, por sua vez, a necessidade de trans-
portar diferentes materiais por longas distâncias, incrementando as emissões do setor de trans-
portes –, como pela própria instalação das linhas de transmissão. Além disso, a inundação de 
grandes áreas para as represas soterra espécies existentes, altera ecossistemas e implica na mu-
dança de populações ribeirinhas60 (que há tempos coexistem nesses locais, de maneira que hoje 
as poderíamos chamar de ‘sustentáveis’) – o que representa significativo impacto social.  

 

Ainda em relação à perda de biodiversidade relacionada às atividades humanas, embora nem 
sempre receba a devida atenção, precisa ser analisada com maior profundidade. Afinal, so-
mente as florestas, como a Amazônia, abrigam de 70% a 80% da biodiversidade terrestre, in-
clusive a maior parte das espécies ameaçadas de extinção61. Essas formações vegetais são res-
ponsáveis por preservar os solos, regular os regimes hidrológicos, os ciclos de nutrientes e de 
trocas de gases na atmosfera62. Logo, quando vítimas do desmatamento – seja para a extração 
de madeira com diferentes fins, para atender às atividades de agropecuária e mineração, ou 
mesmo visando à construção de hidrelétricas, como acima exposto –, compromete-se grande 
parte da biodiversidade existente, da qual dependemos para sobreviver. 

Para se ter ideia do nível de desmatamento operado pela ação humana, a cobertura florestal do 
planeta estendia-se por 60 milhões de km² há alguns milênios, sendo que 38% desse total foram 
completamente desmatados e 57% encontram-se em estado de degradação, restando somente 
15% de florestas ainda intactas63. Até o período pré-industrial, o desmatamento seguia um 
ritmo relativamente lento, sendo em parte compensado pela formação de florestas secundárias, 
de modo que cerca de 8 milhões de km² foram efetivamente desmatados. A partir de 1800, o 
desmatamento adquiriu maior escala e se acelerou, pois foram desarborizados outros 10 mi-
lhões de km² de florestas, atingindo-se, em 2010, a assustadora marca de 18 milhões de km² de 
área de desflorestação64 (Figura 11).  

 
60 Sobre os impactos negativos da construção de hidrelétricas e de outras grandes obras de infraestruturas físicas na 
Amazônia (como rodovias), ver: FEARNSIDE, Philip M. Challenges for sustainable development in Brazilian Ama-
zonia. Sustainable Development, v. 26, p. 141–149, 2018. DOI: 10.1002/sd.1725.  
61 Cf. BUTLER, Rhett. Deforestation and extiction. Mongabay, 2012. Disponível em: <https://rainforests.monga-
bay.com/0908.htm>. Acesso em: 17 jun. 2019. Ver também: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. The 
state of world’s forests: forests, biodiversity and people. Roma: FAO, 2020. p. 2 e 36. 
62 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. State of world’s forests: forests and agriculture: land-use chal-
lenges and opportunities. Roma: FAO, 2016. p. 2. 
63 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. State of world’s forests. Roma: FAO, 2012. p. 9-10. 
64 Ibidem. Embora a perda líquida de área florestal tenha diminuído (de 78.400 km²/ano entre 1990 e 2000 para 47.400 
km²/ano entre 2010 e 2020), as taxas de desmatamento mantiveram-se altas (100.000 km²/ano entre 2015 e 2020), 
resultando em perda significativa de biodiversidade. Cf. FAO, 2016, p. 10-13. 
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Figura 11 – População mundial x desmatamento acumulativo de florestas (1800-2010). 

 

Fonte: FAO (2012), p. 9. Azul: desmatamento em bilhões de hectares. Laranja: população mundial em bilhões. 

Essa situação seria especialmente grave no caso das florestas tropicais, porque as mesmas abri-
gam metade das espécies terrestres mundiais65. No Brasil, exemplo típico de desmatamento foi 
aquele sofrido pela Mata Atlântica – um dos mais ricos biomas do planeta (em termos de di-
versidade e abundância de espécies) –, em que, dos seus 1,3 milhões de km² originais, como 
consequência de cinco séculos de exploração (ou seja, desde que os europeus aqui se estabele-
ceram), sobrevivem 29%, dos quais somente 7% deles podem ser considerados em bom estado 
de conservação66. Com base em dados de 2000, outro estudo apontava que, a partir de 1950, a 
aceleração do desmatamento se deu de forma acentuada, à medida que, em 30 anos, maior quan-
tidade de terra converteu-se em áreas agrícolas que nos 150 anos passados67.  

Assim, enquanto a degradação da Mata Atlântica levou séculos para se efetivar, em decênios, 
situação similar tem acontecido no Cerrado e na floresta Amazônica (corroborando a percep-
ção de aceleração da desflorestação). No primeiro caso, em estudo sobre a devastação do Cer-
rado, os pesquisadores envolvidos alertaram para o fato de que, mantido o atual padrão de 
desmatamento (1% ao ano), essa formação deverá desaparecer em 2050 – sendo que 46% de sua 
área original (equivalente a 880 mil km²) já foi destruída, restando intocada cerca de 20%68. O 

 
65 BUTLER, 2012, em rede. 
66 O bioma da Mata Atlântica é composto por formações florestais nativas (Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, 
Ombrófila Aberta, Estacional Semidecidual e Estacional Decidual), bem como por ecossistemas associados (man-
guezais, vegetações de restingas e campos de altitude). Mesmo com o amplo desmatamento operado, continua a 
desempenhar importante papel na preservação da biodiversidade, protegendo diferentes espécies ameaçadas de 
extinção. Ver: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Mata de vegetação nativa na área de aplicação da lei no. 
11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica (ano base 2009). Brasília: MMA, 2015. p. 6. 
67 Cf. MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and human well-being: biodiversity synthesis. 
Washington: WRI, 2005. p. 12-18. 
68 STRASSBURG, Bernardo B. N. [et al.]. Moment of truth for the Cerrado hotspot. Nature Ecology and Evolution, 
v. 1, n. 99, 2017. doi: 10.1038/s41559-017-0099. 
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desaparecimento desse bioma trará consequências desastrosas para todas as espécies que dele 
dependem (incluída a humana), especialmente no Brasil, pois abriga oito das doze nascentes 
das maiores bacias hidrográficas que banham nossas terras69, além de ser berço de três grandes 
aquíferos do país (Bambuí, Urucuia e Guarani)70. 

Figura 12 – Evolução da taxa de desmatamento na Amazônia Legal (1988-2021). 

 

Fonte: Rede Colabora (2021), em rede71. Elaborado a partir de dados do Sistema PRODES. 

No que concerne à Amazônia, desde a implantação do novo Código Florestal em 2012, houve 
um aumento de 75% do seu desmatamento72 (Figura 12). Somente entre agosto de 2018 e julho 
de 2019, na área da Amazônia legal, por corte raso, foram suprimidos 10.129 km², represen-
tando um aumento de 34% em relação ao período anterior73. A partir de então, continuamos 
progressivamente extinguindo mais área florestal, mantendo-nos acima de 10 mil km² anuais 
de desmatamento: entre agosto de 2019 e julho de 2020, por exemplo, foram desflorestados 

 
69 LIMA, Jorge Enoch Furquim Werneck; SILVA, Euzebio Medrado da. Estimativa da contribuição hídrica super-
ficial do Cerrado para as grandes regiões hidrográficas brasileiras. In: Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Re-
cursos Hídricos, 2007, São Paulo: ABRH, 2007. Disponível em: <www.abrhidro.org.br/SGCv3/publica-
cao.php?PUB=3&ID=19&SUMARIO=4580>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
70 SOUSA, Ferdinando de. Bambuí, Urucuia e Guarani: Os grandes aquíferos do Cerrado brasileiro. Água Vida e 
Cia, mai. 2017. Disponível em <ferdinandodesousa.com/2017/05/24/bambui-urucuia-e-guarani-os-grandes-aquife-
ros-do-Cerrado-brasileiro/>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
71 Disponível em: <https://projetocolabora.com.br/ods13/inpe-desmatamento-na-amazonia-cresceu-22-em-um-
ano/>. Acesso em: 19 nov. 2021. 
72 O novo Código Florestal criou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que armazena informações sobre as proprie-
dades rurais do país. Contudo, ao conceder anistia de multas por desmatamento ilegal até 2008 (visando regularizar 
a situação de diferentes propriedades), acabou por incentivar a exploração de outras áreas até então preservadas. 
Ver: MIRANDA, Giuliana. “Novo Código Florestal contribuiu para aumento no desmatamento”. Folha de São 
Paulo, dez. 2016. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2016/12/1840178-novo-codigo-florestal-
contribuiu-para-aumento-no-desmatamento.shtml>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
73 PIVETTA, Marcos. “Desmatamento na Amazônia cresceu 34% em 2019”, Revista FAPESP, 9 jun. 2020. Disponível 
em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-34-em-2019/l>. Acesso em: 29 ago. 2020.  
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10.851 km², ou seja, 7,13% a mais74. O intervalo subsequente (agosto de 2020 a julho de 2021) 
registrou um aumento ainda mais expressivo, quando alcançamos a maior taxa de desarbori-
zação dos últimos 15 anos (13.235 km², ou quase 22% acima do período passado)75. 

A principal causa do desmatamento, nos últimos anos, deve-se ao avanço da fronteira agrope-
cuária, especialmente motivado pelas megacorporações de nossa economia capitalista globa-
lizada e que passaram a definir os rumos do sistema alimentar mundial, metamorfoseado em 
agronegócio76. De fato, entre 1990 e 2005, 71% do desmatamento em países da América do Sul 
– Argentina, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Peru, Venezuela e Brasil – resultou da conversão de 
terras em terrenos de pasto e, especificamente no caso brasileiro, tal proporção foi superior a 
80%77. Considerando que, entre 1990 e 2003, o rebanho bovino na Amazônia Legal passou de 
cerca de 26,6 milhões para 64 milhões de cabeças de gado – o que equivale a um crescimento 
de 140%78, é possível ter ideia da situação que se consolidou. Ainda que o país tenha se tornado 
o maior exportador mundial de carne bovina, 80% do rebanho nacional tem sido historicamente 
absorvido pelo mercado interno79 – portanto, somos nós, brasileiros, os principais ‘devorado-
res’ da Amazônia (como bem advertiu João Meirelles Filho em seu provocativo texto de 200680). 

Aliada à expansão agropecuária, como decorrência de alterações no sistema climático mundial 
(isto é, do aquecimento global), também tem sido observada uma maior vulnerabilidade das áreas 

 
74  Cf. “A taxa consolidada de desmatamento por corte raso para os nove estados da Amazônia Legal em 2020 foi de 
10.851 km²”, INPE, mai. 2021. Disponível em: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5811>. Acesso 
em: 26 ago. 2021. 
75 Cf. “Desmatamento na Amazônia tem a maior taxa em 15 anos”, BBC News, 18 nov. 2021. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59341478>. Acesso em: 19 nov. 2021. 
76 Aproximadamente 95% do mercado global estão sob controle de cinco megacorporações agroquímicas (Bayer/Mon-
santo, ChemChina/Syngenta e Dow/DuPont, BASF e Sumimoto). Além disso, 17 trades dominam o comércio internacio-
nal dos alimentos, transformados em soft commodities (a exemplo da carne bovina e da soja) – as quais passaram a ser 
negociadas na Chicago Mercantile Exchange como derivativos na forma de opções e contratos futuros. Cf. MARQUES, 
Luiz. “O agronegócio e o declínio dos insetos”, Jornal da UNICAMP. 23 out. 2017. Disponível em: <https://www.uni-
camp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-agronegocio-e-o-declinio-dos-insetos>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
77 FAO, 2016, p. 22. 
78 INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA. “Pecuária na Amazônia: tendências e implica-
ções para a conservação ambiental”, Imazon, 25 nov. 2015. Disponível em: < https://imazon.org.br/pecuaria-na-amazo-
nia-tendencias-e-implicacoes-para-a-conservacao-ambiental/>. Acesso em: 21 dez. 2020. 
79 MACEDO, Flávia. “Consumo de carne bovina no Brasil cresceu 14% em 10 anos, diz Cepea”, Canal Rural. 09 dez. 
2019. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/boi/consumo-de-carne-bovina-no-brasil-
cresceu-14-em-10-anos-diz-cepea/>. Acesso em: 26 ago. 2020. No entanto, lembramos que, em função da perda de 
renda da população brasileira no contexto da pandemia, o consumo de carne bovina caiu 14% em 2021 em relação a 
2019 – ainda que a tendência seja de retorno aos padrões iniciais de consumo caso superada a recessão econômica. 
Cf. “Com pandemia e China, consumo de carne no Brasil cai ao menor nível em 25 anos”, G1, 21 mai. 2021. Dispo-
nível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/05/21/com-pandemia-e-china-consumo-de-
carne-no-brasil-cai-ao-menor-nivel-em-25-anos.ghtml>. Acesso em: 26 ago. 2021.  
80 O texto completo pode ser consultado em: MEIRELLES FILHO, João. Você já comeu a Amazônia hoje? 2006. p. 
151-157. In: MANESCHY, O. (org.) Amazônia, lugar da experiência. Belém: UFPA, 2013.  
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florestais exploradas. Assim, as mesmas ficam sujeitas a condições que retroalimentam negati-
vamente seu processo de degradação inicial81 (tais como incremento de suas margens, resseca-
mento por exposição aos ventos, maior potencial de combustibilidade82 e perda de espécies ne-
cessárias à conservação) – o que pode levá-las a ultrapassar seus pontos críticos de resiliência 
mais rapidamente. Nesse sentido, já em 2014, importante estudo demonstrava que as secas so-
fridas na Amazônia em 2005 e 2010 representariam indícios da fadiga desse bioma83. Outro es-
tudo reforçou que a intensidade das secas nesses anos, como também em 2015-2016, constituiu 
manifestações de um provável ponto de inflexão, a partir do qual (mediante a interação negativa 
entre desmatamento – seguido do corrente uso de queimadas84 – e mudanças climáticas) o sis-
tema amazônico transitaria para ecossistemas não florestais, especialmente em suas porções 
leste, sul e central. Ademais, os pesquisadores alertaram que o ponto crítico de desestabilização 
da Amazônia poderia ser atingido com um desmatamento da ordem de 20% a 25% da área flores-
tal (e não 40% como previram os primeiros modelos)85.  

De fato, como sinal de que estamos transformando esse ecossistema desde agora, pesquisa co-
ordenada por Luciana Gatti do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a qual moni-
torou concentrações atmosféricas de gases sobre a Amazônia entre 2010 e 2018, demonstrou 
que certas porções da floresta não mais se comportam como sumidouros de carbono86, pois têm 

 
81 MARQUES, Luiz. “O último século das florestas tropicais?”, Jornal da UNICAMP, 07 ago. 2017. Disponível em: 
<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-ultimo-seculo-das-florestas-tropicais>. Acesso em: 26 
ago. 2020. 
82 Como ocorrido recentemente no bioma Pantanal, quando 14% foram queimados apenas em setembro de 2020, 
representando a maior devastação anual por fogo desde o início das medições oficiais (em 2002). Ver: “Pantanal teve 
14% do bioma queimado apenas em setembro e área devastada já é recorde histórico, diz Inpe”, G1, 07 out. 2020. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/07/pantanal-bate-recorde-historico-de-numero-de-
queimadas-em-setembro-desde-inicio-das-medicoes-do-inpe-com-mais-de-14-mil-focos-em-um-mes.ghtml>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 
83 NOBRE, Antonio Donato. The future climate of Amazonia: scientific assessment report. São José dos Campos: 
INPE; INPA, 2014. p.25-26. 
84 As operações típicas do desmatamento consistem em: extrair a madeira que interessa para fins comerciais, queimar 
o que restou de vegetação nativa e então realizar o corte raso (para plantio ou para abertura de pastos). Atualmente, 
metade das queimadas no Brasil é feita na Amazônia, de modo que o número de focos de incêndio dobrou entre 2012 
e 2017 – com consequente liberação de material particulado que causa inúmeros problemas de saúde. Cf. PORTELA, 
Graça. “Especial Clima e Saúde aborda o tema Queimadas”, Portal FIOCRUZ, 18 jan. 2018. Disponível em: <https://por-
tal.fiocruz.br/noticia/especial-clima-e-saude-aborda-o-tema-queimadas>. Acesso em: 28 ago. 2020. 
85 LOVEJOY, Thomas E.; NOBRE, Carlos. “Amazon Tipping Point” (Editorial). Science Advances, v. 4, n. 2, 21 fev. 2018. 
Disponível em: <https://advances.sciencemag.org/content/advances/4/2/eaat2340.full.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2020. 
86 Enquanto fonte de armazenamento temporário dos gases de efeito estufa emitidos por diferentes atividades – 
papel este também desempenhado pelos oceanos e certos tipos de solos (a exemplo das turfeiras, acima citadas). 
Como analisaremos no Capítulo 3, a compreensão da Amazônia enquanto sumidouro de carbono gerou embates 
entre representantes dos países que participaram das Conferências Mundiais sobre Meio Ambiente. Importante 
dizer que uma pesquisa anterior já havia nos alertado sobre os impactos do desmatamento em termos de emissões 
de GEE. Apenas em 2014, com o desmatamento de 4.301 km² (ou 3,4%) das reservas então existentes na Amazônia 
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passado a emitir cerca de 0,18 bilhão de toneladas de GEE para a atmosfera – sendo que as 
emissões aferidas são maiores na região oriental, sobretudo entre os estados do Pará e Mato 
Grosso (isto é, justamente aquela que factualmente mais desmatamos e queimamos)87.  

Ademais, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), 
estaríamos no limite de desestabilização: 780 mil km² (cerca de 20%) do tecido florestal foram 
destruídos88. Portanto, corremos eminente risco de minar esse tão extenso e múltiplo reduto 
de vida na Terra, além de sermos tolhidos dos seus “rios voadores”89 (Figura 13) – como assim 
são conhecidas as massas de ar que se formam por ação da evapotranspiração da floresta e que 
desaguam sobre a região centro-sul do país, reduzindo sua aridez (o que é evidentemente bom 
para a agricultura e para abastecer os reservatórios de água de nossos centros urbanos).  

Figura 13 – Formação dos “rios voadores” sobre terras indígenas (Tricheira/Bacajá). 

 
Fonte: Acervo pessoal de André Pereira Rodrigues, abr. 2020. Cedido para a autora. 

Enquanto a transformação definitiva das coberturas florestais remanescentes ainda é incerta 
(mas quase tangível se rapidamente não mudarmos nosso modo de estar no mundo), certo é que 
o planeta assiste diariamente à perda em massa de suas espécies (entre 30 e 159 plantas e animais 

 
Legal (126.709 km²), calculou-se a perda de 74,9 milhões de toneladas de carbono das 2,1 bilhões de toneladas de 
estoque remanescente na vegetação florestal (acima e abaixo do solo). Cf. FEARNSIDE, Philip Martin; NOGUEIRA, 
Euler Melo; YANAI, Aurora Milho. Maintaining carbon stocks in extractive reserves in Brazilian Amazonia. De-
senvolvimento e Meio Ambiente, v. 48, p. 446-476, nov. 2018. DOI: 10.5380/dma.v48i0.58780. 
87 GATTI, Luciana V.; BASSO, Luana S., MILLER, John B. [et al.]. Amazonia as a carbon source linked to deforesta-
tion and climate change, Nature, n. 595, p. 388–393, 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03629-6. 
88 INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA. Desmatamento Zero na Amazônia: como e 
por que chegar lá, 2017. p.7. Disponível em: <https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Desmata-
mento%20zero%20como%20e%20por%20que%20chegar%20la.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2020. 
89 Sobre a importância dessas massas de ar, o “Projeto Rios Voadores”, idealizado e colocado em prática por dife-
rentes pesquisadores desde 2007, visa promover estudos sobre o vapor de água amazônico, bem como divulgar seu 
papel no regime de chuvas de outras regiões brasileiras. Para mais, ver: <https://riosvoadores.com.br/o-projeto/>. 
Acesso em: 29 ago. 2020. 
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desaparecem todos os dias90) – configurando-se o que tem sido chamada de a “sexta extinção”. 
Ao contrário das anteriores, cuja métrica era a escala geológica, a dinâmica da atual é caracteri-
zada justamente por sua rapidez, intensificando-se no espaço e no tempo – de maneira que 28%, 
ou mais de 37.400 espécies avaliadas pela International Union for Conservation of Nature (IUCN, 
ou União Internacional para Conservação da Natureza) estão atualmente ameaçadas91. Ademais, 
a sexta extinção deriva não de uma causa eventual externa (como a queda do meteoro que teria 
ocasionado o extermínio dos dinossauros92), mas de um processo contínuo, internalizado na bi-
osfera por ação antrópica. 

Exemplo bastante em evidência, em virtude de seu impacto sobre a agricultura, é o atual co-
lapso das abelhas e de outros insetos polinizadores93. Há tempos essa problemática tem sido 
alvo de disputa entre a sociedade civil e os grandes produtores de agrotóxicos – mesmo em 
países cuja legislação ambiental geralmente é mais restritiva. Em 2017, na França, por exemplo, 
denunciou-se a comercialização do sulfoxaflor, fabricado pela Dow AgroSciences, que inter-
fere no funcionamento do sistema nervoso central dos insetos94. No Brasil, apesar das evidên-
cias científicas em contrário, seguem sendo autorizados componentes que comprovadamente 
são danosos aos insetos, em especial às abelhas95. 

Em estudo conduzido pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
(BPBES) em parceria com a Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador (REBIPP), ava-
liou-se que, das 91 plantas analisadas, relacionadas à alimentação no Brasil, grande parte delas 
é essencial (35%) ou altamente (24%) dependente de insetos polinizadores, sobretudo das 

 
90 MARQUES, Luiz. “O agronegócio e o declínio dos insetos”, Jornal da UNICAMP, 23 out. 2017. Disponível em: 
<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-agronegocio-e-o-declinio-dos-insetos>. Acesso em: 
28 ago. 2020. 
91 Cf. INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE. The IUCN red list of threatened species, 
2021. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org/>. Acesso em: 01 set. 2021. 
92 Sobre a origem e consequências do meteoro que se chocou contra a Terra, levando à extinção dos dinossauros, 
ver: AMOS, Jonathan. “O ‘Dia D’ dos dinossauros: quando o meteoro atingiu a Terra”, BBC News, 10 set. 2019. 
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-49653931>. Acesso em: 31 out. 2021. 
93 BENJAMIN, Alison. “The selfish case for saving bees: it’s how to save ourselves”, The Guardian, 18 mai. 2019. 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/18/saving-bees-save-ourselves-pollina-
tors>. Acesso em: 28 ago. 2020. Ver também: HALSCH, Christopher A. [et al.]. Insects and recent climate change. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 118, n. 2, jan. 2021. DOI: 10.1073/pnas.2002543117. 
94 FOUCART, Stéphane; VALO, Martine. “Les apiculteurs dénoncent l’autorisation d’un nouveau néonicotinoïde 
en France”, Le Monde, 19 out. 2017. Disponível em: <https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/19/un-nouveau-
neonicotinoide-autorise-en-france_5203468_3244.html>. Acesso em: 28 ago. 2020. 
95 Em levantamento realizado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), verificou-se que 770 mi-
lhões de abelhas foram mortas no Brasil ao longo de quatro anos, contaminadas por agrotóxicos, como neonicoti-
noides e fipronil. Contudo, como nem todas as perdas são contabilizadas pelos apicultores, estima-se que, na ver-
dade, 1,5 bilhão de abelhas tenha morrido. Cf. WENZEL, Fernanda. “Governo registra mais três agrotóxicos asso-
ciados à mortandade de abelhas”, O Eco, 26 mai. 2019. Disponível em: <https://www.oeco.org.br/reportagens/go-
verno-registra-mais-tres-agrotoxicos-associados-a-mortandade-de-abelhas/>. Acesso em: 28 ago. 2020. 



70 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

abelhas96. De forma geral, a Food and Agriculture Organization (FAO, ou Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) alerta que aproximadamente 75% das frutas 
e sementes utilizadas para consumo humano no mundo dependem, ao menos em parte, de po-
linizadores para sua produção97. Portanto, se quisermos contar com a diversidade dos alimen-
tos que consumimos, é urgente proteger esses animais. 

 

Outro texto da FAO, por sua vez, relaciona práticas inadequadas de manejo dos solos com a 
própria degradação desse recurso específico. Práticas essas que geram erosão, compactação, 
salinização, perda de matéria orgânica e de nutrientes, além de poluição. Por isso, a organiza-
ção prevê que, se mantidos os atuais padrões de uso, a quantidade de terras agricultáveis e 
produtivas per capita em 2050 corresponderia a apenas um quarto daquela existente em 196098. 
Esse cenário deve ser considerado preocupante, pois os solos não são recursos renováveis na 
escala da existência humana, visto que seu processo de constituição é muito lento, levando, em 
média, 500 anos para se formarem 2 centímetros de espessura de solo fértil99. 

Essa situação é particularmente crítica no Brasil, país que, desde 2008, lidera mundialmente o 
uso de agrotóxicos (ultrapassando inclusive os Estados Unidos, tradicionalmente o primeiro no 
ranking de vendas desses componentes)100. Em 15 anos (2000-2014), houve um aumento de 135% 
no consumo de agroquímicos no país, sendo que apenas três cultivos (soja, milho e cana-de-açú-
car) são responsáveis por 72% de todos os ativos aqui vendidos101 (Figura 14). Como consequência, 
segundo dados de 2012, 70% dos alimentos in natura consumidos no país estavam contaminados 
por agrotóxicos, sendo que 28% deles, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), continham substâncias não autorizadas102 – com riscos associados de intoxicação aguda 
e crônica. Levando em consideração que produtos proibidos nos Estados Unidos e na Europa são 

 
96 PLATAFORMA BRASILEIRA DE BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS. Relatório temático 
sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. São Carlos: Cubo, 2019. p. 23. 
97 “FAO's Global Action on Pollination Services for Sustainable Agriculture”. Disponível em: 
<http://www.fao.org/pollination/background/bees-and-other-pollinators/en/>. Acesso em: 28 ago. 2020. 
98 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Nothing dirty here: FAO kicks off International Year of Soils 2015. 
Roma, 2014. Disponível em: <http://www.fao.org/news/story/en/item/270812/icode/>. Acesso em: 29 ago. 2020. 
99 Segundo o Instituto de Estudos Avançados de Potsdam, na terceira edição da Global Soil Week. Disponível em: 
<https://gsf.globalsoilweek.org/global-soil-week/gsw-2015>. Acesso em: 18 dez. 2021. 
100 CARNEIRO, Fernando Ferreira (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. 
São Paulo: Expressão Popular, 2015. p. 37. Esse dossiê, realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO), detalha minuciosamente os agrotóxicos utilizados no Brasil, seus riscos à saúde e diferentes impactos 
que exercem sobre os recursos naturais. 
101 BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia no uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. São 
Paulo: FFLCH - USP, 2017, p. 33. 
102 Cf. ROSSI, Marina. “O “alarmante” uso de agrotóxicos no Brasil atinge 70% dos alimentos”, El País. 2015. Disponível 
em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/29/politica/1430321822_851653.html>. Acesso em: 29 ago. 2020. 
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livremente comercializados em terras brasileiras103 e/ou que as doses aqui empregadas são mais 
altas que nos demais países104, compreende-se o grau de intoxicação a que estamos sujeitos. 

Figura 14 – Consumo de agrotóxicos no Brasil por tonelada de ingrediente ativo (2000-2014). 

 
Fonte: BOMBARDI (2017), p. 33. Modificado pela autora. 

Atualmente se encontra em discussão, na Câmara Federal, o Projeto de Lei n° 6.299/2002, o 
qual propõe a mudança da denominação dos agrotóxicos para “defensivos agrícolas” e “produ-
tos fitossanitários” (como uma estratégia de mascarar, pela nomenclatura, os reais efeitos no-
civos de tais componentes), bem como visa a liberação de licenças temporárias, flexibilizando 
o processo de aprovação desses produtos (com a proibição somente de substâncias que apre-
sentem “risco inaceitável”). Segundo diferentes órgãos da área ambiental, essas mudanças po-
dem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente, levando à denominação da proposta enquanto 
“PL do Veneno”105. Mesmo sem a aprovação definitiva desse Projeto de Lei, percebemos que, 
desde então, tem ocorrido uma maior flexibilização quanto à comercialização de novos ativos, 
pois, apenas em 2019, outros 169 agroquímicos foram liberados no país106.   

O recente aumento do uso de organismos geneticamente modificados (OGM) tende a piorar o 
cenário identificado, visto que, embora o fato isolado de terem seus genes alterados não possa 

 
103 No caso do cultivo do café, por exemplo, dos 121 agrotóxicos autorizados no Brasil, 30 são proibidos pela União 
Europeia. Já para produção de soja, há 150 compostos legalizados no país, sendo 35 deles proibidos na Europa. Cf. 
BOMBARDI, op. cit., p. 46. 
104 Para ilustrar essa situação, podemos usar o exemplo do glifosato. No cultivo do café, o máximo de resíduo per-
mitido é de 1 mg/kg, 20 vezes maior que o limite exigido pela União Europeia (0,05 mg/kg). No caso da soja, a 
diferença é ainda maior: 10 mg/kg no Brasil contra os mesmos 0,05 mg/kg na Europa (ou seja, 100 vezes a mais). Cf. 
Ibidem, p. 48.  
105 Cf. DANTAS, Carolina. “Projeto de lei quer mudar legislação dos agrotóxicos no Brasil; entenda”, G1, 26 jun. 
2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/projeto-de-lei-quer-mudar-legislacao-dos-agrotoxi-
cos-no-brasil-entenda.ghtml>. Acesso em: 29 ago 2020. 
106Cf. MELO, Luisa. “Governo federal aprova registro de mais 31 agrotóxicos, somando 169 no ano”, G1, 21 mai. 
2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/05/21/governo-federal-aprova-re-
gistro-de-mais-31-agrotoxicos-somando-169-no-ano.ghtml>. Aceso em: 29 ago. 2020. 
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comprovar que causem prejuízos ao homem ou às demais espécies, as sementes transgênicas 
geralmente são desenvolvidas por empresas justamente com o intuito de aumentar a tolerância 
de certa cultura aos agrotóxicos107. De fato, parcela expressiva dos cultivos transgênicos deriva 
do emprego de sementes resistentes ao herbicida glifosato – principal composto comerciali-
zado no Brasil108, a despeito de seu efeito cancerígeno109.  

O caso da soja transgênica Roundup Ready, desenvolvida pela Monsanto, constitui um exemplo 
clássico, pois se observou aumento de resistência a esse veneno por parte de plantas não deseja-
das, exigindo-se a aplicação de uma maior quantidade do produto em associação com outros 
componentes110. Também ilustra claramente a dinâmica consolidada pelo agronegócio, contro-
lado por grandes transnacionais, em que se considera o emprego de agrotóxicos, em extensas 
monoculturas, como a única via para se aumentar a produtividade agrícola111. Outra questão re-
lacionada ao uso de espécies transgênicas refere-se ao fato de que parte delas não é capaz de 
se reproduzir, impossibilitando sua continuidade112. Ademais, mesmo para os casos em que a 
capacidade de reprodução se conserva, em geral, é estabelecida a compra obrigatória de novas 
sementes a cada ano no contrato entre empresas e agricultores – as quais, para que produzam, 
também dependem da adição de componentes químicos113. 

 

Esses compostos químicos têm afetado outro recurso natural fundamental para a vida e bas-
tante atingido pela ação humana: as fontes de água doce. Para além da contaminação direta 
dos recursos hídricos disponíveis114, o ciclo das águas é alterado por atividades antrópicas ao: 

 
107 Como explica Flávia Londres, os transgênicos atualmente comercializados em larga escala foram desenvolvidos 
com o objetivo de apresentar resistência a herbicidas e/ou propriedades inseticidas, sem preocupações em termos 
de aumento de produtividade ou de melhoria de seu valor nutricional. Cf. LONDRES, Flávia. “20 anos de transgê-
nicos: há o que comemorar?”, EcoDebate, 07 jul. 2014. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2014/07/07/20-
anos-de-transgenicos-ha-o-que-comemorar-por-flavia-londres/>. Acesso em: 21 dez. 2020. 
108 BOMBARDI, 2017, p. 35. 
109 CARNEIRO, 2015, p. 316-317. 
110 Ibidem, p .80. É relevante observamos que uma das principais marcas de glifosato, comercializada pela Bayer, 
também se denomina Roundup. 
111 Ibidem, p. 113. BOMBARDI, op. cit., p. 43-44. 
112 São as assim chamadas sementes “Terminator”, as quais, através de técnicas específicas de transgênese, tornam-
se estéreis. Cf. NASSAR, Nagib. “Tecnologia Terminator: As sementes suicidas e… assassinas”, Ecodebate, 05 abr. 
2015. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2015/04/13/tecnologia-terminator-as-sementes-suicidas-e-as-
sassinas-artigo-de-nagib-nassar/>. Acesso em: 25 set. 2021. 
113 Sobre essa questão, ver: SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio-técnico 
da informação digital e genética. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 28-29. 
114 No caso brasileiro, já em 2011, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estátistica (IBGE) alertava que, depois do esgoto 
sanitário e à frente de rejeitos oriundos de atividades industriais e de mineração, os resíduos de agrotóxicos constitu-
íam a segunda principal fonte de contaminação das águas brasileiras. Para mais, ver: INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Atlas de Saneamento: 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. p. 55. De forma semelhante, 
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desviar o curso natural das fontes existentes para atividades como irrigação e consumo (hu-
mano ou animal); dificultar a reposição dos lençóis freáticos pela impermeabilização dos solos; 
e provocar erosões e assoreamentos, modificando-se os leitos dos cursos d’água – em função 
do aumento da velocidade de vazão superficial ocasionada pelos pisos impermeáveis, em con-
junto com a instalação de canalizações urbanas e rurais115. 

Figura 15 – Condições de estresse hídrico nas diferentes regiões do planeta. 

 
Fonte: WRI (2019), em rede116. O risco de estresse hídrico é indicado em tonalidades que variam de amarelo claro 

(menor de 10%) a vermelho escuro (acima de 80%). Em cinza claro: regiões áridas, com baixo consumo de água. 

Com o aumento demográfico e, sobretudo, em função do maior consumo mundial per capita de 
água, diferentes regiões do planeta já se deparam com condições de escassez hídrica (Figura 15). 
O último estudo do World Resources Institute (WRI, ou Instituto de Recursos Mundiais), que 
mapeia a disponibilidade de água, indica que 17 países, os quais abrigam um quarto da população 
mundial, enfrentam condições de extremo estresse hídrico – com destaque para nações do Ori-
ente Médio, norte da África e Índia, entre outras localidades com pontos críticos específicos (a 
exemplo do Novo México, nos Estados Unidos)117. Nesse contexto, atualmente, de acordo com 
dados do recente relatório da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO, ou Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em torno 

 
o dossiê da ABRASCO sinaliza que os agroquímicos têm contaminado as fontes de águas no país, destacando estudos 
empreendidos nos estados do Ceará e do Mato Grosso. Ver: CARNEIRO, 2015, p. 66-72.  
115 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 125. 
116 Disponível em: <https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extre-
mely-high-water-stress>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
117 HOFSTE, Rutger Willem; REIG, Paul; SCHLEIFER, Leah. “17 Countries, Home to One-Quarter of the World's 
Population, Face Extremely High Water Stress”, WORLD RESOURCES INSTITUTE, 06 ago. 2019. Disponível em: 
<https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-
stress>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
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de 4 bilhões de pessoas vivenciam severa escassez hídrica pelo menos um mês ao ano, enquanto 
cerca de 1,6 bilhão de pessoas carece de acesso à água potável118. 

Figura 16 – População mundial (em milhões) x consumo de água (km³/ano) – 1900-2010. 

 

Fonte: FAO (2015), em rede119. Azul: consumo pela agropecuária. Vermelho: consumo industrial. Verde: consumo 
pelas cidades. Roxo: evaporação de lagos artificiais. Linha preta: crescimento da população. 

Ao olharmos para a questão do aumento da demanda, fica claro que esse é um ponto crucial de 
análise. Afinal, enquanto a população mundial triplicou ao longo do século XX, o consumo hu-
mano global de água aumentou em oito vezes, principalmente para atender às atividades de agri-
cultura e pecuária120 (intensamente irrigadas – Figura 16). De fato, o controle corporativo que o 
agronegócio exerce sobre o sistema alimentar global, ao transformar os produtos agrícolas em 
commodities e visar à maximização dos lucros de seus investimentos, incentiva a exportação de 
água na forma de alimentos e biocombustíveis, fomenta o consumo crescente de carne (cuja pro-
dução impulsiona o desmatamento e aumenta as emissões de metano, como vimos, além de ser 
altamente ‘sedenta’121) e muitas vezes negligencia as capacidades do solo e a disponibilidade dos 
recursos hídricos das diferentes regiões do planeta em que atua122. 

 
118 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. The United Na-
tions World Water Development Report 2020: water and climate change. Paris: UNESCO, 2020. p. 18. 
119 Disponível em: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/index.stm>. Acesso em: 31 ago. 2021. 
120 MARQUES, 2015, p. 112. 
121 A produção de 1 kg de carne bovina, por exemplo, exige mais de 15 mil litros de água, ao passo que 1 kg de milho 
demanda aproximadamente 1.200 litros e 1 kg de batatas menos de 300 litros. Ver: BARBOSA, Vanessa. “A água invisível 
que ‘comemos’ todo dia sem saber (e seus problemas)”, EXAME, 22 mar. 2018. Disponível em: <https://exame.com/econo-
mia/a-agua-invisivel-que-comemos-todo-dia-sem-saber-e-seus-problemas/>. Acesso em: 26 ago. 2020.  
122 Para exemplificar essa situação, em uma reserva indígena de Ontário (Canadá), enquanto a Nestlé engarrafa milhões 
de litros de água por dia, os habitantes locais estão desprovidos desse recurso para atender suas necessidades básicas. 
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Embora o consumo hídrico esteja crescendo em menor proporção (em relação às décadas ante-
riores, cerca de 1% ao ano), a previsão é de que a demanda por água aumente em 55% até 2050123. 
Assim, mantidos os atuais padrões de consumo e considerando a redução das reservas existentes, 
é provável que, em breve, a escassez de água afete um maior contingente populacional: a previ-
são, para 2030, é de que haja um déficit de 40% da água doce disponível e, já em 2025, estima-se 
que dois terços da população mundial padeçam de estresse hídrico124. Importa destacar ainda 
que a água, diante do cenário de esgotamento que se apresenta, começou a ser concebida como 
uma nova commodity pelo mercado financeiro, inclusive passando a ser negociada na bolsa ame-
ricana Nasdaq em dezembro de 2020125. 

No caso dos recursos subterrâneos, tal situação se torna particularmente crítica, visto que o de-
clínio e a contaminação dos aquíferos ocorrem de forma pouco perceptível, deixando as popula-
ções deles dependentes mais vulneráveis. Por meio de dados de satélite, foi possível verificar que 
21 dos 37 maiores aquíferos do mundo ultrapassaram seus pontos críticos entre 2003 e 2013 – ou 
seja, extraiu-se uma maior quantidade de água desses mananciais que a necessária para repor 
suas condições normais de existência126. No caso da Índia, essa é a principal causa atual de es-
tresse hídrico, de modo que alguns dos aquíferos de sua região Norte declinaram em uma taxa 
superior a 8 centímetros por ano entre 1990 e 2014127.  

Em função das alterações advindas das mudanças climáticas – com possíveis interferências nos 
padrões de precipitação (em termos de distribuição geográfica e quantidade), na reposição de 
fontes subterrâneas e na ocorrência de neve sobre as cadeias de montanhas –, o suprimento de 
água doce poderá se agravar ainda mais. Não é à toa que o último relatório da UNESCO, acima 
citado, dedique-se justamente a interpretar as consequências de tais alterações do clima quanto 
à disponibilidade de recursos hídricos, inclusive em termos do aumento de tensões políticas e 
sociais decorrentes de sua escassez. De acordo com projeções realizadas, o suprimento urbano 
de água seria particularmente vulnerável, com estimativas de que, em 2050, 685 milhões de pes-
soas em mais de 570 cidades enfrentem um declínio de pelo menos 10% da disponibilidade de 

 
Cf. SHIMO, Alexandra. “While Nestlé extracts millions of litres from their land, residents have no drinking water”, 
The Guardian, 04 out. 2018. Disponível em: <https://www.theguardian.com/global/2018/oct/04/ontario-six-nations-nes-
tle-running-water>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
123 UNESCO, 2020, p. 22. 
124 C-40 Cities. Restoring the flow. Disponível em: <https://www.c40.org/other/the-future-we-don-t-want-restoring-
the-flow>. Acesso em: 25 ago. 2020. 
125 Cf. APUD, Mateus. “Água vira investimento e começa ser negociada em contratos futuros na Nasdaq”, Estadão, 
09 dez. 2020. Disponível em: <https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/agua-investimento-contrato-futuro-
nasdaq>. Acesso em: 18 dez. 2021, 
126 RICHEY, Alexandra S. [et al.]. Quantifying renewable groundwater stress with GRACE. Water Resources Re-
search, 2015, p. 5217-5238. DOI: 10.1002/2015WR017349. 
127 HOFSTE; REIG; SCHLEIFER, 2019, em rede. 
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água potável. Alguns centros urbanos estariam em condições especialmente precárias: Santiago, 
capital do Chile, por exemplo, pode sofrer uma redução acima de 50%128.  

O Brasil é constantemente lembrado por contar com grandes mananciais, todavia, nos últimos 
anos, além da tradicional seca sofrida pela região Nordeste, também as regiões do Centro-Sul do 
país vêm passando por situações de estresse hídrico. De maneira geral, o atlas elaborado pela 
Agência Nacional de Águas (ANA) advertia que 55% dos municípios brasileiros, o que corres-
pondia a 73% da demanda nacional, estariam sujeitos à falta de água até 2015129. Precisamente, 
em fevereiro de 2015, o nível médio dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste operava com 
17,4% da capacidade, inferior até mesmo àquele de 2001 (em torno de 30%)130, quando se recor-
reu ao racionamento de energia – atualmente evitado pelo uso crescente de termoelétricas131 (o 
qual, por outro lado, tem comprometido ainda mais nosso futuro, ao aumentar sobremaneira 
as emissões do setor energético). Também no caso dos aquíferos, a situação brasileira deixa de 
ser confortável quando analisada a fundo. Afinal, enquanto o sistema Aquífero Grande Ama-
zônia – superior em termos de volume (abrangendo mais de 160.000 km³) – está bem distante 
das regiões de maior demanda do país, o sistema Aquífero Guarani, apesar de sua grande ex-
tensão (em torno de 1,2 milhão km²)132 e de se localizar junto às principais concentrações po-
pulacionais, possui trechos inaproveitáveis – pois parte de suas águas é salina ou sua profun-
didade inviabiliza a captação das águas133. Em adição, desde 2011, estudos advertem quanto à 
contaminação desse sistema por agrotóxicos utilizados nas plantações de cana-de-açúcar134. 

 

Além de atingirem os recursos naturais em si, por seu uso e/ou extração, cada atividade humana 
gera inúmeros resíduos, que nem sempre conseguem ser reincorporados aos fluxos naturais de 

 
128 C-40 Cities, op. cit., em rede. 
129 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Atlas Brasil: abastecimento urbano de água: panorama nacional. Brasília: 
ANA; Engecorp, 2010. p. 67. 
130 CRAIDE, Sabrina. “Chuvas elevam reservatórios do Sudeste e Centro Oeste”, Agência Brasil, 10 fev. 2015. Dis-
ponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-02/nivel-de-reservatorios-do-sudeste-e-centro-
oeste-sobe-um-pouco-com-chuvas>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
131 Cf. “Crise hídrica: governo poderá acionar mais usinas termelétricas sem contrato”, G1, 07 jun. 2021. Disponível 
em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/07/crise-hidrica-governo-libera-acionar-mais-usinas-termele-
tricas-sem-contrato.ghtml>. Acesso em: 27 ago. 2021. 
132 Cf. “Oceano subterrâneo mais um tesouro da Amazônia: mais de 160 trilhões de metros cúbicos”, Agência FA-
PESP, 08 dez. 2019. Disponível em: <https://namidia.fapesp.br/oceano-subterraneo-mais-um-tesouro-da-amazonia-
mais-de-160-trilhoes-de-metros-cubicos/207137>. Acesso em: 26 ago. 2020.  
133 MARQUES, Luiz. “Aquíferos, o declínio invisível”, Jornal da UNICAMP, 29 mai. 2017. Disponível em: 
<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/aquiferos-o-declinio-invisivel>. Acesso em: 25 ago. 2020. 
134 Cf. “Estudo mostra que o Aquífero Guarani está contaminado por agrotóxicos”, Ecodebate, 19 jun. 2011. Dispo-
nível em: <https://www.ecodebate.com.br/2011/05/19/estudo-mostra-que-o-aquifero-guarani-esta-contaminado-
por-agrotoxicos/>. Acesso em: 25 ago. 2020. 
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recomposição da matéria. Por sua escala, pelo ritmo com que são produzidos e pelo fato de se 
constituírem de materiais quimicamente mais estáveis, tais rejeitos não são reintegrados facil-
mente a esses ciclos. Quanto ao ritmo, um relatório do WRI estima que entre metade a três quar-
tos dos materiais extraídos do meio ambiente voltem à Natureza como descartes em apenas um 
ano. No que concerne à escala, o mesmo documento analisa que o volume de resíduos gerados 
seja até duas vezes superior ao volume dos produtos consumidos135. Já em relação à estabilidade 
dos compostos, o plástico136, para citar apenas um dos principais produtos de nossas atividades, 
possui tempo de decomposição da ordem de dezenas a centenas de anos. Isso leva à noção de 
preponderância cronológica do lixo, nos termos de Luiz Marques, ou seja: “[...] a vida útil de um 
produto industrial ou de seus componentes nas mãos do consumidor é frequentemente ínfima 
em relação aos decênios, séculos ou milênios de sua existência como lixo”137. 

Figura 17 – “Ilha de lixo” flutuando na costa norte de Honduras. 

 

Fonte: BBC Mundo (2017), em rede138. Foto de Caroline Power. 

Como um imenso lembrete dessa condição, desde 1997, sabemos da existência da “Grande 
Mancha de Lixo do Pacífico”, situada entre o Havaí e a Califórnia e formada basicamente por 
rejeitos plásticos (Figura 17). Estudo recente demonstrou que a mesma (a qual, embora seja a 
mais expressiva, não flutua só sobre as águas marinhas, pois há outras nos demais mares) seria, 
na verdade, 16 vezes maior que inicialmente contabilizado139. Outro problema relacionado com 

 
135 WORLD RESOURCES INSTITUTE. The weight of nations: materials outflows from industrial economies. Wa-
shington: WRI, 2000. Disponível em: <http://pdf.wri.org/weight_of_nations.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2021. 
136 WARD, Collin P.; REDDY, Christopher M. Opinion: We need better data about the environmental persistence 
of plastic goods. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 117, n. 26, jun. 2020, p. 14618-14621. DOI: 
10.1073/pnas.2008009117. 
137 MARQUES, 2015, p. 162. 
138 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41853621>. Acesso em: 31 ago. 2021. 
139 Cf. “Mancha de lixo do Pacífico é 16 vezes maior do que se supunha”, Observatório do Clima, 23 mar. 2018. 
Disponível em: <http://www.observatoriodoclima.eco.br/mancha-de-lixo-pacifico-e-16-vezes-maior-que-se-supu-
nha/>. Acesso em: 30 ago. 2020. 
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os polímeros que descartamos, diz respeito ao fato de que, expostos ao sol, ventos e ondas, 
passam a se decompor em partículas progressivamente menores ao ponto de serem convertidos 
em “microplásticos” – os quais, por sua vez, conservam sua toxicidade e podem capturar outros 
poluentes químicos (que também vão parar nas águas como resíduos)140. Assim, ao serem con-
sumidos por peixes e demais animais aquáticos, compromete-se toda a cadeia alimentar desses 
ecossistemas (contaminando-nos também ao ingeri-los141 – e não só as espécies marinhas, pois 
há indícios de microplásticos inclusive em peixes dos rios da Amazônia142). 

Esse mesmo documento observa que, visando controlar a depleção dos cardumes, embora te-
nha ocorrido maior crescimento relativo da aquicultura (527% entre 1990 e 2018) contra a pesca 
em si (14% no mesmo período), o sucesso obtido em algumas regiões ou países ainda se mostra 
insuficiente para evitar a extinção dos recursos ícticos globalmente. Isso principalmente ao se 
considerar a tendência de aumento de consumo (de 9 kg de peixes per capita em 1961, passamos 
a nos alimentar de 20,5 kg em 2018 – Figura 18). Assim, em 2018, a produção atingiu o recorde 
de 96,4 milhões de toneladas de pescado – o que representa um aumento de 5,4% em relação 
aos últimos três anos143. Portanto, a perda de biodiversidade por ação antrópica, acima apon-
tada, estende-se aos nossos mares e oceanos.  

Figura 18 – Crescimento do consumo de peixes globalmente (1950 a 2018). 

 

Fonte: FAO (2020), p. 4. Em laranja: população mundial. Em vermelho: Consumo de peixes per capita. 

Nesse contexto, a previsão é de que, já em 2025, os oceanos contenham uma tonelada de plástico 
para cada três toneladas de peixes, sendo que, em 2050, estima-se que haverá, por peso, mais 

 
140 Quanto a essa questão, consultar: MARQUES, Luiz. “Substituindo peixes por plástico”, Jornal da UNICAMP, 10 
jul. 2017. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/substituindo-peixes-por-plas-
tico>. Acesso em: 31 ago. 2020. 
141 Sobre o assunto, ver também o vídeo “Are you eating plastic for dinner?”, produzido por Andreas Tanner e dis-
ponibilizado pela National Geographic em: <https://video.nationalgeographic.com/video/short-film-show-
case/00000148-9ef6-d8d5-a7e9-feffb2950000>. Acesso em: 31 ago. 2020. 
142 PEGADO, Tamyris de Souza e Silva [et al.]. First evidence of microplastic ingestion by fishes from the Amazon 
River estuary, Marine Pollution Bulletin, v. 133, ago. 2018, p. 814-821. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2018.06.035. 
143 Ibidem, p. 4-5. 
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plástico que peixes nas águas marinhas. Embora por si só esses dados sejam alarmantes, as pro-
jeções podem ser consideradas conservadoras, à medida que é bastante provável que os estoques 
declinem mais rapidamente em função da sobrepesca corporativa144. No último relatório da FAO 
de 2020, denunciou-se justamente que a situação da sobrepesca se agravou ao longo dos anos, de 
maneira que restam somente 6,2% das reservas marinhas com maior potencial de exploração para 
consumo humano145. 

Destaca-se, desse modo, a questão da contaminação química generalizada do ambiente, gerada 
pela ação humana, ao lado dos (e em sinergia com os) impactos associados às mudanças climáti-
cas e à perda de biodiversidade. Afinal, como analisado, além de plásticos e demais rejeitos, as 
cadeias alimentares estão envenenadas por poluentes químicos em função do uso aumentado de 
agroquímicos. E não apenas por agrotóxicos, visto que a produção de substâncias artificiais au-
torizadas para serem comercializadas, por diferentes setores, cresce anualmente: a título de ilus-
tração, o inventário da Agência de Proteção Ambiental (EPA, em inglês) contempla aproxima-
damente 86 mil ativos legalizados146. Conforme visto, também os solos e as fontes de água, reci-
pientes dos múltiplos refugos de nossas atividades antrópicas, têm sido constantemente intoxi-
cados, a ponto de se comprometer a própria capacidade de regeneração dos oceanos – inicial-
mente considerada infinita147. Como consequência, ampliam-se os estudos que relatam patolo-
gias, disfunções e distúrbios neurocomportamentais148 diretamente associados à ‘sopa química’ 
em que estamos imersos (quase nos afogando). 

Agravando essa situação, observamos que muitas vezes a produção de novos bens se funda-
menta no princípio da obsolescência: programada ou subjetiva. No primeiro caso, visando uma 

 
144 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; MCKINSEY & COMPANY. The New Plastics Economy. In: World 
Economic Forum, 2016, p. 14. Disponível em: <http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Eco-
nomy.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2020. 
145 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. The state of world fisheries: sustainability in action. Roma: 
FAO, 2020. p. 7. 
146 Cf.<https://www.epa.gov/tsca-inventory/how-access-tsca-inventory>. Acesso em: 31 ago. 2020. Voltaremos a essa 
questão no próximo item (2.2) ao discutir os impactos do setor de construção civil. 
147 KEMPF, Hervé. As desigualdades, motor da crise ecológica. In: LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar Pi-
nheiro (orgs.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento, prosperidade. Rio de Ja-
neiro: Garamond, 2012. p.229-230. 
148 Segundo editorial da revista Environmental Health Perspectives, distúrbios endócrinos e neurocomportamentais, 
originados por contaminação química, são crescentes – afetando entre 400 e 600 mil das 4 milhões de crianças 
nascidas nos Estados Unidos a cada ano, por exemplo. Ainda de acordo com esse editorial, alguns estudos prospec-
tivos associaram comportamentos autistas com exposições pré-natais a inseticidas e ftalatos. Trabalhos adicionais 
relacionaram perda de cognição (QI), dislexia e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) à 
exposição de substâncias diversas, tais como chumbo, metil-mercúrio, inseticidas e arsênio, entre outras. Para mais, 
ver: LANDRIGAN, Philip J.; LAMBERTINI, Luca; BIRNBAUM, Linda S. A Research Strategy to Discover the En-
vironmental Causes of Autism and Neurodevelopmental Disabilities. Environmental Health Perspectives, n. 120, v. 
7, p.258–260, jul. 2012. DOI: 10.1289/ehp.1104285. Editorial. 
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maior rapidez na taxa de reposição de certas mercadorias para fomentar seu comércio, as mes-
mas são fabricadas de maneira a terem sua vida útil reduzida. Ademais, quando necessitam de 
conserto, geralmente tal procedimento se torna inviável quando comparado à aquisição de um 
produto novo similar. Já a obsolescência subjetiva relaciona-se com a esfera do desejo do con-
sumidor, que se vê incentivado – sobretudo pela moda e pela publicidade – a adquirir novas 
mercadorias, ainda que seus equivalentes não tenham encerrado sua vida útil, em função de 
aspectos simbólicos que lhe são associados149.   

Um último ponto importante de discussão refere-se ao fato de que o ritmo de extração de ma-
térias-primas para a criação desses diferentes produtos (necessários ou desejados por nós) não 
pode ser mantido indefinidamente, uma vez que o planeta Terra representa um sistema fe-
chado. De fato, algumas fontes já apresentam sinais de esgotamento, demandando a explora-
ção de depósitos com menor quantidade de matérias-primas, geralmente de acesso mais difícil, 
exigindo, portanto, maior consumo de energia, gerando mais resíduos e maiores custos de ex-
tração. Como bem coloca Luiz Marques: “Basta pensar, por exemplo, nos custos econômicos e 
ambientais muito maiores da extração de petróleo por métodos não convencionais (hidrofraci-
onamento, areias betuminosas, águas profundas)”150. Desse modo, diante do confronto com os 
limites biofísicos dos locais tradicionais de exploração, recorremos aos “recursos não conven-
cionais” (pré-sal, transgenia, nanotecnologia, entre outros)151. Ademais, como consequência da 
redução dessas reservas, alguns países têm importado diferentes componentes, aumentando as 
emissões relacionadas aos transportes152.  

Visão semelhante aparece na análise de Charles Trocate e Tádzio Coelho sobre as mudanças 
recentes que, em particular, vêm ocorrendo nas atividades de mineração, pois o modelo extrati-
vista está se tornando progressivamente intensivo em conteúdo tecnológico, com o emprego de 
técnicas de automação e a mecanização de seus processos153 – as quais, ao mesmo tempo em que 
possibilitam “gigantescas escalas de extração” dos minérios, são responsáveis por causar 

 
149 LAYRARGUES, Phillipe Pomier. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata de 
alumínio e suas implicações para a educação ambiental. In: LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo, LAYRAR-
GUES, Phillipe Pomier, CASTRO, Ronaldo Souza de (Orgs). Educação Ambiental: repensando o espaço da cidada-
nia. São Paulo: Cortez, 2002. p.180-183. 
150 Cf. MARQUES, Luiz. “A terceira edição de ‘Capitalismo e colapso Ambiental’. O que mudou nos últimos 3 anos?”, 
Jornal da UNICAMP, 22 mar. 2019. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/ter-
ceira-edicao-de-capitalismo-e-colapso-ambiental-o-que-mudou-nos-ultimos>. Acesso em: 04 set. 2020. 
151 ARÁOZ, Horacio Machado. O debate sobre o extrativismo em “tempos de ressaca”: a Natureza americana e a 
ordem colonial. p. 444-468. In: DILGER, Gerhard; LANG, Miriam; PEREIRA FILHO, Jorge (Orgs.). Descolonizar o 
imaginário: debates sobre o pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa Luxem-
burgo, 2016. p. 461-462. 
152 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 58-59. 
153 TROCATE, Charles; COELHO, Tádzio. Quando vier o silêncio: o problema mineral brasileiro. São Paulo: Fun-
dação Rosa Luxemburgo; Expressão Popular, 2020. p. 31-32. 
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impactos socioambientais igualmente mais intensos.  Nesse contexto, diante do esgotamento 
das jazidas ricas em concentração mineral, a exploração industrial de grande escala continua a 
possibilitar a rentabilidade das operações e, para tanto, inclusive lança mão de compostos quí-
micos altamente tóxicos, resultando em uma expressiva quantidade de dejetos perigosos154. Em 
síntese, por causa da brusca queda nos estoques, alteramos os métodos e técnicas de extração: 
“das metodologias trabalho-intensivas, baseadas na superexploração dos corpos dos trabalhado-
res”, transitamos ao emprego de “tecnologias ambiente-intensivas”, que se baseiam “no uso des-
comunal de bens territoriais: não só minerais, mas principalmente água, energia e biodiversi-
dade”155. Isso é especialmente significativo quando passamos à tarefa de averiguar os danos es-
pecíficos gerados pela Construção Civil (campo de nossa investigação), visto que tais reconfigu-
rações do setor mineiro também buscam acompanhar as crescentes demandas relativas à produ-
ção de edificações e cidades – a qual tem se mostrado ávida por materiais e componentes de alta 
tecnologia, como o próprio aço (conforme iremos analisar no Capítulo 4).  

Figura 19 – Síntese dos impactos gerados pelas atividades humanas, atuando em sinergia. 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 

Na verdade, se olharmos mais a fundo para o diagnóstico que traçamos até o momento (Figura 
19), os fatos aqui reunidos nos informam que os processos de degradação ambiental em curso 
respondem às dinâmicas de que a Economia Política156 trata, à medida que buscam atender às 

 
154 ACOSTA, Alberto. Extrativismo e neoextrativismo: duas faces da mesma maldição. p.46-87. In: DILGER; LANG; 
PEREIRA FILHO, 2016, p. 62.  
155 ARÁOZ, 2020, p. 153. 
156 Termo introduzido por Antoine de Montchrestien (1575-1621) no seu Traité de l'Economie Politique de 1615, 
mas que se consolidou entre os séculos XVIII e XIX, enquanto ‘ciência do enriquecimento’ – ocupando-se da iden-
tificação das ‘leis’ que regem o processo econômico e, portanto, destrinchando as relações sociais de produção, 
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demandas materiais (e energéticas) humanas, através de diferentes setores produtivos (mine-
ração, agropecuária, indústria, transportes, ou mesmo Construção Civil), perpassando os mo-
mentos interdependentes que a caracterizam (“produção, distribuição, troca e consumo” se-
gundo Karl Marx157). Considerando ainda que “toda produção é apropriação da natureza pelo 
indivíduo, no interior e por meio de uma determinada forma de sociedade”158 e o quanto a Na-
tureza tem ‘sofrido’ diante da forma (capitalista) que escolhemos para dela nos apropriar nos 
últimos séculos (a ponto de comprometer inclusive a vida na Terra), poderíamos dizer então 
que o campo da Economia Política da Sustentabilidade159 precisa sofrer uma crítica.  

 
circulação e distribuição dos bens materiais necessários às diferentes necessidades humanas. Segundo definição 
clássica de Adam Smith (1723-1790): “A Economia Política, considerada como um setor da ciência própria de um 
estadista ou de um legislador, propõe-se a dois objetivos distintos: primeiro, prover uma renda ou manutenção farta 
para a população ou, mais adequadamente, dar-lhe a possibilidade de conseguir ela mesma tal renda ou manutenção; 
segundo, prover o Estado ou a comunidade de uma renda suficiente para os serviços públicos. Portanto, a Economia 
Política visa a enriquecer tanto o povo quando o soberano”. Cf. SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigações 
sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: Nova Cultural, São Paulo, 1996. p. 413. Do original An inquiry into the 
nature and causes of the wealth of nations de 1776.  
157 Esses momentos poderiam ser definidos da seguinte maneira: “[...] na produção, os membros da sociedade apro-
priam-se dos produtos da natureza para as necessidades humanas; a distribuição determina a proporção em que o 
indivíduo participa dessa produção; a troca fornece-lhe os produtos particulares nos quais quer converter o quantum 
que lhe correspondera pela distribuição; finalmente, no consumo, os produtos convertem-se em objetos de gozo, de 
apropriação individual. A produção dá os objetos que correspondem às necessidades; a distribuição, os reparte de 
acordo com as leis sociais; a troca reparte de novo o que já está distribuído segundo a necessidade individual; e, 
finalmente, no consumo, o produto desaparece no movimento social, convertendo-se diretamente em objeto e ser-
vidor da necessidade individual e satisfazendo-a como desfrute”. Mas as ‘fronteiras’ entre os momentos não são 
rígidas, pois eles são interdependentes. Por exemplo, “Sem necessidades não existe a produção. Mas o consumo 
reproduz a necessidade”. Cf. MARX, Karl. Introdução à contribuição à crítica da Economia Política. p. 244, 248 e 
253, respectivamente. Texto publicado originalmente em 1903 a partir de manuscritos do autor. In: MARX, Karl. 
Contribuição à crítica da Economia Política. São Paulo: Expressão Popular, 2008. Do original Zur Kritik der Poli-
tischen Oekonom de 1859.   
158 Ibidem, p. 243. 
159 O termo Economia Política da Sustentabilidade trata-se de uma liberalidade nossa, que usamos com o intuito de 
associar a crítica mais ampla da Economia Política às problemáticas específicas abordadas pelo presente trabalho, 
às práticas que nos têm levado ao quadro de colapso socioambiental iminente. Na literatura que consultamos, o 
trabalho do australiano Fred Gale é aquele que mais se aproxima do delineamento desse ‘novo’ campo do conheci-
mento, embora trate da problemática ambiental dentro da noção hegemônica de desenvolvimento sustentável. As-
sim, por exemplo, Gale introduz o conceito de “valor da sustentabilidade” (“sustainability value”) para indicar que 
o valor econômico deveria incluir as dimensões social (“valor do trabalho”), cultural (“valor de uso”) e ambiental 
(“valor de função”), para além daquela monetária (ou “valor de troca”, geralmente priorizada nas análises da Econo-
mia Política). Esse cientista social defende ainda que tal processo de “tetravalição” (tetravaluation) deveria embasar 
qualquer decisão consensual sobre determinada atividade socioeconômica entre os diferentes agentes envolvidos 
(consumidores, trabalhadores, produtores, comunidades e representantes do meio ambiente). Ou seja, a proposta 
de Gale, segundo nossa percepção, reverbera a ideia de “modernização socioecológica”, que apresentamos no Ca-
pítulo 1. Conforme já dissemos, tal formulação subestima a assimetria de poder existente entre as “partes interes-
sadas”, bem como a lógica de funcionamento do próprio modo de reprodução capitalista – intrinsecamente depen-
dente do crescimento econômico ilimitado para fins de acumulação. Para mais, ver: GALE, Fred P. The Political 
Economy of Sustainability. Camberley: Edward Elgar, 2018. 
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Como será demonstrado nos Capítulos 3 e 5, o problema da Economia Política da Sustentabi-
lidade tem sido geralmente compreendido (especialmente pelos nossos líderes políticos e eco-
nomistas) enquanto relativo à gestão dos recursos naturais, em que a ação coletiva, mediada 
pelo(s) Estado(s), torna-se eventualmente necessária para corrigir ‘falhas de mercado’ – dado 
que os elementos naturais (ar, águas, solo, subsolo e sistemas vivos) são concebidos como ‘bens’ 
gratuitos e, portanto, os custos derivados de sua exploração, rarefação e contaminação consti-
tuem ‘externalidades’ que não entram nos cálculos econômicos tradicionais160. Assim, corrigi-
das essas ‘falhas’ (no sentido de se incorporar os custos dos ‘bens’ e ‘serviços’ ambientais nas 
atividades dos diferentes setores econômicos, como nos ilustra a criação dos “créditos de car-
bono”, que também investigaremos no terceiro capítulo), os processos de “produção, distribui-
ção, troca e consumo” tenderiam a se realizar de modo ‘eficiente’, contornando os danos soci-
oambientais e os riscos de perdas irreversíveis.  

Por outro lado, segundo nossa percepção, o problema centra-se na apropriação abusiva de ele-
mentos naturais finitos com o intuito de dar continuidade à acumulação capitalista. Afinal, “a 
natureza, mesmo sendo fecunda e generosa, não é de fato ‘superabundante’ no sentido econô-
mico”, pois não nos “oferece espontaneamente produtos sofisticados”, os quais resultam de 
transformações (cada vez mais) “trabalhosas” dos recursos naturais161. Recursos esses que, 
como enunciamos no Capítulo 1, são distribuídos desigualmente pelo globo e disputados por 
grupos sociais e agentes econômicos com interesses diversos. Portanto, é ilusória a ideia de 
que basta ‘precificar’ os ‘bens’ e ‘serviços’ da Natureza para sairmos do iminente quadro de 
colapso socioambiental em que nos encontramos (sem que suas causas estruturais sejam real-
mente questionadas e alteradas).  
Assim, ajuntando todas essas múltiplas informações, interessa-nos entender singularmente de 
que maneira a Construção Civil – em que a área de Arquitetura e Urbanismo se insere – com-
põe esse conjunto maior que aqui chamamos de Economia Política da Sustentabilidade. Afinal, 
citando Marx, “nosso tema é, em primeiro lugar, a produção material”162 (de edificações e ci-
dades). No entanto, como veremos a seguir, embora a Construção Civil tenha participação ex-
pressiva no aprofundamento do “esgotamento do mundo”, devido à ‘hipersegmentação’ e ao 
espalhamento (mundial) de sua cadeia produtiva (ou de seus momentos de “produção, distri-
buição, troca e consumo”), há uma soma incomensurável de dados sobre o setor construtivo 

 
160 ACSELRAD, Henri. Desenvolvimento sustentável: a luta por um conceito. Proposta, n. 56, ano XVII, p. 5-8, mar. 
2003. Edição especial sobre Desenvolvimento e meio ambiente. 
161 LATOUCHE, Serge. Come si esce dalla società dei consumi: corsi e percorsi della decrescita. p. 94. Turim: Bollati 
Boringheri, 2011. p. 34. Do original Pour sortir de la societé de consommation. Voix et voies de la décroissance de 
2010. (Tradução livre) 
162 MARX, [1859] 2008, p. 237. 
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que dificulta (para não dizer que torna impossível) realizarmos uma avaliação global dos im-
pactos ambientais que origina (e que melhor fundamentariam nossa crítica). Para ficarmos no 
exemplo do aço, lembramos que os minérios integram redes globais de produção (RGPs), cujas 
operações de extração, beneficiamento, distribuição e consumo, embora mundialmente inter-
ligadas, são dispersas geograficamente163. Assim, enquanto extraímos grandes quantidades de 
minério de ferro no Brasil e exportamos aço bruto mundo afora, muitas vezes importamos de 
volta os perfis metálicos que utilizamos para erguer nossas edificações164. Nesse vaivém, inú-
meros trabalhadores e agentes são envolvidos – originando impactos em cada fase e ponto 
dessa dispersa cadeia produtiva. Como isso ocorre com quase todos os insumos construtivos, 
podemos ter ideia da dificuldade em mapear as consequências ambientais das atividades do 
nosso setor. Diante dessa realidade, o que nos resta fazer é perceber a centralidade da produção 
espacial (e, portanto, da Construção Civil) na economia como um todo (enquanto locus privi-
legiado da acumulação capitalista). Para tanto, iremos nos apoiar nas argumentações de David 
Harvey (sobretudo no Capítulo 3) e de Sérgio Ferro (no Capítulo 4).  

Mas antes de avançar em nossas hipóteses, precisamos tentar responder (ainda que parcial-
mente) a questão que nos compete, qual seja: de que forma a provisão de espaços para que os 
seres humanos realizem suas atividades afeta o meio ambiente?   

 
163 TROCATE; COELHO, 2020, p. 153. 
164 Cf. “Brasil recebe 20 mil toneladas de aço importado por cooperativa de construtoras”, CBIC, 09 jul. 2021. Dis-
ponível em: <https://cbic.org.br/en_US/brasil-recebe-20-mil-toneladas-de-aco-importado-por-cooperativa-de-
construtoras/>. Acesso em: 19 dez. 2021. 
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2.2 NOSSAS RUÍNAS: 
Impactos ambientais associados à Construção Civil e à Arquitetura 

Aqui tudo parece 
Que era ainda construção 

E já é ruína 
  [...] 

O asfalto, a ponte, o viaduto 
Ganindo pra lua 

Nada continua165 

O ambiente construído demanda significativa quantidade de materiais para ser produzido – 
aproximadamente de quatro a sete toneladas de insumos por habitante do planeta por ano166. 
Globalmente, o setor construtivo, o qual inclui a produção arquitetônica e urbanística, seria 
responsável ainda por entre 12 e 16% do consumo de água potável167, 35% do uso de energia pri-
mária e 38% das emissões de dióxido de carbono168. Logo, os impactos associados à produção de 
nossas edificações e cidades não podem ser negligenciados.  

Ainda assim, observamos grande dificuldade em encontrar uma compilação de dados que pu-
desse demonstrar de forma efetiva, em termos quantitativos e por subsetor, as alterações am-
bientais resultantes da Construção Civil169. Alterações essas que devem ter em vista as diferen-
tes fases que conformam sua cadeia produtiva (passando pela extração de matérias-primas e 
demais recursos naturais; produção e transporte de materiais e componentes construtivos às 
fábricas e canteiros; concepção e desenvolvimento de projetos; execução ou construção pro-
priamente dita; práticas de uso e de manutenção; demolição e/ou desmontagem ao final da vida 
útil; além da destinação de resíduos gerados em todas essas etapas) e que se interligam a tantos 
outros setores produtivos.  

 
165 Trecho da canção “Fora da Ordem”, Caetano Veloso, 1991. 
166 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 59. 
167 Cf. INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUC-
TION. CIB Gy. Sebestyén Fellowship 2001: construction waste. Electronic CIB Publication N. 278. Ottawa: CIB, 
2002. p. 5. 
168 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 2020 Global 
Status Report for Buildings and Construction: towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and con-
struction sector. Nairobi: IEA; UN Environment Programme, 2020. p. 19 e 23. 
169 Na literatura brasileira, uma exceção é a obra de Vahan Agopyan e Vanderley John (2011), já citada outras vezes 
neste trabalho, que buscou realizar um inventário do setor de construção no país. Outra obra mais abrangente foi 
aquela resultante de pesquisa financiada pelo BNDES e que trata dos impactos e emissões de diferentes subsetores 
econômicos brasileiros, em grande parte relacionados com a Construção Civil (a exemplo da indústria do cimento, 
do alumínio, da cal, do vidro, da siderurgia, da petroquímica e da bioenergia). Cf. TONETO JUNIOR, Rudinei; 
PINHO, Marcelo (Coords). Economia de baixo carbono: impactos de novos marcos regulatórios e tecnologias sobre 
a economia brasileira. São Paulo: FUNPEC Editora, 2015. Desse modo, visando mapear os impactos diretos e indi-
retos do campo, referenciamo-nos em diferentes publicações – que ora apresentam dados específicos do setor, ora 
apenas o tangenciam. 
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Levando em conta somente a etapa de fabricação de materiais, por exemplo, não há informa-
ções disponíveis sobre grande parte dos insumos empregados pela Construção Civil, embora 
seja possível analisar aqueles cujos impactos são considerados mais significativos – como é o 
caso do cimento e do aço. De fato, no Brasil, ao analisarmos as emissões de gases de efeito 
estufa de nossas indústrias (responsáveis pelo beneficiamento dos materiais construtivos), se-
gundo o último relatório oficial, os subsetores mais representativos, em 2016, foram justa-
mente a siderurgia (48,2%) e a produção de cimento (24,9%). Outras atividades industriais rela-
cionadas à Construção Civil e que aparecem com maior peso nas emissões nacionais são a 
produção de cal (7,1%) e de alumínio (3,8%)170. Em 2020, conforme a publicação mais recente do 
Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), as maiores 
emissoras da categoria processos industriais continuaram a ser as produtoras de ferro-gusa e 
aço (38,8%) e aquelas de cimento (22%)171.  

Figura 20 – Processo produtivo do cimento. 

 

Fonte: ABDI (2012), p. 17. Modificado pela autora. 

Especificamente em relação ao cimento, interessa-nos saber que constitui a principal matéria-
prima do concreto que, por sua vez, corresponde à segunda substância mais usada no planeta 

 
170 Embora a publicação seja de 2020, os dados apresentados nesse relatório do governo federal referem-se, na ver-
dade, ao ano de 2016. Cf. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. Esti-
mativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Brasil: MCTIC, 2020. p.22. 
171 SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. Análise das 
emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas de clima do Brasil, 1970-2020. Ob-
servatório do Clima, 2021. p. 24. Como também apontado no relatório anterior do SEEG, esses dois subsetores têm 
ditado a manutenção das emissões industriais no patamar de 100 MtCO2e desde 2010 (o que ocorreu mesmo em 
meio à pandemia). Cf. SEEG. Análise das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas implicações para as 
metas de clima do Brasil, 1970-2019. Observatório do Clima, 2020. p. 19. 
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em que vivemos (‘perdendo’ apenas para a água): em média, anualmente, consumimos 3 (três) 
toneladas de concreto por pessoa172. Para compreender melhor quais são os impactos referen-
tes a esse material de uso tão intensivo, é preciso então nos debruçarmos sobre o processo 
produtivo do cimento (Figura 20). 

Figura 21 – Caverna em ambiente cárstico de exploração calcária, Gruta Angélica (G0). 

 

Fonte: SÁNCHEZ; LOBO (2016), p. 18. 

A primeira fase de fabricação do cimento corresponde à extração e ao beneficiamento de subs-
tâncias minerais não metálicas, especialmente argila (20-25%) e calcário (75-80%) – às quais po-
dem ser adicionados alguns aditivos corretivos, como minério de ferro, bauxita e areia173. Já nessa 
etapa, podemos elencar impactos ambientais, visto que a atividade de mineração da rocha calcá-
ria – assim como as demais formas de mineração – altera o relevo terrestre de maneira profunda. 
Além disso, após sua extração em pedreiras, as rochas são desmontadas e reduzidas (britadas) 
com explosivos para atingirem a granulometria considerada apropriada. Nesse processo, podem 
ocorrer desmoronamentos nas pedreiras, além de erosões em função das vibrações que são pro-
duzidas no terreno. Essa situação é particularmente crítica, pois os maciços calcários, de onde 
extraímos a principal matéria-prima do cimento, protegem importantes cavidades subterrâneas 
que foram formadas ao longo de milhões de anos174 (Figura 21). Já a extração de argila, obtida em 

 
172 Cf. GAGG, Colin R. Cement and concrete as an engineering material: an historic appraisal and case study anal-
ysis. Engineering Failure Analysis, v. 40, mai. 2014, p. 114-140. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2014.02.004. Em compa-
ração, considerando os dados da FAO (2015, Figura 16 da seção anterior), o consumo médio de água seria de apro-
ximadamente 615 m³/ habitante/ ano, ou 615 toneladas/ habitante/ ano. 
173 AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Subsídios para a elaboração de uma estra-
tégia industrial brasileira para a economia de baixo carbono. Caderno 3, nota técnica cimento. Brasília: ABDI, 2012, 
p. 16. Ver também: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Indústria brasileira de cimento: base para a 
construção do desenvolvimento. Brasília: CNI, 2017. p. 19. 
174 Rochas carbonáticas afloram em ambientes cársticos que ocupam cerca de 15% das terras emersas do planeta, 
geralmente em terrenos acidentados que dão origem a inúmeras cavernas – sendo que mais de 70% das cavernas 
brasileiras localizam-se nesse tipo de relevo. Cf. SÁNCHEZ, Luis Enrique; LOBO, Hero Augusto Santos (Orgs.). 
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leitos de rios, ocasiona a modificação desses cursos d’água, levando ao seu assoreamento e com-
prometendo a biodiversidade das regiões em que esse tipo de atividade é realizado – inclusive 
resultando no aumento de vetores de doenças nas mesmas175. 

Após as etapas de extração e britagem, as matérias-primas são moídas e misturadas em pro-
porções adequadas até a obtenção de um pó fino (chamado de farinha ou cru). Essa mistura, ao 
seu lado, deve ser então ‘cozida’ em fornos rotativos especiais, originando o clínquer (produto 
intermediário do cimento). Nessa etapa, em função das elevadas temperaturas alcançadas, 
torna-se possível ocorrer o processo de calcinação ou descarbonatação do calcário (CaCO3) – 
que origina óxido de cálcio (cal, a qual se junta à mistura formadora do clínquer) e dióxido de 
carbono (liberado diretamente na atmosfera). O clínquer é em seguida resfriado por rajadas de 
ar e moído junto a outros materiais, genericamente chamado de adições (como gesso, cuja pre-
sença, no produto final, varia entre 3% a 6%) – que conferem as características próprias ao tipo 
de cimento desejado. Por fim, o cimento assim fabricado é armazenado em silos e então des-
pachado para ser embalado176. 

Analisando as fases de produção do cimento, percebemos que demandam alto consumo de ener-
gia, especialmente na forma térmica para aquecer os fornos, mas também elétrica – consumida, 
ainda que em menor proporção (cerca de 10%), em todas as etapas de sua fabricação como força 
motriz177. Entretanto, 90% das emissões de GEE são especificamente decorrentes da fase de clin-
querização, em função da descarbonatação (que, como analisamos, libera CO2 na atmosfera) e da 
queima de combustíveis, dado que as principais fontes utilizadas são fósseis – coque de petróleo 
(no Brasil) e carvão (mundialmente)178. Como consequência, a fabricação de cimento é atualmente 
responsável por cerca de 8% das emissões diretas de dióxido de carbono de origem antrópica179, 
sendo que sua produção teria contribuído com quase três quartos do crescimento das emissões 
desse gás em 2018180. Em adição, importa dizer que, caso as plantas cimenteiras não tenham con-
trole adequado, na fase de clinquerização e em outras etapas da fabricação de cimento (como 

 
Guia de boas práticas ambientais na mineração de calcário em áreas cársticas. Campinas: Sociedade Brasileira de 
Espeleologia, 2016. 
175 Ver, por exemplo, o crescimento de vetores de doenças como malária, dengue e febre amarela em área de explo-
ração de argila na região Amazônica: SILVA, Iracely Rodrigues da; PEREIRA, Luci Cajueiro Carneiro; COSTA, 
Rauquírio Marinho da. Exploração de argila em Fazendinha e os impactos socioambientais (Amazônia, Brasil). Re-
vista da Gestão Costeira Integrada, v. 9, n. 2, p. 85-90, 2009. 
176 CNI, 2017, p. 18. Ver também: PINHO; FARIA, 2014, p. 95-96. 
177 ABDI, 2012, p. 20. CNI, op. cit., p. 20-21. 
178 ABDI, op. cit., p. 20. 
179 THE ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS. Making concret change: innovation in low-carbon 
cement and concrete. London: CHATAM HOUSE, 2018. p. 8. 
180 PBL NETHERLANDS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AGENCY. Trends in global CO2 emissions. 2019 
report. Haia: PBL, 2020. p. 16. 



2. Entre rastros e ruínas: Como promovemos o esgotamento do mundo? I 89 

 

durante a moagem do clínquer), pode ocorrer a emissão de material particulado, provocando do-
enças respiratórias, além de conjuntivites, gastrites e dermatites181.  

Diferentes processos podem ser utilizados para a obtenção do clínquer, os quais variam con-
forme a umidade presente na mistura das matérias-primas a ser inserida nos fornos. Nesse 
momento, podemos intervir quanto à intensidade de emissões do subsetor cimenteiro, pois 
quanto mais úmida a mistura, maior é a quantidade de combustível necessária para se chegar 
à temperatura ideal de clinquerização, em torno de 1450°C182. Globalmente, predomina a via 
seca para a produção de cimento183, sendo que, no Brasil, a quase totalidade das cimenteiras 
(99%) faz uso desse tipo de processo184. Outras inciativas vêm sendo então implementadas com 
o intuito de se reduzir as emissões da indústria do cimento, a saber: adição de subprodutos en-
quanto substitutos parciais ao clínquer; emprego de combustíveis alternativos, como resíduos e 
biomassas, no lugar de fontes fósseis tradicionais; e aumento gradual da eficiência energética 
das plantas industriais, reduzindo-se seu consumo térmico. 

No Brasil, a estratégia que vem sendo mais empregada para limitar os impactos da produção 
de cimento consiste em diminuir seu teor de clínquer – aumentando-se, em contrapartida, a 
proporção de adições, especialmente de resíduos oriundos de outras cadeias produtivas (cerca 
de 33% do clínquer, no caso brasileiro, vem sendo dessa forma substituído185). Entre as adições 
mais comumente usadas, estão as escórias de alto-forno (oriundas da produção de ferro-gusa e 
aço) e as cinzas volantes (resultantes da queima de carvão mineral, sobretudo em termoelétri-
cas). No entanto, ao considerarmos que a oferta desses substitutos independe da demanda da 
indústria cimenteira, podemos concluir que nem sempre haverá resíduos suficientes para se-
rem empregados. Ou seja, visando manter a baixa razão de clínquer por tonelada de cimento 
produzido no Brasil (que por anos foi compreendida como um diferencial importante de nossas 
indústrias), seria necessário que a oferta de adições acompanhasse o crescimento desse subse-
tor, o que de fato não era esperado já para 2020186. Dessa maneira, a seleção do tipo de cimento 
em função de seu baixo teor de clínquer (como estratégia de mitigação dos impactos 

 
181Cf. PINHO, Marcelo; FARIA, Lourenço, G. D. Indústria do cimento. In: TOLETO JÚNIOR; PINHO, 2014, p. 105. 
De fato, em cidades da região metropolitana de Belo Horizonte (MG), apontou-se a incidência de várias enfermida-
des do aparelho respiratório junto a moradores de comunidades próximas às unidades industriais cimenteiras. Cf. 
SANTI, Auxiliadora Maria Moura. Co-incineração e co-processamento de resíduos industriais perigosos em fornos 
de clínquer. Tese (Doutorado) – Universidade de Campinas, Campinas, 2003. 
182 Ibidem, p. 17. 
183 ABDI, 2012, p. 17. As novas usinas de cimento europeias fazem uso apenas do processo a seco. Cf. INTERNA-
TIONAL ENERGY AGENCY. Cement production, jun. 2010. Disponível em: <https://iea-etsap.org/E-
TechDS/PDF/I03_cement_June_2010_GS-gct.pdf>. Acesso em: 21 out. 2020. 
184 CNI, 2017, p. 16. 
185 Ibidem, p. 19-20. 
186 ABDI, op. cit., p .42. 
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ambientais desse material) não necessariamente modifica o cenário global de emissões de GEE: 
é possível reduzir os impactos relativos a determinada obra, os quais acabam sendo compen-
sados por outra – em função do emprego de diferentes tipos de cimento com (necessário) maior 
teor de clínquer em sua composição187.   

A redução de emissões do subsetor cimenteiro vem sendo também buscada pela prática do co-
processamento, em que refugos de outras atividades – a exemplo de pneus inservíveis, sobras de 
tintas e plásticos, óleos usados e resíduos urbanos – são utilizados como substitutos aos combus-
tíveis fósseis nos fornos de clínquer (com taxas de substituição em torno de 43% na Europa188 e 
de 20% no Brasil189). Nesse sentido, no ano de 2015, foram coprocessadas 1,07 milhão de toneladas 
de resíduos nas indústrias cimenteiras nacionais, sendo 76% do total enquanto insumo energé-
tico190. Podemos destacar, nesse montante, o emprego de pneus inservíveis, de maneira que, no 
mesmo ano, foram queimadas 296 mil toneladas de pneus nos fornos de cimento191. Contudo, 
assim como no caso da estratégia de substituição de matérias-primas por rejeitos, também o 
emprego de combustíveis alternativos derivados de outras cadeias produtivas está condicionado 
à disponibilidade desses substitutos – o que acaba por limitar o potencial de redução de emissões 
de GEE pelas cimenteiras. Além disso, existem danos associados à queima de certos tipos de 
resíduos192, especialmente por contaminarem os trabalhadores responsáveis por sua manipula-
ção nas plantas industriais. Conforme alertado em pesquisa que coletou dados sobre coproces-
samento entre 2010 e 2015193, embora haja queda nas emissões de GEE pelas cimenteiras com 

 
187 Estudo conduzido por pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI USP) chegou à 
mesma conclusão. Cf. OLIVEIRA, Vanessa Carina Hienrichs Chirico; DAMINELI, Bruno Luís; AGOPYAN, Vahan; 
JOHN, Vanderley Moacyr. Estratégias para a minimização da emissão de CO2 de concretos. Ambiente Construído, 
Porto Alegre, v. 14, n. 4, p. 167-181, out./dez. 2014. p. 173. Pesquisa mais recente, também realizada na POLI USP, 
voltou-se ao desenvolvimento de uma nova tecnologia que visa ao emprego de filler calcário cru (pó de calcário) em 
escala industrial como substituto ao clínquer. Inicialmente limitadas a 10% do teor do cimento, os pesquisadores 
conseguiram atingir, em laboratório, taxas de substituição de 70% sem perda das propriedades do material. Cf. 
JOHN, Vanderley Moacyr; DAMINELI, Bruno Luís; QUATTRONE, Marco; PILEGGI, Rafael G. Fillers in cementi-
tious materials – experience, recent advances and future potential. Cement and Concrete Research, v. 114, p. 65-78, 
2018. DOI: 10.1016/j.cemconres.2017.09.013. 
188 CHATAM HOUSE, 2018. p. 8. 
189 CNI, 2017, p. 19-20. ABDI, 2012, p. 42.  
190 CNI, op. cit., p. 24. 
191 Ibidem, p. 25. 
192 Como no caso da possibilidade de coprocessamento de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), prevista na 
nova resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Cf. ALENCAR, Emanuel. “Nova regra deixará 
trabalhadores da cadeia do cimento mais expostos a poluentes perigosos”, O Eco, 5 out. 2020. Disponível em: 
<https://oeco.org.br/reportagens/nova-regra-deixara-trabalhadores-da-cadeia-do-cimento-mais-expostos-a-polu-
entes-perigosos/>. Acesso em: 31 out. 2021.   
193 Para mais, consultar: AGUIAR, David Barreto; MATTOS, Ubirajara Aluizio Oliveira; ESTEVES, Victor Paulo 
Peçanha. Identificação de impactos à saúde humana e ao meio ambiente no processo de blendagem de resíduos para 
coprocessamento. Sistemas & Gestão, Niterói, v. 16, n. 21, p. 166-177. ago. 2021. 
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essa prática, não se observou melhoria na toxicidade ambiental ou humana – inclusive se anali-
sarmos que, em grande medida, o processo de mistura dos componentes é feito de forma manual.  

Já a última estratégia consiste em aumentar a eficiência do processo produtivo do próprio cimento, 
como, por exemplo, através do reaproveitamento dos gases originados da etapa de resfriamento do 
clínquer para pré-aquecer a farinha antecipadamente à sua entrada nos fornos rotativos – nas assim 
chamadas fases de pré-aquecimento e pré-calcinação194 (etapas 4 e 5 da Figura 20). No entanto, 
lembramos que, mesmo o aumento de eficiência energética é incapaz de resolver os impactos am-
bientais do cimento (ainda que consideremos apenas as emissões de GEE), à medida que a produ-
ção desse material depende intrinsecamente da calcinação (a qual é responsável por mais de 50% 
de suas emissões195). De fato, enquanto a intensidade média de emissão CO2 na produção de ci-
mento (emissões por tonelada de produto) sofreu redução de 18% nos últimos anos196, as emissões 
absolutas relativas à sua produção aumentaram de maneira expressiva, pois nossa demanda por 
esse insumo quase quadriplicou desde 1990197 e tende a subir nos próximos anos198.  

Figura 22 – Produção mundial de cimento e emissões de CO2 (em toneladas). 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do GNR Project199. 

 
194 CNI, 2017, p. 20 e 61. 
195 CHATHAM HOUSE, 2018, p. 2. 
196 Ibidem, p. 9. Além disso, entre os participantes da Cement Sustainability Initiative (CSI), tal relação, em média, 
passou de 0,77 tCO2/ tcimento (em 1990) para 0,64 tCO2/ tcimento (em 2018). Já no caso brasileiro, a proporção mudou 
de 0,70 para 0,59 tCO2/ tcimento. Esses dados podem ser visualizados em: <https://gccassociation.org/gnr/>. Acesso 
em: 02 out. 2020. 
197 ANDREW, Robbie M. Global CO2 emissions from cement production, Earth System Science Data, n. 10, p.195-
217, 2018. DOI: 10.5281/zenodo.831455. O mesmo é apontado por: PINHO; FARIA, 2014, p. 108. 
198 Estima-se que a produção global de cimento, em 2030, será cerca de cinco vezes maior que seu nível em 1990, 
isto é, aproximadamente 5 bilhões de toneladas em todo o mundo – superando as emissões de toda União Euro-
peia para esse mesmo período. Cf. WORLD WIDE FUND FOR NATURE. A blueprint for a climate friendly 
cement. p. 1. Disponível em: <https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/cement_blueprint_climate_fullen-
glrep_lr.pdf>. Acesso em: 30 set. 2020. 
199 Disponível em: <https://gccassociation.org/gnr/>. Acesso em: 02 out. 2020. 
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Figura 23 – Produção brasileira de cimento e emissões de CO2 (em toneladas). 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do GNR Project200. 

Ou seja, embora os documentos oficiais e as instituições consultadas celebrem o aumento de 
eficiência energética e/ou de redução proporcional de emissões (em termos de tonelada de 
emissões de CO2 por tonelada de material produzido), fato é que, em termos absolutos (que nos 
interessam para evitar o aquecimento catastrófico do planeta, acima de 3°C), tais emissões 
continuam em ascensão. Basta analisar os gráficos das Figuras 22 e 23 (os quais, salientamos, 
contemplam apenas aqueles produtores de cimento comprometidos em melhorar seus indica-
dores ambientais201). 

 

Raciocínio semelhante pode ser desenvolvido ao analisarmos a produção de aço e as emissões de 
GEE dela decorrentes, a qual pode ser dividida nas seguintes fases: preparação de carga, redução, 
refino, lingotamento e laminação (Figura 24). Na primeira etapa, o minério de ferro202 (já britado 
conforme a granulometria necessária) é aglomerado com fundentes203 (calcário e quartzo, por 

 
200 Disponível em: <https://gccassociation.org/gnr/>. Acesso em: 02 out. 2020. 
201 Porque participam da Cement Sustainability Initiative (CSI) do World Business Council for Sustainable Deve-
lopment (WBCSD), transferida para o Global Cement & Concrete Association (GCCA) em janeiro de 2019. Para 
mais, ver: <https://gccassociation.org/>. Acesso em: 02 out. 2020. O Brasil está representado na iniciativa por grupos 
cimenteiros que, em conjunto, são responsáveis por 75% da produção nacional desse insumo. CNI, 2017, p. 16. 
202 Entre as rochas mais comuns de extração do minério de ferro, estão a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4), a 
limonita (Fe2O3.H2O) e a siderita (FeCO3). O Brasil possui a quinta maior reserva mundial. Disponível em: 
<https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/seto-
rial/ferro.pdf>. Acesso em: 13 out. 2020. 
203No processo de produção do ferro-gusa e do aço, os assim chamados fundentes ligam-se aos outros compostos do 
minério de ferro, conferindo maior fluidez ao metal e removendo suas impurezas (como manganês, silício e fósforo) 
na forma de escória. Para mais, ver: ROMEIRO, Solange Bianco Borges. Química na siderurgia. Porto Alegre: Área 
de Educação Química do Instituto de Química da UFRGS, 1997. 
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exemplo) e redutores204 (coque – obtido do processamento do carvão mineral205 – ou carvão vege-
tal), resultando em sínter. Essas matérias-primas são então inseridas em altos-fornos para a ob-
tenção do metal do minério inicialmente extraído (sendo que o carvão é geralmente usado como 
combustível para tanto). Assim, em contato com elevadas temperaturas e oxigênio (introduzido 
na parte inferior dos fornos para facilitar a combustão), inicia-se o processo de redução do mi-
nério de ferro em metal líquido (ou fusão), transformando-se em ferro-gusa – isto é, em uma liga 
de ferro e carbono com relativo teor elevado do último material em sua composição (cerca de 4%). 
Além do ferro-gusa, são produzidas escórias nesse processo – que, conforme vimos, têm sido 
crescentemente empregadas como matéria-prima do cimento – e são liberados monóxido e dió-
xido de carbono (enquanto resultado da queima do carbono nos altos-fornos)206.  

Figura 24 – Fluxo simplificado da produção de aço. 

 
Fonte: BetaEQ (2019), em rede207. Modificado pela autora. 

Ao se remover uma maior quantidade do carbono da liga (visto que o aço contém até 2,1% desse 
componente), o ferro-gusa transforma-se em aço. Nesse processo de transformação, denominado 
de refino (ou aciaria), também são retiradas impurezas da liga (como fósforo e enxofre) e feitas 

 
204 Em altas temperaturas, os redutores associam-se ao oxigênio, presente no minério de ferro, deixando livre o metal 
ferro. Cf. Ibidem, passim. 
205 O carvão mineral contém enxofre e, se usado diretamente em alto-forno, torna o ferro resultante quebradiço. Ao ser 
aquecido lentamente (destilado), sem queimar (em ausência de ar), libera enxofre e outros gases voláteis, resultando em 
um material carbonáceo sólido, chamado de coque. Sobre o processo de coqueificação, consultar: ALVES, Felipe Inácio 
Cunha. Produção de coque metalúrgico a partir de carvão densificado por vibrocompactação em forno de soleira aque-
cida. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. p. 18-32. 
206 Para mais, ver: <https://acobrasil.org.br/site/processo-siderurgico/>. Acesso em: 13 out. 2020. 
207 Disponível em: <https://betaeq.com.br/index.php/2019/05/03/producao-de-aco/>. Acesso em: 02 out. 2020. 
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adições (segundo os tipos de aço que se pretende fabricar208) – o que pode ser feito em fornos a 
oxigênio (chamados de LD) ou elétricos. Em seguida, o aço, em processo de solidificação, é defor-
mado mecanicamente e transformado em peças de maiores dimensões: semiacabados, lingotes e 
blocos. Por fim, através de equipamentos laminadores, tais peças são processadas em uma ampla 
variedade de produtos siderúrgicos (chapas grossas e finas, bobinas, vergalhões, arames, perfilados 
e barras, entre outros) – que, em boa medida, empregamos na Construção Civil. Mundialmente, 
mais de 50% do aço produzido é empregado em edificações e obras de infraestrutura urbana209, 
enquanto, no Brasil, 38,1% do consumo de aço ocorreu pela construção civil em 2016210. 

Pelo esquema da Figura 24, podemos perceber que, para a fabricação de aço, existem dois cami-
nhos, chamados de rota integrada ou semi-integrada. No primeiro caso, a produção perpassa 
todas as etapas anteriormente descritas, enquanto a rota semi-integrada dispensa a fase de re-
dução – pois faz uso do ferro-gusa (líquido ou sólido) ou da sucata metálica, obtidos de terceiros, 
como insumo. No Brasil, em 2016, 85,7% do aço foi produzido pela via integrada, enquanto 14,3% 
pela semi-integrada. Isso é significativo, visto que aproximadamente 70% das emissões de GEE 
desse subsetor estão justamente relacionadas ao processo de redução nos altos-fornos das rotas 
integradas211 – ou seja, quando não ocorre reaproveitamento de material.  

De maneira geral, o aço é responsável por aproximadamente 7% a 9% das emissões mundiais 
diretas de gases de efeito estufa212, sendo que a taxa de emissões específicas da indústria side-
rúrgica brasileira (1,74 tCO2e/t aço bruto) é inferior à média mundial (1,85 tCO2e/t aço bruto)213. 
Nesse contexto, grande parte dos impactos desse subsetor, em termos de emissões, diz respeito 
ao emprego de carvão, que exerce dupla função nas siderúrgicas: como combustível, aquece os 
altos-fornos em que o minério de ferro é transformado e, durante a fusão, constitui um dos 
reagentes (redutor) que extrai o metal do minério de ferro. Em âmbito global, a maior propor-
ção do carvão usado para a produção de aço é de origem mineral (70%)214, representando fonte 
fóssil não renovável. Ademais, a coqueificação desse insumo gera o “gás de coque”, composto 

 
208 O aço inox, por exemplo, é produzido com adição de cromo e níquel, enquanto o aço galvalume a partir de uma 
liga composta por zinco, silício e alumínio. Disponível em: <https://www.grupoacocearense.com.br/blog/vender-
mais/principais-tipos-de-aco/>. Acesso em: 18 dez. 2021. 
209 WORLDSTEEL ASSOCIATION. World Steel in Figures, 2020. Bruxelas: Worldsteel Association, 2020. p. 6-7.  
210 Ver: INSTITUTO AÇO BRASIL. Relatório de sustentabilidade. 2018. Disponível em: <http://www.acobra-
sil.org.br/sustentabilidade/assets/pdfs/Aco-Brasil-Completo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020. 
211 CNI, 2017, p. 64. 
212 WORLDSTEEL ASSOCIATION. Steel’s contribution to a low carbon future and climate resilient societies, 2020. 
Bruxelas: Worldsteel Association, 2020. p. 4. 
213 WORLDSTEEL ASSOCIATION. Our indicators, 2019. Disponível em: <https://www.worldsteel.org/steel-by-
topic/sustainability/sustainability-indicators.html>. Acesso em: 20 out. 2020. 
214 WORLD COAL ASSOCIATION. Disponível em: <https://www.worldcoal.org/coal/uses-coal/how-steel-produ-
ced>. Acesso em: 13 out. 2020. 
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por gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, além de material particulado 
(que pode provocar problemas respiratórios e aumento da incidência de câncer)215 e de outros 
subprodutos tóxicos (como benzeno216). 

À diferença dos demais países, o Brasil mantém expressiva produção de ferro-gusa e aço por 
meio de carvão vegetal, cerca de 25% entre 2005 e 2016217. Por ser oriundo de fonte (a princípio) 
renovável, permitindo que o CO2 produzido em sua queima seja reciclado ao longo do processo 
de crescimento das árvores, o carvão vegetal poderia ser considerado uma opção adequada para 
tentar reduzir os impactos da fabricação de aço (resultando, portanto, na menor taxa de emissões 
nacionais em comparação à média mundial)218. Contudo, a adoção de carvão vegetal pela siderur-
gia brasileira tem exercido grande pressão sobre nossas florestas nativas remanescentes. Se-
gundo estimativas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), apenas em 2005, derrubamos cerca de 1.050 km² de floresta Amazônica 
para atender à produção de ferro-gusa do polo siderúrgico de Carajás, o maior do Brasil219. De 
acordo com o último inventário disponível, em 2012, o percentual de carvão vegetal consumido 
no país a partir de mata nativa ainda era alto, cerca de 70%220.  

Desse modo, visando reduzir os impactos associados ao desmatamento, tem sido incentivada 
a obtenção de carvão vegetal por meio de florestas plantadas (também como parte do Projeto 

 
215 Cf. MILANEZ, Bruno; PORTO, Marcelo Firpo. A ferro e fogo: impactos da siderurgia para o meio ambiente e a 
sociedade após a reestruturação dos anos 1990. In: IV Encontro Nacional da Anppas, 2008. Disponível em: 
<http://anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT6-61-8-20080509163054.pdf>. Acesso em: 13 out. 2020. 
216 A exposição crônica ao benzeno tem impactos nos sistemas nervoso, endócrino e imunológico, com riscos de 
desenvolvimento de leucopenia e leucemia. De fato, o crescente número de casos de leucopenia entre trabalhadores 
siderúrgicos da Baixada Santista incentivou o controle dos limites de exposição a essa substância no Brasil nos anos 
1980. Cf. MACHADO, Jorge Mesquita Huet; COSTA, Danilo Fernandes; CARDOSO, Luiza Maria; ARCURI, Ar-
line. Alternativas e processos de vigilância em saúde do trabalhador relacionados à exposição ao benzeno no Brasil, 
Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 4, p. 913-921, 2003. Voltaremos a tratar dos impactos negativos da 
siderurgia sobre a saúde humana na seção 3 do Capítulo 5. 
217 Cf. Siderurgia Sustentável: Produção de carvão vegetal, PNUD Brasil. Disponível em: <https://me-
dium.com/@pnud_brasil/siderurgia-sustent%C3%A1vel-produ%C3%A7%C3%A3o-de-carv%C3%A3o-vegetal-
4c022c0e7888>. Acesso em: 20 out. 2020. Importa perceber que o Brasil não conta com jazidas de carvão mineral 
metalúrgico de boa qualidade passíveis de exploração, cujo poder calorífico é superior em relação ao vegetal – o que 
também explica essa diferença na proporção de uso dos tipos de carvão entre os países. Estados Unidos, Rússia e 
China detêm as maiores reservas de carvão mineral. Cf. DE PAULA, Germano Mendes. Siderurgia. In: TOLETO 
JUNIOR; PINHO, 2014, p. 156. Ver também: <http://www.cprm.gov.br/publique/CPRM-Divulga/Canal-Escola/Car-
vao-Mineral-2558.html>. Acesso em: 18 dez. 2021. 
218 Além disso, o carvão vegetal possui menor teor de enxofre (gerando menor quantidade de poluentes) e exige 
temperaturas de operação dos fornos mais baixas (reduzindo as perdas térmicas), assim como reduz o consumo de 
energia. DE PAULA, op. cit., p. 160. 
219 Ver: HESS, Sônia Corina. “Impactos negativos da siderurgia do Brasil”, EcoDebate, 24 mai. 2008. Disponível em: 
<https://www.ecodebate.com.br/2008/05/29/impactos-negativos-da-siderurgia-do-brasil-artigo-de-sonia-corina-
hess/>. Acesso em: 13 out. 2020. 
220 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA. Anuário estatístico, 2012. Belo Horizonte: AMS, 2013. p. 23. 
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Siderurgia Sustentável, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento – PNUD), especialmente em Minas Gerais (piloto do Projeto)221. Apesar da relativa van-
tagem de se preservar a biodiversidade das áreas originais não exploradas, a monocultura de-
rivada da produção de carvão vegetal traz outros problemas, como concentração fundiária, uso 
intensivo de agrotóxicos e perda de biodiversidade nas áreas de plantio222. Outra questão asso-
ciada à exploração desse insumo em particular refere-se à denúncia das más condições de tra-
balho e de higiene presentes nas carvoarias (por vezes comparadas a condições de trabalho 
escravo223), em que os trabalhadores ficam expostos à fumaça dos fornos, sendo acometidos por 
problemas respiratórios224 (Figura 25). 

Figura 25 – Trabalhadores expostos à fumaça em carvoaria na Fazenda Pedra Branca (BA). 

 
Fonte: OJEDA (2014), em rede225. 

Para além da substituição do carvão mineral por vegetal, assim como no caso da produção de 
cimento, outras estratégias vêm sendo implementadas visando mitigar as emissões desse sub-
setor, especialmente as seguintes: melhoria da eficiência energética da indústria siderúrgica 
por meio do controle e da otimização dos processos de produção, bem como pela cogeração de 

 
221 Para mais, ver: <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/projects/SiderurgiaSustentvel.html>. Acesso 
em: 13 out. 2020. 
222 MILANEZ; PORTO, 2008, em rede. 
223 Cf. CAMPOS, André. “Carvão vegetal: Uso sem controle da mata nativa produz conflitos, desmatamento e tra-
balho escravo”, EcoDebate, 22 jul. 2009. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2009/07/22/carvao-vegetal-
uso-sem-controle-da-mata-nativa-produz-conflitos-desmatamento-e-trabalho-escravo/>. Acesso em: 13 out. 2020. 
224 HESS, 2008, em rede. 
225 OJEDA, Igor. “Carvoarias representam um quinto das inclusões na ‘lista suja’ do trabalho escravo”, Repórter 
Brasil, 01 jan. 2014. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2014/01/carvoarias-representam-um-quinto-das-
inclusoes-na-lista-suja-do-trabalho-escravo/>. Acesso em: 22 out. 2020. 
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energia elétrica; e reciclagem do aço e de seus coprodutos e subprodutos226.  Em relação ao apro-
veitamento de coprodutos e subprodutos, podemos destacar a reutilização das escórias de altos-
fornos e de aciaria – em grande parte destinadas à indústria cimenteira, como já analisamos. 
Mundialmente as taxas de reaproveitamento de escórias nas plantas siderúrgicas varia entre 80% 
e 100%, dependendo do país considerado227. No Brasil, no caso das escórias de altos-fornos, a 
quase totalidade dos resíduos gerados (92% em 2017) foi vendida para a produção de cimento, 
enquanto 36% das escórias de aciaria tiveram esse mesmo destino e 23% delas foram reutilizadas 
pela própria indústria siderúrgica228. Quanto à reciclagem do aço em si, estima-se que cerca de 
630 milhões de toneladas de sucata sejam empregadas na fabricação de aço globalmente229, o que 
representa 33,69% de 1.869,9 milhão de toneladas desse material que produzimos em 2019230. No 
Brasil, em 2017, reciclamos 8,9 milhões de toneladas de aço, isto é, 25,87% do total231.  

Tal qual a indústria cimenteira, a siderúrgica caracteriza-se por alta demanda energética, so-
bretudo térmica, empregada majoritariamente na etapa de redução. Segundo o Ministério de 
Minas e Energias (MME), o subsetor de ferro-gusa e aço, em 2019, demandou 6,1% de energia 
no país232. Assim, com o objetivo de melhorar a eficiência desse subsetor, também tem sido 
adotada a cogeração, utilizando-se os gases produzidos em alta temperatura. Em 2016, o rea-
proveitamento desses gases representou 45% do consumo das siderúrgicas nacionais233. De ma-
neira semelhante, a produção de ferro-gusa e aço consome grandes quantidades de água, so-
bretudo em função da necessidade de resfriamento dos equipamentos empregados. Por isso, 
as usinas têm buscado adotar sistemas de recirculação, visando reduzir a pressão sobre as fon-
tes hídricas – as brasileiras têm reciclado cerca de 90% da água utilizada234. 

Desse modo, os dados aqui apresentados sugerem que as empresas desse subsetor têm empre-
gado recursos em soluções tecnológicas que visam aumentar sua eficiência (a exemplo da re-
circulação de água e da cogeração de energia) e reduzir seus impactos ambientais (por meio da 

 
226 CNI, 2017, p. 20. 
227 WORLDSTEEL ASSOCIATION. Fact sheet, mar. 2018. Disponível em: <https://www.worlds-
teel.org/en/dam/jcr:1b916a6d-06fd-4e84-b35d-c1d911d18df4/Fact_By-products_2018.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020. 
228 WORLDSTEEL ASSOCIATION, 2019, em rede. 
229 Cf. BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING. World steel recycling in figures: 2015 - 2019. BIR, 2020. p. 5. 
230 WORLDSTEEL ASSOCIATION. “Global crude steel output increases by 3.4% in 2019”, jan. 2020. Disponível em: 
<https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/Global-crude-steel-output-increases-by-3.4--in-
2019.html>. Acesso em: 20 out. 2020. 
231 INSTITUTO AÇO BRASIL, 2018. Disponível em: <https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2019/06/Fol-
der_Sustentabilidade_externo_2018.pdf >. Acesso em: 20 out. 2020. 
232 Em comparação, a produção de cimento respondeu por 1,5% do total. Cf. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA; 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço energético nacional 2020: Ano base 2019. Rio de Janeiro: EPE, 
2020. p. 30. 
233 INSTITUTO AÇO BRASIL, op. cit., em rede. 
234 MILANEZ; PORTO, 2008, em rede. Ver também: DE PAULA, 2014, p. 161. 
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reciclagem de material e do reuso de subprodutos). Por outro lado, insistimos que os ganhos 
obtidos são apenas relativos à medida que são incapazes de compensar de forma substantiva o 
conjunto dos efeitos resultantes do aumento da produção235, ou seja, em números absolutos, as-
sim como no caso do cimento, os impactos ambientais (e as emissões de GEE) seguem em ascen-
são. Para exemplificar e considerando apenas as emissões absolutas de CO2 referentes à produ-
ção brasileira de cimento e de ferro-gusa e aço, embora tenham apresentado queda em alguns 
anos, podemos observar que se mantiveram estáveis ou cresceram entre 1990 e 2016 (Figura 26). 

Figura 26 – Emissões de CO2 pela produção nacional de cimento e de ferro-gusa e aço (em Gg236). 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de dados do MCTIC (2020). 

 

Ao analisarmos a produção de outros materiais construtivos, como alumínio e vidro, chegamos 
a considerações semelhantes. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a fabricação 
brasileira de alumínio emite 2,7 tCO2e/t alumínio, enquanto a média mundial é de 7,1 tCO2e/t 
alumínio. No caso do vidro, a indústria europeia apresentou um índice de 0,73 tCO2e/t vidro em 
2011 para a fabricação de vidro plano, enquanto a indústria brasileira registrou uma emissão 
específica de 0,65 tCO2e/t vidro em 2012237. No entanto, a produção desses materiais continua 
crescendo238, no Brasil e no mundo, assim como suas emissões totais. 

 
235 BIR, 2020, p. 4. 
236 NT: O relatório emprega Gg (gigagrama) como unidade de medida, sendo que 1 Gg = 1000 t (toneladas). 
237 CNI, 2017, p. 57 e 76. 
238 Estima-se que a demanda global de alumínio atinja 298 milhões de toneladas por ano em 2050, representando um 
crescimento de 3,8% em relação ao ano de 2013. Cf. CM GROUP. An initial assessment of the impact of the covid-
19 pandemic on global aluminium demand. 18 mai. 2020. p. 5. Também se prevê que a produção de vidro aumente 
nos próximos anos, cerca de 4% entre 2020 e 2027. Ver: GRAND VIEW RESEARCH. Global glass manufacturing 
market size report, 2020-2027. São Francisco: Grand View Research, 2020. Disponível em: <https://www.gran-
dviewresearch.com/industry-analysis/glass-manufacturing-market>. Acesso em: 23 out. 2020. 
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O setor de construção demanda ainda grandes quantidades de componentes cerâmicos, cujo pro-
cesso de fabricação depende da calcinação e da queima de argila, com consequente emissão de 
GEE. Há expressivo consumo de energia (sobretudo na forma térmica239) para tanto, o qual, con-
tudo, nem sempre registramos no Brasil – principalmente devido à alta informalidade presente 
nesse subsetor no país, comprometendo a elaboração de dados estatísticos240. Ainda assim, po-
demos observar o crescimento das emissões da indústria cerâmica nacional entre 1990 e 2016 
(Figura 27). Com o intuito de reduzir os impactos da extração de argila, por outro lado, da mesma 
forma que tem ocorrido na produção cimenteira, descartes de outras indústrias (como escórias 
de aciaria e lama de estações de tratamento de água) têm sido incorporados enquanto comple-
mentos à matéria-prima dos elementos cerâmicos. No entanto, alguns estudos constataram que 
a queima desses compostos nos fornos acaba, por vezes, lançando maior quantidade de gases – 
como metano ao se adicionar lama à argila241. 

Figura 27 – Emissões de CO2 da indústria cerâmica brasileira – consumo de energia (em Gg). 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de dados do MCTIC (2020). 

Para além do aumento das emissões de GEE por parte dos processos de fabricação dos materiais 
construtivos, no caso específico do aço, existem ainda os impactos associados à exploração das 
próprias jazidas de minério de ferro, como demonstraram recentes (e agudos) acidentes em Mi-
nas Gerais – quando o rompimento de uma barragem de refugo de mineração, em dezembro de 
2015, destruiu o município de Bento Rodrigues (Figura 28) e contaminou as águas do rio Doce242. 

 
239 O processo produtivo de revestimentos cerâmicos requer cerca de 92% de energia térmica, sendo que o combus-
tível mais utilizado é o gás natural – ou seja, fonte fóssil que resulta na emissão de dióxido de carbono. Cf. MON-
FORT, Eliseo [et al.]. Brasil x Espanha: consumo de energia térmica e emissões de CO2 envolvidos na fabricação de 
revestimentos cerâmicos, Cerâmica Industrial, v. 16, n. 4, p. 13-20, jul./ago. 2011. 
240 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 46. 
241 Ver, por exemplo, os resultados do trabalho de: SOUZA, Vanessa Pereira de. Análise dos gases emitidos na pro-
dução de cerâmicas com adição de resíduos industriais. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, Campos dos Goytacazes, 2007. 
242 O rastro de destruição desse rompimento estendeu-se por mais de 600 quilômetros da Bacia do Rio Doce até o 
litoral do Espírito Santo, sendo atualmente considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil. Para mais, 
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Em janeiro de 2019, outra barragem se rompeu em Brumadinho (provocando a morte de 270 pes-
soas), dizimando a fauna e a flora ao longo da bacia do rio Paraopeba243. Na região Norte do país, 
por sua vez, os embates (histórica e atualmente) têm se dado majoritariamente quanto aos im-
pactos negativos que a realização de atividades mineradoras exerce em terras indígenas e/ou 
áreas de preservação ambiental244.  

Figura 28 – Município de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem em Mariana (MG). 

 

Fonte: Governo do Brasil (2017), em rede245. Foto do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. 

Ainda quanto à etapa de extração de matérias-primas e produção de insumos, podemos desta-
car algumas fontes de emissões de gases de efeito estufa que se sobressaem: uso de combustí-
veis fósseis nos processos de fabricação (e transporte, como veremos); decomposição do calcá-
rio e de outros carbonatos durante a calcinação; e extração de madeira nativa para emprego 
enquanto material ou combustível nesses processos246. Ou seja, até mesmo a produção dos 

 
ver: MENDONÇA, Heloísa. “Filhos e órfãos de Mariana e Brumadinho enfrentam a infância interrompida por uma 
tragédia que não acabou”, El País, 19 set. 2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-19/filhos-e-
orfaos-de-mariana-e-brumadinho-enfrentam-a-infancia-interrompida-por-tragedias-que-nao-acabaram.html>. 
Acesso em: 21 out. 2020. Sobre o processo que levou ao rompimento da barragem, ver especialmente o capítulo “Um 
segundo dilúvio: os rompimentos de barragens” de: TROCATE, COELHO, 2020, p. 94-106. 
243 Para o detalhamento dos impactos originados pelo rompimento dessa barragem, ver: POLIGNANO, Marcus 
Vinicius; LEMOS, Rodrigo Silva. Rompimento da barragem da Vale em Brumadinho: impactos socioambientais na 
Bacia do Rio Paraopeba, Ciência & Cultura, v. 72, n. 2, São Paulo, abr./jun. 2020. DOI: 10.21800/2317-
66602020000200011. 
244 Os requerimentos para exploração minerária em terras indígenas da Amazônia aumentaram 91% entre 2018 e 
2019, enquanto, desde 2013, vinham decrescendo progressivamente. Cf. ANJOS, Anna Beatriz [et al.]. “A mineração 
em terra indígena com nome, sobrenome e CNPJ”, Agência Pública, 27 fev. 2020. Disponível em: <https://apu-
blica.org/2020/02/a-mineracao-em-terra-indigena-com-nome-sobrenome-e-cnpj/>. Acesso em: 21 out. 2020. Volta-
remos a essa questão no Capítulo 5 ao discutir o conceito de justiça ambiental.   
245 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/seguranca-e-justica/2015/11/conheca-12-acoes-do-governo-
para-enfrentar-os-impactos-da-tragedia-de-mg-e-es>. Acesso em: 31 out. 2018. 
246 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 43. 
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principais materiais construtivos está relacionada, em parte, com emissões geradas pelo uso 
indevido de madeira não manejada, sem garantir a recomposição da área desmatada. De fato, 
essa é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil: em 2020, 46% das emis-
sões nacionais (998 MtCO2e) resultaram da mudança do uso do solo, seguida pelas emissões da 
agropecuária (27%) e pelo setor de energia (18%)247.  

Todavia, o objetivo principal, ao menos no caso da Amazônia, é expandir a fronteira da agrope-
cuária industrial (com menor participação do desmatamento para atender diretamente à Cons-
trução Civil), sendo que nem sempre a madeira comercial é extraída nesse processo248. Apesar 
disso, para o setor construtivo, levando em consideração que o processamento da madeira nativa 
em serrarias apresenta perdas elevadas, pois somente cerca de 40% das toras se transformam em 
produto, estima-se que as emissões de madeira amazônica serrada e não manejada sejam, em 
média, de 22 tCO2/t material – sem contabilizar aquelas provenientes das etapas de transporte e 
beneficiamento249. Portanto, esse material teria a maior intensidade de emissões de dióxido de 
carbono (entre os que aqui analisamos), além de promover grave perda em bioma.  

Figura 29 – Monocultura de eucalipto no Brasil. 

 

Fonte: SAMPEDRO (2014), em rede250. Foto fornecida pela empresa Veracel. 

Por outro lado, no caso das madeiras obtidas a partir de plantio, devido ao seu curto período 
de formação e ao emprego de tecnologias de aproveitamento de resíduos, as emissões de CO2 
na produção de uma tonelada seca de madeira serrada são da ordem de 0,15 t CO2/t material251 

 
247 As emissões do setor de mudança de uso da terra subiram 23,6% em relação a 2019. Cf. SEEG, 2021, p. 4.  
248 MARQUES, 2015, p. 70-72. 
249 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 46-47. 
250 SAMPEDRO, Javier. “El genoma repara la mala fama del eucalipto”, El País, 11 jun. 2014. Disponível em: 
<https://elpais.com/sociedad/2014/06/10/actualidad/1402410843_978096.html>. Acesso em: 23 out. 2020. 
251 Cf. GARCIA, Katia Regina Punhagui. Potencial de reducción de las emisiones de CO2 y de la energía incorporada 
en la construcción de viviendas en Brasil mediante el incremento del uso de la madera. 2014. Tese (Doutorado) – 
Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, 2014. p. 242. 



102 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

– valor bem inferior ao emitido pelo emprego de madeira não manejada ou mesmo dos outros 
materiais de construção, como cimento e aço, acima apresentados. Isso não equivale dizer que 
a solução para o desmatamento seja simplesmente investir em madeira plantada, pois correrí-
amos o risco de criar outro tipo de monocultura – com seus problemas associados –, a exemplo 
do que tem ocorrido com o eucalipto para a produção de carvão vegetal (Figura 29), dando 
origem a algo que “parece floresta, mas não é”252. 

Por fim, outro impacto importante dos materiais de construção diz respeito à capacidade que 
alguns deles possuem em emitir (e/ou absorver) compostos orgânicos voláteis (COV). Esse tipo 
de componente apresenta alta pressão de vapor, podendo, desse modo, gaseificar à temperatura 
ambiente. Por isso, os COV colaboram para a formação de smog (mistura de gases e vapor de 
água presente no ar em alguns centros urbanos), causando problemas de saúde nos habitantes 
das cidades, além de alterarem a qualidade do ar interno dos edifícios, prejudicando seus usu-
ários. Os voláteis podem ser encontrados em diferentes elementos de acabamento utilizados 
em nossas edificações, como certos tipos de tintas, adesivos, carpetes, revestimentos de pisos 
poliméricos, chapas de madeira, entre outros253. 

 

No que concerne particularmente à etapa de transporte, por sua vez, em 2019, o setor foi respon-
sável por 9,06% das emissões nacionais de CO2 (196,5 MtCO2e), sendo 40% desse montante des-
tinado ao traslado de cargas254. Grande parte das emissões nacionais refere-se justamente ao des-
locamento de materiais e elementos construtivos255, os quais, muitas vezes, viajam por longas 
distâncias em rodovias, inclusive com uso predominante de diesel256 como combustível. Nesse 
contexto, os caminhões, maior fonte emissora do setor, lançaram 82,6 MtCO2e na atmosfera em 
2018, valor superior ao conjunto das termoelétricas então em operação no Brasil (48,7 MtCO2e)257. 
Não obstante, em geral, faltam, na literatura, dados específicos (e abrangentes) quanto às 

 
252 Cf. LA TORRE, Wagner Giron de. “Monocultivo de eucalipto parece uma floresta, mas não é”, MST, 18 fev. 2015. 
Disponível em: < https://mst.org.br/2015/02/18/monocultivo-de-eucalipto-parece-uma-floresta-mas-nao-e/>. Acesso 
em: 23 out. 2020. 
253 Para mais, ver: UEMOTO, Kai Loh; AGOPYAN, Vanderley. Compostos orgânicos voláteis de tintas imobiliárias. 
In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 11., 2016, Florianópolis. Anais... Florianópolis: AN-
TAC, 2016. p. 3873-3884.  
254 SEEG, 2020, p. 17. Já em 2020, devido às restrições impostas pela pandemia, o setor sofreu a maior redução bruta 
de emissões (185,4 MtCO2e), principalmente quanto ao transporte de passageiros. Cf. SEEG, 2021, p. 22.  
255 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 49. 
256 Além de emitir GEE, a queima de diesel libera substâncias cancerígenas aos humanos segundo estudo da Inter-
national Agency for Research on Cancer (IARC), publicado em 2012. Para mais, ver:  <https://www.iarc.fr/wp-con-
tent/uploads/2018/07/pr213_E.pdf>. Acesso em: 27 out. 2020.  
257 SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. Análise das 
emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas de clima do Brasil, 1970-2018. Ob-
servatório do Clima, 2019. p. 14-15. 



2. Entre rastros e ruínas: Como promovemos o esgotamento do mundo? I 103 

 

emissões decorrentes do deslocamento de matérias-primas até as indústrias de beneficiamento 
dos materiais construtivos, bem como quanto ao transporte dos componentes produzidos aos 
canteiros de obras: a maior parte das pesquisas sobre emissões é constituída por estudos de casos 
pontuais, os quais buscam discriminar as emissões relativas a determinada obra ou material de 
construção, em que o transporte aparece apenas como um dos aspectos de análise.  

Sendo assim, um dos estudos observou, por exemplo, que a madeira legal e extraída da região 
Amazônica, no ano de 2007, viajou em média 1.956 km, atingindo, em alguns casos, distâncias 
superiores a 4.000 km258. Outra pesquisa destacou, no caso do concreto, a importância do des-
locamento de matérias-primas no conjunto das emissões desse insumo, especialmente de areia, 
em que o transporte responderia por aproximadamente 5,6% a 7,6% do total de GEE por metro 
cúbico de material produzido – dependendo do tipo de concreto analisado259. De maneira seme-
lhante, trabalho conduzido em Hong Kong concluiu que, em termos gerais, o transporte de 
materiais e componentes construtivos nesse centro urbano seria responsável por cerca de 6% 
a 8% das emissões da área de construção260. No cenário nacional, uma pesquisa mais recente 
apontou que a etapa de transporte (em função do largo emprego do sistema rodoviário) teria 
ainda maior peso: ou seja, quase 10% de todas as emissões geradas para produzirmos uma ha-
bitação de interesse social no Rio de Janeiro261.  

 

A geração de resíduos de construção e demolição (RCD) ou de resíduos de construção civil 
(RCC) é especialmente significativa nos canteiros tradicionais do Brasil e consiste em outro 
tipo de impacto associado ao processo de construção. Nesse cenário, estima-se que os RCD 
representem entre 50% e 70% do total de resíduos sólidos urbanos (RSU)  262 produzidos em 

 
258 Cf. CAMPOS, Érica Ferraz; PUNHAGUI, Katia Regina Garcia; JOHN, Vanderley Moacyr. Emissão de CO2 do 
transporte da madeira nativa da Amazônia. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 157-172, abr./jun., 
2011. p. 164. 
259 Na pesquisa em questão, foram mapeadas as emissões decorrentes do transporte de brita, areia e cimento para 
fabricação de concreto, bem como do concreto dosado até o canteiro de obras em Passo Fundo (RS). Cf. SANTORO, 
Jair Frederico; KRIPKA, Moacir. Determinação das emissões de dióxido de carbono das matérias primas do con-
creto produzido na região norte do Rio Grande do Sul, Ambiente construído, v. 16, n. 2, Porto Alegre, abr./jun., 2016. 
DOI: 10.1590/s1678-86212016000200078. 
260 YAN, Hui [et al.]. Greenhouse gas emissions in building construction: A case study of One Peking in Hong Kong. 
Building and Environment, v. 45, n. 4, p. 949-955, abr. 2010. DOI: dcx10.1016/j.buildenv.2009.09.014. 
261 Cf. COSTA, Fabiene Cristina de Carvalho da; COSTA, Bruno Luis de Carvalho da. Quantification of CO2 emis-
sions from building materials transportation in Brazil. In: 13th World Conference on Transport Research, jun. 
2013, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/303844656_Quantifica-
tion_of_CO2_Emissions_from_Building_Materials_Transportation_in_Brazil>. Acesso em: 27 out. 2020. 
262 MINISTÉRIO DAS CIDADES; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Área de manejo de resíduos da construção 
e resíduos volumosos: orientação para o seu licenciamento e aplicação da Resolução Conama 307/2002. Brasília: 
MC, MMA, 2005. p. 13. 
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nossas cidades, sobrecarregando os sistemas de limpeza pública municipais: em Salvador (BA), 
o montante de entulhos recolhido em novas construções e reformas corresponde a cerca de 
60% do volume total de lixo urbano, enquanto, em outras capitais, como Goiânia (GO) e Porto 
Alegre (RS), equivale a 55%263.  

Para além do volume, o destino desses resíduos ocasiona impactos importantes, visto que parcela 
expressiva de nossos entulhos é lançada em ‘bota-foras’ clandestinos, margens de rios e córregos, 
terrenos baldios, entre outras áreas públicas e/ou protegidas legalmente (Figura 30). Como con-
sequência, os RCC provocam assoreamento de cursos d’água e, de forma indireta, estão associa-
dos à ocorrência de enchentes nas cidades, bem como ao desenvolvimento de vetores nocivos à 
saúde pública264. Ainda que a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
n° 307 de 2002, substituída pela Resolução n° 348 de 2004, oriente quanto à correta gestão desses 
resíduos por todos os envolvidos na cadeia produtiva da Construção Civil, poucas cidades, de 
fato, implementaram as diretrizes previstas265. Com isso, fica reduzida a possibilidade de even-
tual reciclagem de parte dos RCC. Nesse contexto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2008, dos 5.564 municípios brasileiros, 4.031 municípios (72,44%) apresen-
tavam serviços de manejo dos RCC, mas somente 392 municípios (9,7% deles) possuíam alguma 
forma de processamento dos mesmos266.  

Figura 30 – Ponto de deposição de RCC na beira do canal de Fragoso, em Olinda (PE). 

 

Fonte: PAZ et al. (2018), p. 332. 
 

263 SALSA, Carol. “Geração de resíduos de construção civil: desafios e soluções”, EcoDebate, 18 mai. 2009. Disponí-
vel em: <https://www.ecodebate.com.br/2009/05/18/geracao-de-residuos-de-construcao-civil-desafios-e-solucoes-
artigo-de-carol-salsa/>. Acesso em: 23 out. 2020. 
264 Ibidem, em rede. 
265 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 74-76. 
266 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2010. p. 169. Embora esse documento seja mais antigo, utilizamos os dados do mesmo, pois o 
relatório de 2017 não analisa os RCC gerados pelos municípios brasileiros.  
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Quantidade significativa desses rejeitos é produzida também como decorrência da etapa de 
concepção projetual, especialmente pela falta de compatibilização de projetos (entre projeto 
arquitetônico e os chamados complementares – tais como estrutural, hidrossanitário, elétrico 
e dos demais sistemas instalados) antes de se iniciar o processo de construção: o que geral-
mente leva a operações de retrabalho para solucionar as interferências não previstas, com con-
sequente produção de entulho267. Por isso, visando reduzir os impactos ambientais dessa etapa 
da Construção Civil, pesquisadores da área268 têm defendido a adoção de processos integrados 
de gestão de projetos (contemplando os diferentes profissionais envolvidos). Destacamos ainda 
que, considerando a forma como atualmente (e tradicionalmente) se organiza nosso campo de 
atuação, é na etapa de desenvolvimento projetual que, em geral, especificamos componentes e 
sistemas construtivos (cujo processo de fabricação, como vimos, origina diferentes tipos de 
impactos ambientais), bem como indicamos possíveis estratégias visando à otimização do con-
sumo de recursos naturais, materiais e energéticos pelos edifícios ao longo de sua existência – 
a exemplo de sistemas de reuso de águas pluviais, ou da previsão de instalação de painéis sola-
res e fotovoltaicos em coberturas269. 

Ainda no que tange à geração de RCC, destacam-se aqueles oriundos de operações de des-
monte e demolição270 – decorrentes, em parte, da deterioração física das edificações e infraes-
truturas urbanas, mas também em função de sua obsolescência (funcional ou das tecnologias e 
sistemas técnicos que lhe são incorporados)271. Nessa direção, tal etapa também contempla a 

 
267 A literatura sobre a importância da qualidade dos projetos, de seu detalhamento e compatibilização é consolidada 
há tempos. Indicamos aqui, a título de ilustração, uma das primeiras referências nacionais sobre a temática: ME-
LHADO, Silvio Burrattino. Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso das empresas de 
incorporação e construção. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Re-
comendamos também consulta aos artigos publicados pelo periódico Gestão & Tecnologia de Projetos. Disponível 
em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/issue/view/11522 >. Acesso em: 28 out. 2020. Por outro lado, no 
Capítulo 4, traremos uma diferente forma de se olhar para essa questão, em termos de organização dos processos 
de concepção e de execução. 
268 Ver especialmente a coletânea: KOWALTOWSKI, Doris Catharine Cornelie Knatz; MOREIRA, Daniel de Car-
valho; PETRECHE, João Roberto Diego; FABRÍCIO, Márcio Minto (Orgs.). O processo de projeto em arquitetura: 
da teoria à tecnologia. São Paulo: Oficina de Textos; Fapesp, 2011. 
269 Voltaremos à análise dessas estratégias de redução de impactos ambientais ao tratar das certificações de desem-
penho ambiental de edificações no Capítulo 4. 
270 Somente nos Estados Unidos, em 2015, a construção e a demolição de edificações geraram aproximadamente 600 
milhões de toneladas de entulhos, sendo que a maior parte do total adveio de demolições (94,61%), enquanto apenas 
5,39% da fase de construção. Cf. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Construction 
and demolition debris generation in the United States, 2015. EPA, 2018. p. 18. 
271 Para exemplificar, em função das constantes inovações que ocorrem em procedimentos médicos e cirúrgicos, 
os estabelecimentos assistenciais de saúde recorrentemente demandam alterações de sua organização espacial, 
sistemas prediais e tecnologias, com necessidade de eventuais mudanças de seus componentes construtivos. Para 
mais, ver: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manutenção incorporada à arquitetura hospitalar. Brasília: Ministério da 
Saúde, 1995.  
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demolição parcial, quando ocorre a substituição de determinados componentes construtivos e 
sistemas prediais – sendo que, em muitos casos, devido à maior durabilidade final das edifica-
ções, o volume de resíduos gerados com trocas pontuais (e mais frequentes) pode exceder o 
fluxo de rejeitos que sua demolição completa acarretaria272.  

Reforçamos ainda que, ao fim do ciclo de vida de determinado componente, material ou sis-
tema construtivo, os mesmos podem ser reutilizados, reciclados, incinerados e/ou depositados 
em aterros sanitários (quando não lançados diretamente em locais inapropriados). Como vi-
mos, no Brasil, apenas parcela reduzida dos RCD tem passado por processos de reuso ou reci-
clagem, de maneira que grande parte é descartada indevidamente e/ou em aterros sanitários, 
com potencial de contaminar solos e águas. No caso da incineração – embora possa recuperar 
parte da energia incorporada em alguns materiais quando o processo de queima se associa a 
plantas de cogeração –, também traz problemas, à medida que emite quantidades consideráveis 
de gases e resíduos tóxicos273. 

 

Quanto aos edifícios, seus impactos, junto à geração de resíduos durante as fases de construção 
e demolição, estão relacionados ainda às etapas de uso e manutenção. Em escala global, con-
forme apontamos no início deste subcapítulo, o setor construtivo é atualmente responsável por 
38% das emissões de dióxido de carbono – incluindo-se, nesse montante, aquelas derivadas da 
fabricação de materiais e do processo de construção (10%), bem como as relativas à operação dos 
edifícios em si (28%)274. Nesse caso, emissões tanto de ordem direta (resultantes da queima de 
combustíveis fósseis para condicionamento ambiental artificial, aquecimento de água e cocção) 
quanto indireta (provenientes da eletricidade adquirida das concessionárias). Mundialmente, as 
emissões derivadas da eletricidade consumida pelas nossas edificações, gerada principalmente 
por meio de fontes fósseis (carvão e gás natural), cresceram aproximadamente 19% desde 
2010275. Ademais, nos últimos anos, após um relativo achatamento entre 2013 e 2016, os edifí-
cios que construímos voltaram a lançar uma maior quantidade de GEE na atmosfera276. Assim, 

 
272 Cf. THOMSEN, André; SCHULTMANN, Frank; KOHLER, Niklaus. Deconstruction, demolition and destruc-
tion. Building Research & Information, v. 39, n. 4, p. 327-32, ago. 2011. 
273 MARTINS, Andreia Sofia Moreira; REIS, Daniel Costa; FABRICIO, Márcio Minto. Diretrizes para o planeja-
mento de uma demolição seletiva em edifícios. Interações, v. 20, n. 2, Campo Grande, abr./jun. 2019. DOI: 
10.20435/inter.v0i0.1732.  
274 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 2019 Global 
Status Report for Buildings and Construction: towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and con-
struction sector. Nairobi: IEA; UN Environment Programme, 2019. p. 10. 
275 Ibidem. 
276 Aumento esse que resultou da crescente demanda de energia para aquecimento e resfriamento, como também 
em função da ocorrência de eventos climáticos extremos. Cf. IEA. Tracking Buildings 2020. IEA, 2020. Disponível 
em: <https://www.iea.org/reports/tracking-buildings-2020>. Acesso em: 16 set. 2020. 
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em 2018, as emissões globais das edificações aumentaram pelo segundo ano consecutivo (2% 
em relação a 2017), atingindo 9,7 GtCO2 – em função da ampliação da área construída, bem 
como em decorrência da maior demanda por eletricidade por parte de nossas construções277. O 
período subsequente observou novo aumento, pois atingimos a marca de 10 GtCO2  em 2019278. 

Figura 31 – Participação setorial no consumo de eletricidade. 

 

Fonte: MME; EPE (2020), p. 19. 

Especificamente no caso brasileiro, como significativa parcela da matriz energética é hídrica279 
e devido ao (ainda) reduzido emprego de condicionamento artificial, o aumento de eficiência 
energética dos edifícios, a princípio, exerceria pouca influência na redução das emissões naci-
onais280. Esse ponto de vista foi corroborado pelo relatório McKsinsey, em que se estimou a 
contribuição da ordem de 2% do setor em relação às emissões previstas para o ano de 2030. De 
acordo com o trabalho, tal situação poderia ser justificada em virtude da predominância do 
clima tropical no país, fato que reduziria a demanda por eletricidade para sistemas de calefação 
e aquecimento de água (em comparação à média global)281. Por outro lado, devido ao volume de 
investimentos públicos direcionados ao setor energético (que poderíamos empregar em outras 
áreas, como saúde e educação) e considerando os altos gastos das famílias com tarifas de energia, 
sua economia teria o potencial de reduzir impactos socioeconômicos282. Afinal, de acordo com 
dados do último Balanço Energético Nacional, as edificações brasileiras, em conjunto, seriam 

 
277 IEA; UN, 2019, p. 16. 
278 IEA; UN, 2020, p. 4. 
279 Salientamos que, em relação à matriz hídrica, os documentos desconsideram os impactos relativos à emissão de 
metano por parte de hidrelétricas, como anteriormente analisado. 
280 AOGPYAN; JOHN, 2011, p. 48. 
281 Cf. McKINSEY & COMPANY. Caminhos para uma economia de baixa emissão de carbono no Brasil. São Paulo: 
McKinsey & Company, 2009. p. 6.  
282 AGOPYAN; JOHN, op. cit., p. 48. Ver também o capítulo 2 de: ROMÉRO, Marcelo de Andrade; REIS, Lineu 
Belico dos. Eficiência energética em edifícios. Barueri: Manole, 2012.  
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responsáveis por mais da metade (52%) do consumo de energia elétrica nos setores residencial, 
comercial e público283 (Figura 31). 

Em adição, há estimativas de que o consumo de energia elétrica pelos nossos edifícios dobre até 
o ano 2030 (em relação a 2005)284. Prevê-se também o incremento em cinco vezes na geração de 
eletricidade por energia fóssil em função do acionamento de termoelétricas, que visa compensar 
a perda de produtividade das hidrelétricas brasileiras (como consequência das mudanças climá-
ticas em curso). É esperado ainda um aumento da ordem de 7% ao ano na geração de energia por 
biomassa (conforme previsto no Plano Nacional285). Portanto, as emissões do setor possuem po-
tencial de crescimento significativo. Enfim, não podemos negligenciar os impactos associados à 
perda de biodiversidade e às emissões de metano, como aqueles oriundos da construção de hi-
drelétricas, conforme investigamos anteriormente.  

Figura 32 – Mudanças no uso final de intensidade energética das edificações (2010-2018). 

 
Fonte: IEA; UN (2019), p. 14. 

Existe, além do mais, tendência de aumento de consumo por condicionamento artificial nos 
próprios edifícios, não apenas em virtude das alterações no sistema climático mundial, mas 
também como resultado do aumento do poder de compra dos brasileiros e da construção de 
edificações desde já pouco adaptadas às características dos climas em que estão implantadas286 
(e que estarão sujeitas a condições ainda mais adversas em futuro breve). De fato, graças a ino-
vações tecnológicas, em termos globais, a intensidade energética para aquecimento de ambi-
entes, iluminação, eletrodomésticos, cocção e aquecimento de água decaiu ao longo do tempo. 
No entanto, a intensidade da energia usada para resfriar as edificações aumentou como 

 
283 MME; EPE, 2020, p. 19. 
284 Cf. SCHAEFFER, Roberto [et al.]. The potential of electricity conservation and carbon dioxide emission reduc-
tions in the household sector of Brazil. Energy Efficiency, v. 2, p. 165-178, 2008. 
285 MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano nacional de energia 
2030. Rio de Janeiro: EPE, 2007. 
286 Iremos aprofundar a análise da inadequação das soluções construtivas às condições climáticas brasileiras na 
seção 2 do Capítulo 4.  
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resultado da maior demanda por refrigeração em regiões quentes (Figura 32). Nesse cenário, 
mundialmente, a necessidade de refrigeração dos ambientes ampliou mais de 33% durante 2010 
a 2018 e 5% entre 2017 e 2018287. 

Sobre esse aspecto, observamos que os aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores e extintores 
passaram a utilizar gases do tipo hidrofluorcarbonetos (HFCs – HFC-134a e HCFC-22), como 
substitutos aos clorofluorcarbonetos (CFCs) – associados à destruição da camada de ozônio288. O 
inventário nacional demonstra justamente que as emissões relativas ao HFC-134a (único gás da 
família dos HFC que possui a série completa de registros no relatório), embora ainda sejam nu-
mericamente pequenas, apresentaram crescimento exponencial entre 1990 e 2016 (Figura 33). O 
problema desses gases refere-se ao seu alto potencial de aquecimento global, visto que 1 kg de 
HFC-134a, liberado na atmosfera, equivale às emissões de 1.300 kg de CO2  e, no caso do HCFC-
22, por exemplo, a 1.800 kg289. Daí a importância das emissões oriundas do aumento da utilização 
desses aparelhos nas edificações que construímos. 

Figura 33 – Emissões de CO2 de hidrofluorcarbonetos (HFC-134a em Gg). 

 
Fonte: Organizado pela autora a partir de dados do MCTIC (2020). 

 

Outra fonte significativa de emissões de GEE, especialmente de metano (gás que, assim como 
os HFCs, como vimos, causa maior efeito estufa que o dióxido de carbono), no ambiente cons-
truído, advém da decomposição de matéria orgânica em aterros sanitários e plantas de 

 
287 IEA; UN, 2019, p. 13. Vale dizer que o relatório de 2020 não trata dessa problemática. 
288 Em 1974, os químicos Frank Rowland e Mario Molina propuseram que o ozônio estratosférico estava sofrendo re-
dução, em escala maior que a natural, devido à presença de substâncias químicas halogenadas, emitidas por atividades 
humanas. Gases contendo átomos de cloro, flúor e bromo (os clorofluorcarbonetos), ao chegarem à estratosfera, sob 
ação da radiação ultravioleta, liberam radicais livres que destroem as moléculas de ozônio. A descoberta, em 1985, de 
uma falha na camada de ozônio por cientistas ingleses comprovou finalmente essa hipótese. Para mais, ver: <http://pla-
netasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_229813.shtml>. Acesso em: 25 set. 2018. 
289 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 42. 
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tratamento de esgoto. Tais emissões estão relacionadas com a deposição indevida de resíduos 
sólidos urbanos (RSU). Ainda que o subsetor de resíduos responda pela menor parcela de emis-
sões nacionais de GEE (4%), verificamos um aumento acentuado em sua contribuição entre 
2000 e 2019290. Considerando que a proporção de coleta e tratamento desses resíduos, bem como 
de sua disposição adequada, seja reduzida (64% do lixo produzido no país foram efetivamente 
encaminhados para aterros sanitários em 2019), é possível que, com a disseminação desses ser-
viços, a parcela desse subsetor sofra aumento significativo291.  

Essa situação tende a ficar ainda mais crítica em função da expansão de produção dos RSU. Ao 
longo do século XX, enquanto o crescimento da população mundial triplicou, conforme acima 
indicamos, a geração de resíduos sólidos aumentou dez vezes mais. Tais resíduos também 
constituem uma fonte importante de liberação de dióxido de carbono na atmosfera, mediante 
seu transporte e posterior queima em fornos abertos, além de representarem a terceira fonte 
de liberação antropogênica de metano na atmosfera, emitindo 11% desse gás, ou cerca de 75 
Tg292 ao ano293. No Brasil, em 2010, houve uma produção média de 348,3 kg de resíduos sólidos 
urbanos por habitante. Esses valores continuaram a aumentar, pois, como indicam dados de 
2019, geramos mais de 79 milhões de toneladas de RSU no país, o equivalente a 379,2 kg por 
habitante294 (Figura 34). 

Figura 34 – Geração de RSU no Brasil entre 2010 e 2019. 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de ABRELPE (2020), p. 14. 

 
290 SEEG, 2020, p. 24. Ressaltamos que, embora seja estimado um aumento de 10% na geração dos resíduos sólidos 
devido à pandemia, ainda faltam dados oficiais de emissões para comparar seus impactos. Cf. SEEG, 2021, p. 27. 
291 Posto que, nos aterros sanitários, a decomposição da matéria orgânica é anaeróbica, lançando maior quantidade 
de metano: as emissões atuais em aterros (57%) já são mais representativas que aquelas originadas em locais de 
disposição inadequados. Cf. SEEG, 2020, p. 24-25. Portanto, a tendência é de crescimento das emissões a menos que 
sejam adotadas medidas corretivas – a exemplo da implementação de tecnologias associadas aos aterros sanitários 
para queima do metano produzido e/ou geração de energia por meio de sua emissão. Sobre o assunto, ver também: 
MCTIC, 2020, p. 46. 
292 NT: 1 teragrama (Tg) = 1.000.000.000 quilograma (kg). 
293 MARQUES, 2015, p. 169-170. 
294 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Panorama 
dos resíduos sólidos no Brasil 2020. ALBREPE, 2020. p. 14.  
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Afora a emissão de gases de efeito estufa nas etapas de produção e transporte de materiais, de 
uso dos edifícios ou de decomposição dos resíduos, outro impacto relativo ao ambiente cons-
truído relaciona-se com a contaminação de fontes de água. No Brasil, 57,6% dos domicílios 
urbanos contavam com esgoto sanitário em funcionamento no ano de 2017, sendo que somente 
36,1% deles dispunham de tratamento do esgoto coletado295. Portanto, grande parte dos dejetos, 
assim como no caso dos RCC e RSU, é lançada diretamente em cursos d’água ou mesmo nos 
solos, degradando-os. Além do mais, há relatos de poluição de recursos hídricos por fármacos 
e certos tipos de hormônios (como anticoncepcionais) – crescentemente usados pelos cidadãos 
urbanos296, assim como sobre a contaminação dessas fontes devido à lixiviação de substâncias 
químicas presentes em materiais de construção – entre outros, madeira tratada, tintas e alguns 
aditivos de concreto297.  

 

Enfim, observando as informações apresentadas nesta parte do texto, apenas a análise dos pro-
dutos utilizados na Construção Civil não elucida todos os impactos ambientais decorrentes das 
atividades e dos serviços que constituem a cadeia produtiva do setor, em que a Arquitetura e o 
Urbanismo são praticados. Conquanto alguns subsetores respondam por índices expressivos em 
relação às emissões de GEE (como a indústria do cimento, do aço e da madeira não manejada), 
percebe-se que as consequências ambientais também são de ordem indireta (como transporte de 
componentes construtivos, geração de resíduos e contaminação de fontes de água, por exemplo). 

Somam-se aos impactos apresentados (Figura 35), outros decorrentes do processo de urbani-
zação (e de expansão de cidades já consolidadas) que temos vivenciado, tais como: especulação 
imobiliária298, a qual gera perdas e desperdícios ao promover a substituição do patrimônio edi-
ficado (e, muitas vezes, ainda passível de utilização) em partes da cidade299; ou, de maneira 

 
295 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2017: 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. p. 62.  
296 Cf. BILA, Daniele Maia; DEZOTTI, Márcia. Fármacos no meio ambiente. Química Nova, São Paulo, v.26, n.4, 
jul./ago., 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422003000400015>. 
Acesso em: 18 jun. 2019. Ver também: CHRISTIANE, Luciana. Descarga de hormônios. Unesp Ciência, v. 1, p. 18-24, 
2010. Disponível em: <http://unespciencia.com.br/2010/03/01/poluicao-06/>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
297 Cf. JOHN, Vanderley Moacyr. Materiais de construção e meio ambiente. p. 95-118. In: ISAIA, Geraldo C. (ed.). 
Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. São Paulo: Ibracon, 2007.  
298 Quanto aos efeitos deletérios que a especulação imobiliária exerce sobre a conformação das cidades, especial-
mente em termos de segregação socioespacial, ver: ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e 
da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2017. 
299 Configurando o que poderíamos denominar de obsolescência espacial urbana. À medida que ocorrem os proces-
sos de produção e reprodução do capital, bem como do espaço geográfico, áreas e setores urbanos entendidos como 
empecilhos a esses processos são enquadrados no universo da obsolescência – sendo substituídos e/ou abandonados 
por novas intervenções mais rentáveis. Sobre essa problemática, consultar: GONÇALVES, André Vinicius. O pro-
cesso da obsolescência espacial urbana. GeoTextos, v. 16, n. 1, jul. 2020, p. 157-179.  
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inversa, ao incentivar a expansão urbana para além do perímetro original; concentração popu-
lacional e sobrecarga das redes de infraestrutura; adoção de matrizes de transporte provenien-
tes de fontes fósseis, com aumento da frota de veículos particulares300, em contraposição à cres-
cente exigência de se limitar o emprego desses recursos energéticos; impermeabilização exa-
cerbada do solo urbano, contribuindo para o aquecimento das cidades e para o aumento da 
velocidade das águas drenadas301; e destruição de biomas e de paisagens naturais como conse-
quência da própria urbanização e do alargamento das cidades.  

Figura 35 – Quadro-síntese dos impactos ambientais gerados pela Construção Civil. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 
300 No Brasil, a título de ilustração e segundo o último levantamento disponível, entre 2008 e 2018, a frota de auto-
móveis passou de 37,1 para 65,7 milhões, enquanto que a de motos aumentou de 13 para 26,7 milhões. Cf. OBSER-
VATÓRIO DAS METRÓPOLES. Mapa da motorização individual no Brasil: relatório 2019. Rio de Janeiro: Obser-
vatório das Metrópoles, 2019. p. 1. 
301 Em pesquisa realizada sobre Belo Horizonte, por exemplo, os autores correlacionaram a constância de enchentes 
e enxurradas na capital mineira com a excessiva impermeabilização de seus terrenos. Para mais, ver: REIS, Patrícia 
Elizamma; PARIZZI, Maria Giovana; MAGALHÃES, Danilo Marques de; MOURA, Ana Clara Mourão. O escoa-
mento superficial como condicionante de inundações em Belo Horizonte, MG: estudo de caso da sub-bacia Córrego 
do Leitão, bacia do Ribeirão Arrudas. Geociências, v. 31, n. 1, p. 31-46, São Paulo, 2012. 
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Embora ocupem pequena porção de área do planeta (3%), as cidades, desde 2007, concentram 
mais da metade da população mundial, respondendo, no presente, por cerca de 60% do consumo 
de recursos naturais e por aproximadamente 70% das emissões antrópicas de GEE302. Assim 
sendo, os impactos ambientais decorrentes da Construção Civil que aqui analisamos se manifes-
tam (e são produzidos) sobretudo no meio urbano. Considerando ainda a projeção de crescimento 
da população urbana global para 9,7 bilhões de pessoas em 2050 (em relação aos atuais 7,7 bi-
lhões)303, podemos ter ideia da importância que as áreas urbanas podem desempenhar na acele-
ração do aquecimento global. Afinal, tendo em vista apenas a necessária fabricação de materiais 
visando atender a esse crescimento urbano projetado, estima-se que represente, até meados do 
século XXI, 50% das emissões de carbono (ou aproximadamente 10 bilhões de toneladas) a que 
teríamos direito para cumprir a meta de limite máximo de aumento de temperatura média do 
planeta em até 2°C em 2100 (conforme resultados do quinto IPCC)304.  

Ademais, os habitantes das cidades (muitas vezes aglomerados em áreas de risco) seriam espe-
cialmente vulneráveis aos desastres ‘naturais’ ocasionados pelas mudanças climáticas, podendo 
sofrer consequências adversas de eventos extremos, tais como inundações, ciclones e furacões305 
– com consequente comprometimento das infraestruturas urbanas existentes e do patrimônio 
edificado de que são dependentes. Essa situação se agrava, pois, como apontamos no Capítulo 1, 
a segregação socioespacial característica de nossos aglomerados urbanos manifesta-se igual-
mente em termos de segregação ambiental – e, portanto, ocorre uma “distribuição seletiva e 
discriminatória dos riscos”306 entre seus habitantes, com prejuízos aos grupos de menor renda 
(geralmente aqueles mais vulneráveis). 

Nesse contexto, no cenário nacional, alguns estudos recentes têm procurado mapear os riscos 
aos quais estariam sujeitas nossas cidades. Destaca-se aquele conduzido sobre a Região Me-
tropolitana de São Paulo (RMSP), em que se apontaram dois vetores de alterações climáticas: o 
processo de urbanização em si e, em segundo plano, o aquecimento global307. No primeiro caso, 

 
302 UNITED NATIONS. Sustainable Development Goals. Sustainable cities and comunities. Disponível em: 
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/>. Acesso em: 31 ago 2021. 
303 UNITED NATIONS. DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. World Population Prospects 
2019. Disponível em: <https://population.un.org/wpp/Publications/>. Acesso em: 31 ago. 2021. 
304 RIBEIRO, Suzana Kahn; SANTOS, Andrea Souza (Eds.). Mudanças climáticas e cidades: relatório especial do 
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Rio de Janeiro: COPPE; UFRJ, 2016. p. 11. 
305 INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA; CENTRO 
DE ESTUDOS INTEGRADOS SOBRE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Estratégia de adaptação 
às mudanças climáticas da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: COPPE; Centro Clima, 2016. p. 11. 
306 Segundo Henri Acselrad em palestra organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre o tema 
“Capitalismo e crise ambiental”, nov. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_cKMeGXvTK8>. 
Acesso em: 06 out. 2021. 
307 NOBRE, Carlos Alberto (Coord.). Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: região 
metropolitana de São Paulo: relatório final. São José dos Campos: INPE, 2011. p. 12-13 e 65. 
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a formação e o espraiamento da mancha urbana têm sido, até o momento, as principais res-
ponsáveis pela intensificação do efeito de ilha urbana de calor308 que atua nessa região (Figura 
36), resultando no acréscimo de mais de 2°C na temperatura do centro de São Paulo nos últimos 
50 anos, assim como na maior frequência de fenômenos de chuvas intensas309 (responsáveis 
pelas conhecidas enchentes que atuam nessa localidade310).  

Figura 36 – Caracterização da ilha urbana de calor em São Paulo (SP). 

 

Fonte: NACCARATO; PINTO JÚNIOR; PINTO (2003), em rede311. 1) Em preto, área urbanizada dentro do con-
torno geopolítico do município de São Paulo. 2) O gradiente de cores indica a temperatura aparente da superfície, 

demonstrando a atuação da ilha de calor urbana. Modificado pela autora. 
 

308 Trata-se de fenômeno climático característico de cidades com alto grau de urbanização, em que as regiões cen-
trais costumam contar com temperatura média mais elevada que as áreas periféricas e/ou as regiões rurais próximas. 
Modificações em fatores como taxas de umidade relativa do ar, níveis de precipitação e regime de ventos também 
estão associadas à ilha de calor urbana. No caso específico de São Paulo, tal fenômeno é exacerbado pela presença 
de serras que delimitam parte do contorno da cidade, dificultando a dispersão de ventos e poluentes, em conjunto 
com a expressiva rugosidade do terreno (dada pelas edificações). Dessa forma, além da formação de temporais como 
consequência da ilha de calor, os termômetros da RMSP comumente podem registrar temperaturas 7°C superiores 
às das áreas periféricas. Cf. NOBRE, 2011, p. 59.  
309 São considerados eventos extremos de precipitação aqueles superiores a 20-30 mm/dia (valor limite para causar 
transtornos), acima de 50 mm/dia (com potencial de ocasionar desastres ‘naturais’ localizados) ou 100 mm/dia (capaz 
de gerar desastres ‘naturais’ abrangentes). Na RMSP, a frequência de dias com chuva acima de 30 mm aumentou em 
quase 40% nas décadas de 2000-2009 em comparação ao período anterior de análise (1930-1940). Já a quantidade de dias 
com chuva acima de 50 mm passou de 9 para 40 por década entre 2000-2009. Cf. Ibidem, p. 48. 
310 Há anos o transbordamento do rio Tietê, por ocasião de fortes chuvas, leva à paralisação do tráfego das vias 
marginais de São Paulo, além de colocar em risco a saúde da população. Ultimamente tem atingido até mesmo 
cidades vizinhas. Cf. “Tempestade na capital transborda o Rio Tietê em Salto”, G1, 10 fev. 2020. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/02/10/temporal-faz-rio-tiete-transbordar-em-salto.ghtml>. 
Acesso em: 28 dez. 2020. 
311 NACCARATO, Kleber Pinheiro; PINTO JÚNIOR, Osmar; PINTO, Iara R. C. A. Evidence of thermal and aerossol 
effects on the cloud-to-ground lightning density and polarity over large urban areas of Southeastern Brazil. Geo-
physical Research Letters, v. 30, n. 13, 2003. doi: 10.1029/2003GL017496. 
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Já com o aquecimento global (para além do aumento na regularidade de noites e dias quentes, 
como também de ondas de calor), a previsão é de que os eventos de precipitações intensas se 
tornem mais frequentes, sobretudo no verão, potencializando as consequências negativas dos 
mesmos: entre 2070 e 2100, com o prenúncio de elevação média da temperatura entre 2°C e 
3°C, o número de dias com eventos extremos poderá dobrar. Como já enunciamos, essa situa-
ção é particularmente crítica para as populações mais carentes que ocupam áreas de risco de 
inundações e desmoronamentos (em assentamentos precários sobre várzeas e/ou terrenos de 
alta declividade), as quais ficam diretamente expostas à ação das águas ou à erosão do solo que 
ocorre após tempestades: a alta energia de escoamento das águas superficiais pode causar o 
desabamento dessas moradias, assim como danificar obras de infraestrutura urbana, levando 
a perdas materiais e comprometendo a integridade física da população312. Isso não só devido a 
episódios de afogamentos e ferimentos, bem como em função da maior probabilidade de se 
contrair doenças infecciosas de veiculação hídrica (tais como leptospirose, hepatites virais do 
tipo A, parasitoses intestinais e enteroviroses)313.  

À semelhança de São Paulo, em virtude da expansão desordenada da malha urbana, a cidade 
do Rio de Janeiro e sua região metropolitana apresentam histórico de problemas ocasionados 
por eventos climáticos, os quais têm gerado surtos de doenças ou mesmo levado à morte de 
inúmeras pessoas314 (Figura 37). O processo de produção do espaço urbano nessa região impul-
sionou justamente a concentração populacional e de edificações em áreas de risco de inunda-
ções, escorregamentos de massa ou expostas a agentes oceânicos (como ressacas), pois, ao 
longo do tempo, tornou-se frequente a prática de desmonte de morros, de ocupação de encostas 
e de redefinição do contorno da orla por meio de sucessivos aterramentos315. 

Para o futuro, a tendência de temperaturas elevadas, sobretudo no verão, deve prevalecer, com 
estimativas de que alcance 4°C, acima do normal, entre 2011-2040 e 8°C até o final do século 
nessa parte do território. Por outro lado, estima-se que seus níveis de precipitação diminuam de 
forma acentuada, de maneira a atingir 6 mm/dia abaixo do padrão corrente316  – o que pode com-
prometer o abastecimento de água de grande contingente populacional. Apesar disso, chuvas 
intensas continuarão a acontecer, de maneira que eventos como enchentes e deslizamentos se-
guem sendo importantes. Com relação às consequências da elevação do nível médio do mar e do 

 
312 RIBEIRO; SANTOS, 2016, p. 48. 
313 NOBRE, op. cit., p. 100 e 109. 
314 Sobre uma visão mais ampla dessa problemática, ver: DOURADO, Francisco; ARRAES, Thiago Coutinho; 
SILVA, Mariana Fernandes e. O Megadesastre da Região Serrana do Rio de Janeiro – as causas do evento, os meca-
nismos dos movimentos de massa e a distribuição espacial dos investimentos de reconstrução no pós-desastre. 
Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ, v. 35, n. 2, p. 43-54, 2012. 
315 COPPE, 2016, p. 14. 
316 Ibidem, p. 23. 
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aumento da intensidade dos ventos, a previsão é que ocorrerá uma mudança na linha litorânea 
da área metropolitana do Rio de Janeiro com a intensificação dos seus processos de erosão, pre-
judicando as construções próximas à costa e afetando a biodiversidade local pela invasão dos 
estuários por água salgada. Além do mais, tal elevação deve reduzir a capacidade de escoa-
mento dos rios e esgotos para o oceano (sistema que, em geral, funciona por gravidade), au-
mentando ainda a probabilidade de enchentes com o incremento do número de dias com tem-
pestades e chuvas intensas317. 

Figura 37 – Desabamento em São Gonçalo (RJ), dezembro de 2020. 

 

Fonte: GIMENEZ; BARREIRA (2020), em rede318. 

Outras regiões litorâneas são particularmente vulneráveis no país, como a costa de Santa Cata-
rina – onde eventos extremos têm ocorrido desde o presente, a exemplo do homônimo furacão 
Catarina, em março de 2004, o primeiro documentado no Atlântico Sul319 – e da Região Metro-
politana da Baixada Santista (RMBS) – em que, considerando as previsões do quinto relatório do 
IPCC, o município de Santos aparece completamente alagado até o final do século320. Já nas re-
giões Nordeste e Centro-Oeste, a vulnerabilidade de suas cidades e habitantes se expressa so-
bretudo em termos de desconforto térmico com o predomínio de secas prolongadas e de ondas 

 
317 NOBRE, Carlos Alberto; MARENGO, José A. (Coord.). Mudanças climáticas em rede: um olhar interdisciplinar. 
São José dos Campos: INCT, 2017. p. 39-40. 
318 GIMENEZ, Elza; BARREIRA, Gabriel. “Criança morre soterrada em desabamento de casa após chuva em São 
Gonçalo, Região Metropolitana”, G1, 10 dez. 2020. Disponível em: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noti-
cia/2020/12/10/chuva-deixa-ruas-alagadas-e-causa-transtorno-para-moradores-de-sao-goncalo.ghtml>. Acesso em: 
30 dez. 2020. 
319 MARENGO, José A. Mudanças climáticas, condições meteorológicas extremas e eventos climáticos no Brasil. 
In: FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; LLOYD’S. Mudanças climáti-
cas e eventos extremos no Brasil. p. 8. Disponível em: <http://www.fbds.org.br/cop15/FBDS_MudancasClimati-
cas.pdf >. Acesso em: 28 dez. 2020. 
320 Uma análise abrangente da situação da RMBS pode ser encontrada em: BARBI, Fabiana. Mudanças climáticas e 
respostas políticas nas cidades: os riscos na Baixada Santista. Campinas: Editora da Unicamp, 2015.  
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de calor321. Também levando em consideração as projeções do IPCC, mesmo no cenário otimista, 
é provável que todas as capitais nordestinas enfrentem períodos de desconforto significativos 
devido ao calor, enquanto, no cenário pessimista, cidades como Teresina (PI) chegariam a apre-
sentar tendência para desconforto próximo ao insuportável322. O último relatório do IPCC con-
firmou essas hipóteses, indicando que algumas regiões do mundo, como o Centro-Oeste e o 
Nordeste do Brasil, sofrerão os maiores aumentos de temperatura nos dias mais quentes do 
ano (até duas vezes superior à taxa média de aquecimento global), enquanto os períodos de seca 
também tendem a se intensificar nessas porções do planeta323. 

Além de prejuízos aos mecanismos de termorregulação do corpo humano324, aumentos de tem-
peratura são danosos aos materiais de construção que comumente empregamos nas edificações 
urbanas, como o concreto. Em condições de temperaturas elevadas (via de regra não conside-
radas de modo apropriado quando do projeto, cálculo e execução das construções existentes), 
podem surgir alterações volumétricas que resultam em fissuras. Tais fissuras decorrem ainda 
de variações climáticas bruscas (próprias das alterações esperadas para o clima), quando a tem-
peratura superficial e aquela interna do material se ajustam em diferentes velocidades. Pode-
mos estender o mesmo raciocínio à análise dos demais componentes construtivos: como a in-
fraestrutura e as edificações urbanas presentes, em tese, não consideraram as mudanças cli-
máticas em seu processo de concepção e fatura, é provável que estarão sujeitas, mais rapida-
mente, à degradação (elevando seus custos de manutenção e reduzindo a segurança do patri-
mônio construído)325. Ou seja, as mudanças climáticas a que demos início podem, em síntese, 
acelerar a formação de nossas ruínas. 

 

 

Pois é desse modo que temos agido.  

Para fixar raízes, arrancamos as da vegetação que nos antecedeu, sem nos preocupar com as 
demais espécies que dela faziam morada. Buscamos nos aproximar de fontes de água e, em 

 
321 MARENGO, op. cit., p. 14. Ver também: MARENGO, José A. O futuro do clima do Brasil. Revista USP, São Paulo, 
n. 103, p. 25-32, 2014. 
322 RIBEIRO; SANTOS, 2016, p. 53. 
323 IPCC, 2021, p. 20 e 24. 
324 O aumento na frequência de extremos de temperatura é particularmente prejudicial a certas faixas etárias da 
população, como crianças e idosos, em função de deficiências em seus mecanismos reguladores de temperatura 
corpórea (falta de amadurecimento no primeiro grupo e senescência no segundo) e do controle ou da necessidade 
de ingestão de água. Também as populações mais carentes apresentam maior vulnerabilidade às ondas de calor, em 
virtude da dificuldade de acesso a sistemas que auxiliem na manutenção da estabilidade das condições internas de 
conforto das edificações. Cf. NOBRE, 2011, p.106-107. 
325 RIBEIRO; SANTOS, 2016, p. 54. 
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seguida, passamos a controlá-las, interrompendo seus caminhos. Para nos abrigar do sol e das 
chuvas, erguemos edificações que, em conjunto, tornam ainda mais quente o ar de seu entorno 
e mais intensas as águas que caem sobre nós. Escolhemos materiais, sem nos questionar de 
onde vêm e que danos acarretam. Para nos encontrar e trocar as inúmeras mercadorias que 
produzimos, usamos meios que poluem o ar que respiramos. Ao gerar energia, queimamos, 
inundamos, ou desintegramos urânio (arriscando nossa própria existência). Para nos alimentar, 
envenenamos terra, animais e águas, derrubamos florestas inteiras. Ao produzir e nos repro-
duzir, construímos mais e mais, pavimentamos mais e mais, geramos entulho e lixo (muito 
lixo). Por vezes, abandonamos precocemente todo o esforço depreendido e, em outras, coloca-
mos ao chão para novamente erguer. Agora, nos vemos diante da espantosa dimensão de nos-
sos atos e precisamos correr para remediar os prejuízos que causamos (ou a eles nos adaptar), 
torcendo para que não seja tarde demais.     

 

Diante da diversidade de efeitos e da quantificação dos impactos ocasionados pela ação hu-
mana no meio natural e, em particular, no ambiente construído – objeto da atuação de arqui-
tetos e urbanistas –, é possível entender a importância de discutirmos essa problemática. No 
entanto, considerando que os dados expostos são relativamente recentes (em comparação com 
o tempo que temos dedicado a nos multiplicar e construir), fica a dúvida: quando tais impactos 
levaram ao surgimento de uma consciência ecológica mundial, capaz de atingir a produção 
arquitetônica e urbanística? Em outros termos, como se deu o processo de consolidação do 
discurso da sustentabilidade? E mais: para que fins, segundo quais interesses e em benefício 
de quem tal discurso foi construído?  

É o que tentamos responder no próximo capítulo.  



3.
REVISITANDO O PASSADO:

Como surgiu o discurso da sustentabilidade?



Créditos da imagem:
Encerramento da Eco 92

<https://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/683/0068315.html>
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 3. REVISITANDO O PASSADO: Como surgiu o discurso da sustentabilidade? 

Ilhas Marshall, Pacífico Sul, março de 1954 
 

Em um teste nuclear, Bravo, a assim denominada 
bomba de nitrogênio fabricada pelos Estados Unidos, 
emitiu uma quantidade de partículas 2,5 vezes superior 
à planejada – sendo que, devido às condições climáti-
cas desfavoráveis, traços de material radioativo foram 
detectados na Austrália, Índia, Japão, Europa, Estados 
Unidos e nas ilhas da Oceania. Além disso, a precipi-
tação nuclear contaminou um navio de pesca japonês, 
levando ao envenenamento dos pescadores a bordo e à 
morte de um membro da tripulação pouco após o inci-
dente. Aproximadamente 11 mil km² do Pacífico Sul 
foram contaminados pela radiação1.  

Japão, janeiro de 1956  
 

Quatro moradores de Minamata foram internados (e 
posteriormente vieram a óbito) com sintomas severos, 
tais como convulsões, surtos de psicose, perda de cons-
ciência e coma. Muitos outros casos de morte (quase 
900) foram observados depois dessa data, sendo que a 
doença ficou conhecida como “Mal de Minamata”. 
Descobriu-se que, em comum, os enfermos haviam in-
gerido grandes quantidades de peixes da bacia de Mi-
namata e, em 1968, comprovou-se a contaminação des-
ses animais por mercúrio, em virtude do lançamento 
ilegal de resíduos por parte de uma fábrica de proprie-
dade da Corporação Chisso2.  

Da Alemanha para o mundo, 1957-1962  
 

Seis anos depois, o uso do medicamento Talidomida – 
desenvolvido, em 1957, pela companhia farmacêutica 
alemã Chemie-Grünenthal e que se tornou popular para 
o combate aos enjoos que ocorrem frequentemente no 
início da gravidez – foi proibido, após a comprovação de 
seu vínculo com o nascimento de milhares de bebês com 
má-formação congênita e problemas cardíacos. Mais de 
46 países comercializaram o medicamento no período, 
estimando-se que cerca de 10 mil crianças tenham so-
frido seus efeitos colaterais danosos3.  

 
1 “1 March 1954 - Castle Bravo”, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. Disponível em: 
<https://www.ctbto.org/specials/testing-times/1-march-1954-castle-bravo/>. Acesso em: 15 mar. 2021. 
2 “Desastre de Minamata, crime ecológico que deixou marcas por décadas no Japão”, Fatos Históricos, O Globo, 20 
abr. 2016. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/desastre-de-minamata-crime-ecologico-
que-deixou-marcas-por-decadas-no-japao-10102255>. Acesso em: 08 mar. 2021. 
3 Para mais, ver: MORO, Adriana; INVERNIZZI, Noela. A tragédia da talidomida: a luta pelos direitos das vítimas 
e por melhor regulação de medicamentos. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, jul./set. 
2017, p.603-622. DOI: 10.1590/s0104-59702017000300004. 
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Costa inglesa, março de 1967  

No dia 18 de março de 1967, o petroleiro Torrey 
Canyon, um dos maiores da época, chocou-se con-
tra um recife e, em consequência, acima de 10 mil 
toneladas de petróleo foram ao mar na costa in-
glesa – contaminando centenas de quilômetros do 
litoral da Cornualha e chegando até mesmo às 
praias da Bretanha (norte da França). O acidente fi-
cou conhecido como o primeiro grande vazamento 
de óleo no mar, dizimando várias espécies vegetais 
e animais (incluindo mais de 15 mil aves marinhas) 
– situação exacerbada pelo emprego de produtos 
químicos não devidamente testados para diluir o 
óleo, os quais se mostraram altamente tóxicos4.  

 
Suécia, junho de 1972  

Durante a primeira Conferência Mundial sobre 
Meio Ambiente das Nações Unidas, a delegação 
da Suécia alertou que os famosos lagos da Escan-
dinávia, desde meados de 1960, estavam ficando 
sem peixes em função da mudança de acidez de 
suas águas. Com o tempo, cerca de 14 mil lagos 
sofreram processos de acidificação. O fenômeno 
foi um dos primeiros a demonstrar que os impac-
tos ambientais não respeitam limites geopolíti-
cos, visto que as chuvas ácidas resultavam da emis-
são de toneladas de dióxido de enxofre pelas cen-
trais termoelétricas da Inglaterra, carregadas por 
correntes de ar até a região escandinava5. 

 

Esses poucos exemplos servem para ilustrar que os efeitos das ações humanas sobre o meio ambi-
ente, entre os anos 1950 e 1960, começaram a ser percebidos, por sua escala e extensão, em dife-
rentes regiões do planeta6, levando gradualmente ao desenvolvimento de uma consciência ambi-
ental em nível global. Assim, sem marco inicial nítido, emergindo em lugares e momentos diferen-
tes (e por motivos também diversos)7, o ambientalismo8, pouco a pouco, assumiu alcance mundial, 
influenciando debates e práticas em todas as áreas do conhecimento.  

 
4 Cf. BELL, Bethan; Cacciottolo, Mario. “Torrey Canyon oil spill: The day the sea turned black”, BBC News, 17 mar. 
2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/uk-england-39223308>. Acesso em: 17 mar. 2021. 
5 FRANÇA, Martha San Juan. “Castigo do céu”, Superinteressante, 12 dez. 2009. Disponível em: <http://su-
per.abril.com.br/ideias/castigo-do-ceu/>. Acesso em:  08 mar. 2021. 
6 Como iremos aprofundar mais adiante, também como decorrência do mapeamento de tais impactos, sobretudo 
após os esforços empreendidos durante o Ano Geofísico Internacional em 1957. Ver Capítulo 4.  
7 McCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Dumará, 1992. p. 21. 
Versão traduzida por Marco Antonio Esteves da Rocha e Renato Aguiar do original Reclaiming Paradise de 1989. 
8 Sobre o termo, compartilhamos a visão de Manuel Castells, que considera o caráter multifacetado do ambienta-
lismo, revelando-se em diferentes comportamentos coletivos (e, portanto, deveríamos falar em “movimentos 
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3.1 EVENTOS MUNDIAIS: 
Construção da narrativa oficial do desenvolvimento sustentável 

Será que alguém poderia ser contra o “desenvolvimento sustentável”? Basta fazer esta 
pergunta para que se perceba que a noção já desfruta de uma unanimidade só compa-
rável, talvez, à felicidade ou ao amor materno.9 

Podemos traçar indícios de movimentos ambientalistas mais amplos a partir da segunda me-
tade do século XIX, quando os primeiros grupos protecionistas foram criados na Inglaterra na 
década de 186010, seguidos pela ação dos preservacionistas e conservacionistas norte-america-
nos11 – os quais deram origem a organizações ainda atuantes, como o Sierra Club (fundado em 
São Francisco em 1892)12 e a Aubudon Society (instituída em Massachusetts em 1896)13. No 
entanto, essas iniciativas permaneceram circunscritas aos seus países de origem, sendo que a 
ascensão do ambientalismo tal qual o conhecemos hoje começou a se dar no pós-guerra, me-
diante o fortalecimento de organizações internacionais – expresso sobretudo pela criação da 
United Nations (Organização das Nações Unidas, ONU) e de seus órgãos e agências especiali-
zadas em outubro de 194514. 

 
ambientalistas”, no plural). Ao mesmo tempo, os variados discursos e práticas convergem, pois “visam corrigir for-
mas destrutivas de relacionamento entre o homem e seu ambiente natural”. Cf. CASTELLS, Manuel. O poder da 
identidade. São Paulo: Paz e terra, 1999. p. 143. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt do original The power of 
identity de 1996. 
9 VEIGA, José E. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. p. 196. 
10 Como a pioneira East Riding Association for the Protection of the Sea Birds, criada em 1867 com o objetivo de 
combater a temporada anual de caça e que levou à assinatura de leis de proteção aos pássaros – a exemplo do Sea 
Birds Preservation Act de 1869. Cf. “Archives of the Association for the Protection of Sea-Birds”, Hull University 
Archives. Disponível em: <https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/5c85338c-7264-33f2-9c5e-23689338b95f>. 
Acesso em: 12 mar. 2021.  
11 Na virada do século, duas vertentes consolidaram-se nos Estados Unidos: de um lado, estavam os preservacionis-
tas, alinhados com o protecionismo britânico, cujo intuito de suas ações era salvaguardar territórios intocados, 
redutos de vida selvagem, de qualquer uso para além do recreativo ou educacional (especialmente por meio da cri-
ação de parques); de outro, os conservacionistas, que, seguindo a tradição alemã da ciência florestal, posicionavam-
se a favor da exploração dos recursos naturais, desde de que, segundo eles, de forma equilibrada. Cf. McCORMICK, 
[1989] 1992, p. 30.  
12 Essa organização, inicialmente voltada à proteção de áreas virgens das regiões montanhosas da costa do Pacífico, 
agregou os apoiadores da causa preservacionista, sendo que atualmente possui cerca de 3,8 milhões de membros. 
Disponível em: <https://www.sierraclub.org/>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
13 Pensada para proteger aves aquáticas, dois anos após sua fundação, a Sociedade Aubudon de Massachusetts tinha 
se expandido para outros 16 estados norte-americanos. Na atualidade, a entidade conta com 23 programas estaduais, 
empreendidos por 41 centros regionais e mais de 450 pontos de apoio locais. Cf. <https://www.audubon.org/>. 
Acesso em: 12 mar. 2021. 
14 Idealizada como substituta à Liga das Nações – criada, por sua vez, pelo Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) e que falhou em evitar a Segunda Grande Guerra (1939-1945) –, a ONU tinha como objetivos ini-
ciais promover a paz, bem como o desenvolvimento social e econômico de suas nações constituintes. Estruturou-se em 
seis órgãos (Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Secretari-
ado e Corte Internacional de Justiça), além de fundos (como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF) e 
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Nesse contexto, a realização da United Nations Conference on the Conservation and Utilization 
of Resources (UNSCCUR, ou Conferência das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização de 
Recursos Naturais), em 1949, pode ser compreendida como o primeiro marco na constituição de 
uma orientação ambiental de alcance mundial15 (Figura 38). Com sede em Lake Success (Nova 
York), essa Conferência reuniu cerca de 600 participantes (entre cientistas, empresários e dele-
gados de mais de 50 países) para tratar temas relacionados aos recursos globais (entre os quais, 
combustíveis fósseis e outras fontes de energia, minerais, águas, florestas e animais selvagens) – 
incluindo sua viabilidade de exploração e interdependência, aumento da pressão humana sobre 
os mesmos, possibilidade de descoberta de novos ‘bens’ naturais e de sua conservação16. Apesar 
da abrangência do evento, restringiu-se ao intercâmbio de conhecimentos científicos entre os 
presentes, posto que não propôs acordos, recomendações ou compromissos vinculantes às partes 
ali representadas – como ocorreria nas Conferências posteriores. 

Figura 38 – Conferência sobre Conservação e Utilização de Recursos Naturais, 1949. 

 

Fonte: UN Multimedia, em rede17. 

Ademais, ao mesmo tempo em que era discutida a conservação dos recursos ambientais em solo 
norte-americano, assistíamos à intensificação de sua exploração, financiada sobretudo pelos Es-
tados Unidos para a reconstrução de seus aliados europeus no pós-guerra – de maneira a também 
viabilizar o escoamento de sua produção excedente e, portanto, garantir a condição de superpo-
tência que haviam adquirido18. De fato, a UNSCCUR foi realizada dois anos após o início da 

 
agências especializadas independentes (tal qual a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura, UNESCO). Para mais, ver: <https://www.un.org/en/>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
15 McCORMICK, [1989] 1992, p. 53.  
16 GIBBONEY, Carl N. The United Nations Conference on the Conservation and Utilization of Resources. Science, 
v. 110, 2 pp. 675-678, dez. 1949. DOI: 10.1126/science.110.2869.675. 
17 Disponível em: <https://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/329/0329604.html>. Acesso em: 24 abr. 2021. 
18 Como ficou patente no período de recessão da década de 1930, anterior à Segunda Guerra Mundial, a demanda 
interna dos Estados Unidos se mostrava incapaz de absorver sua grande capacidade de produção, de maneira que 
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operação do Plano Marshall (o qual pretendia substituir o acordo multilateral de Bretton Woods19), 
cujos maiores beneficiários foram Reino Unido, França e Alemanha Ocidental. Afinal, o novo 
Programa de Recuperação Europeia (como foi oficialmente chamado) incluía a assistência finan-
ceira por parte dos Estados Unidos, mas também a oferta de matérias-primas e insumos: “The 
most essential task in May 1947 was to expedite the ship of coal and grain to Europe and provide 
Europeans governments with the dollars for payment”20. Além de combustíveis e gêneros ali-
mentícios, os navios estadunidenses transportaram à Europa matérias-primas e produtos semi-
manufaturados (incluindo insumos e componentes construtivos), rações e fertilizantes, máqui-
nas, veículos e equipamentos21. Em adição, os empréstimos concedidos possibilitaram que os 
países europeus, no pós-guerra, voltassem a obter os recursos naturais de que precisavam nos 
territórios do Sul global – como historicamente haviam feito22. 

Entre o final dos anos 1950 e ao longo da década de 1960, por outro lado, o encadeamento de 
diferentes acontecimentos impulsionou a introdução efetiva da problemática ambiental na 
agenda internacional. Para além do crescimento econômico vivenciado nos países industriali-
zados, inicialmente impulsionado pelo Plano Marshall, esse mesmo período foi marcado pelo 
fortalecimento de minorias e grupos sociais que propagavam a revisão de valores arraigados 
na cultura hegemônica23 – como o movimento antirracismo, o estudantil e o feminista –, 

 
os mercados externos se tornavam fundamentais para a consolidação da hegemonia econômica norte-americana. 
Para mais, ver: SIMON, Silvana Aline Soares. De Bretton Woods ao Plano Marshall: a política externa norte-ameri-
cana em relação à Europa (1944-1952), Revista Jurídica UNICURITIBA, v. 1, n. 9, p. 24-47, nov. 2011. DOI: 10.21902/Re-
vrima.v2i14.196. 
19 Em julho de 1944, com o objetivo de debater a reestruturação econômica do pós-guerra, representantes de 44 
países reuniram-se em Bretton Woods. No encontro, visando à estabilidade macroeconômica e a superação de en-
traves ao comércio internacional, foram criadas duas instituições: o Banco Internacional de Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD – vinculado ao Banco Mundial) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) – as quais confirmaram 
o dólar americano como a nova moeda de referência (no lugar do padrão ouro) e estabeleceram um regime monetário 
cambial baseado em taxas fixas. No entanto, apesar das mudanças promovidas, as duas instituições, por si só, mos-
traram-se insuficientes em fomentar a reconstrução da Europa, então destituída de reservas. Assim, em 1947, os 
Estados Unidos, por meio de seu secretário de Estado, George Marshall (1880-1959), anunciaram um novo plano, 
que previa a concessão de empréstimos a juros baixos aos governos europeus. Os países que aderissem a esse pro-
grama deveriam, em contrapartida, abrir suas economias aos investimentos norte-americanos. Dessa forma, os Es-
tados Unidos asseguravam o escoamento de sua ingente produção, ao mesmo tempo em que evitavam a aproximação 
desses países com a “ameaça comunista” da União Soviética. Cf. Ibidem, p. 29-35. Sobre o último ponto, consultar: 
LEFFLER, Melvyn P. The United States and the strategic dimensions of the Marshall Plan. Diplomatic History, v. 
12, n. 3, p. 277-306, 1988. 
20 “A principal tarefa de maio de 1947 era enviar navios de carvão e grãos para a Europa e fornecer aos governos 
europeus os dólares para seu pagamento”. Cf. Ibidem, p. 280. (Tradução nossa) 
21 Cf. HOGAN, Michael J. The Marshall Plan: America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947–
1952. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. p. 415. 
22 LEFFLER, op. cit., p. 277-278. 
23 LAGO, André Aranha Côrrea. Conferências de desenvolvimento sustentável. Brasília: FUNAG, 2013, p. 22. Ver 
também: McCORMICK, [1989] 1992, p. 65. 
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defendendo a criação de reformas sociais e políticas. O ambientalismo acabou se beneficiando 
desse clima de intenso ativismo público, como veremos24. 

Nos Estados Unidos, a questão que primeiramente se sobressaiu foi a luta contra o racismo. 
Em dezembro de 1955, trabalhadores negros de Montgomery, no estado do Alabama, boicota-
ram o sistema de ônibus, em protesto contra a discriminação racial que ocorria no transporte 
público da cidade – o primeiro de tantos outros que seriam organizados nos anos seguintes. 
Entre os manifestantes, estavam o pacifista Martin Luther King Júnior (1929-1968) que, em 
paralelo a outras lideranças – como a de Malcom X (1925-1965) e a do Partido dos Panteras 
Negras (1966-1982) –, articulou uma série de ações de massa ao logo dos anos 196025 – as quais 
resultaram em conquistas importantes, como o fim da segregação racial em espaços públicos 
e o voto universal. O movimento antirracista promoveu ainda a denúncia das precárias condi-
ções socioambientais dos locais ocupados pela população afrodescendente, ligando-se ao am-
bientalismo pela noção de justiça ambiental 26.  

Inspirados pela militância negra, os estudantes universitários norte-americanos também desem-
penharam papel expressivo na difusão do movimento pelos direitos civis, mobilizando-se espe-
cialmente contra a Guerra do Vietnã (1959-1975)27. Destacamos, nesse momento, a atuação da 
Estudantes por uma Sociedade Democrática (SDS, em inglês), fundada em 1962, que ajudou a 
promover ocupações em diferentes universidades dos Estados Unidos28. Ao movimento estu-
dantil antiguerra, aderiram outros atores, culminando, na década de 1970, na desobediência 
dos próprios militares e no envolvimento de veteranos29. Nesse sentido, podemos dizer que a 
ação estudantil refletia as aspirações do movimento mais amplo da contracultura30, de 

 
24 Sem a pretensão de esgotar a diversidade de pautas e movimentos que emergiram no período, apontamos as prin-
cipais manifestações para indicar sua influência sobre a consolidação do debate ambiental. 
25 No que tange ao movimento pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, ver: PURDY, Sean. O 
século americano. p. 173-275. In: KARNAL, Leandro [et al.]. História dos Estados Unidos: das origens ao século 
XXI. São Paulo: Contexto, 2007. 
26 Trataremos da associação entre antirracismo e justiça ambiental na segunda seção do Capítulo 5. 
27 O conflito envolveu dois governos estabelecidos, que lutavam pela unificação do país sob sua liderança. Os Esta-
dos Unidos envolveram-se diretamente na guerra, sendo que o uso de armas químicas que contaminaram o solo 
(cujos efeitos nocivos são até hoje sentidos pela população local) e a acusação de ações violentas cometidas contra 
civis, para além do crescente número de soldados mortos, compeliram a realização de vários atos antiguerra. Cf. 
LIMA, Renan. “Guerra do Vietnã: o conflito mais emblemático da Guerra Fria”, Politize-se!, 28 out. 2019. Disponível 
em: <https://www.politize.com.br/guerra-do-vietna/>. Acesso em: 13 mar. 2021. 
28 A título de ilustração, entre 1967 e 1968, ocorreram 211 protestos em 101 campi universitários. Cf. McCORMICK, 
[1989] 1992, p. 76. 
29 PURDY, op. cit., p. 249-250. 
30 O termo contracultura foi cunhado para se referir a manifestações artísticas, políticas e culturais, empreendidas em 
diferentes partes do mundo, entre os anos 1960 e 1970, que se opunham às práticas hegemônicas – tais como o movi-
mento hippie, punk e o próprio movimento estudantil. Para mais, consultar: ROSZAK, Theodore. A contracultura: 
reflexões para a sociedade tecnocrática e a oposição juvenil. Rio de Janeiro: Vozes, 1972. 
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orientação pacifista, sendo que, algumas de suas correntes mais representativas – como a do mo-
vimento hippie31 – estruturavam-se por meio do respeito à natureza, acima de qualquer lei ou 
norma institucionalmente reconhecida pela sociedade32. 

Fora do contexto norte-americano, importante foi a Campanha pelo Desarmamento Nuclear na 
Inglaterra, que, entre 1958 e 1965, suscitou a realização de inúmeras manifestações de massa 
contra a fabricação de armas e usinas nucleares33. Em plena Guerra Fria34, os riscos associados à 
precipitação radioativa provocada por testes atômicos faziam-se eminentes, de maneira que po-
demos compreender o desenvolvimento nuclear enquanto a mais urgente questão ambiental glo-
bal do pós-guerra35. Também se posicionaram contra o armamento nuclear e a favor das liberda-
des civis, os estudantes organizados na França em maio de 1968. Tendo iniciado em função da 
repressão em universidades36, o movimento francês reverberava a mobilização estudantil da Pri-
mavera de Praga37 e a luta contra regimes autoritários sul-americanos38. Contou, em seguida, 

 
31 O movimento hippie teve origem na costa Oeste dos Estados Unidos, defendendo liberdade sexual, pacifismo e 
devoção à natureza – em contraposição direta ao capitalismo, ao patriarcado e ao militarismo. Seus adeptos geral-
mente se organizavam em comunidades colaborativas. Sobre o movimento, ver também: GOFFMAN, Ken; JOY, 
Dan. Contracultura através dos tempos. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.  
32 CASTELLS, [1996] 1999, p. 147-148.  
33 Ibidem, p. 76. 
34 Assim foi denominado o período de tensão geopolítica entre os Estados Unidos e União Soviética (até sua disso-
lução em 1991) após a Segunda Guerra Mundial. Embora não tenha ocorrido combates diretos entre as duas super-
potências, cada qual apoiou conflitos regionais expressivos – como a já citada Guerra do Vietnã. Além da mobiliza-
ção militar convencional, a época foi marcada pelo desenvolvimento do arsenal nuclear e pela competição tecnoló-
gica, sobretudo espacial. Especificamente em relação à corrida espacial, ver: SERRANO, Luiz Roberto. “O espaço 
foi a nova fronteira da Guerra Fria”, Jornal da USP, 19 jul. 2019. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/o-
espaco-foi-a-nova-fronteira-da-guerra-fria/>. Acesso em: 14 mar. 2021. 
35 Após a primeira explosão de uma bomba atômica pela União Soviética em 1949, a corrida armamentista e nuclear 
deu-se de forma mais competitiva, sendo que os Estados Unidos lançaram seu programa de testes em 1951, Ingla-
terra e União Soviética em 1953 e, por fim, a França em 1960. Cf. McCORMICK, op. cit., p. 68. 
36 Em 2 de maio de 1968, os estudantes de Nanterre, dando continuidade a outras manifestações ocorridas no mês 
de março, iniciaram um protesto contra a decisão de separar os alojamentos de homens e mulheres, tendo sido 
ameaçados de expulsão pela administração da universidade. No dia seguinte, novos protestos aconteceram, que 
foram duramente reprimidos – e, por isso, receberam apoio dos estudantes de Sobborne em Paris. Cf. THIOL-
LENT, Michel. Maio de 1968 em Paris: testemunho de um estudante. Tempo Social, São Paulo, v. 10, n. 2, p.63-
100, out. 1998. 
37 Desse modo chamado o intervalo entre janeiro e agosto de 1968, em que o recém secretário-geral do Partido 
Comunista, Alexander Dubcek (1921-1992), na Techoslováquia, apoiado principalmente por intelectuais e jovens 
estudantes, defendeu a realização de reformas com o intuito de promover maior liberdade econômica, civil e política 
no país. A mobilização popular e a abertura do governo às reformas motivaram a intervenção por parte das tropas 
soviéticas. Sobre o período, ver também: LOGUERCIDO, Edgardo. “O significado histórico da Primavera de Praga”, 
Jornal da USP, 02 nov. 2018. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/o-significado-historico-da-primavera-de-
praga/>. Acesso em: 13 mar. 2021. 
38 Inclusive do movimento estudantil brasileiro, o qual foi divulgado na França no início de 1968. Cf. THIOLLENT, 
op. cit, p. 66-67. Em contrapartida, a mobilização francesa reforçou o enfrentamento da ditadura civil-militar (1964-
1985) no Brasil, cujo principal acontecimento, naquele ano, consistiu na realização da “Passeata dos Cem Mil”. Para 
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com o apoio de operários, os quais se opuseram à brutalidade da ação policial sobre as barricadas 
estudantis (Figura 39) e passaram a reivindicar por melhorias em suas próprias condições de tra-
balho – levando à organização de greves gerais na França e na Itália no mesmo ano39.     

Figura 39 – Confronto entre policiais e estudantes universitários em Paris, 1968. 

 

Fonte: MASSON (2018), em rede40. Foto de Jacques Marie. 

Ecoando a emancipação sexual defendida pelo movimento hippie e o surgimento da pílula an-
ticoncepcional em 196041, por sua vez, fortaleceu-se, inicialmente na França e nos Estados Uni-
dos42, a segunda onda do movimento feminista: assegurados os direitos políticos das mulheres 
(especialmente o voto), a luta dos anos 1960 incidia contra a discriminação de gênero, buscando 
a igualdade de direitos civis, reprodutivos e salariais43. Em 1974, Francoise d’Eaubonne (1920-
2005) publica Le Feminisme ou la Mort (O feminismo ou a morte), em que correlaciona direta-
mente a opressão patriarcal de grupos marginalizados, como as mulheres, à dominação (e explo-
ração) da Natureza – dando origem ao movimento que ficou conhecido como ecofeminismo. Essa 

 
mais, ver: OLIVEIRA, André de. “Maio de 1968 não foi um mês no Brasil, mas um ano inteiro”, El País, 09 jun. 2018. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/05/cultura/1528224984_573224.html>. Acesso em: 14 mar. 2021.  
39 Os desdobramentos do movimento estudantil em outros países europeus podem ser acompanhados em: VARELA, 
Raquel; DELLA SANTA, Roberto. O maio de 68 na Europa – Estado e revolução. Direito & Práxis, Rio de Janeiro, 
v. 9, n. 2, p. 969-991, 2018. 
40 MASSON, Celso. “1968 à francesa”, ISTOÉ, 04 mai. 2018. Disponível em: <https://istoe.com.br/1968-a-francesa/>. 
Acesso em: 24 abr. 2021. 
41 Enovid, medicamento desenvolvido em 1957 e que, por provocar suspensão temporária da fertilidade, foi aprovado, 
em 1960, como o primeiro anticoncepcional via oral (a despeito dos efeitos colaterais que gerou). Cf. LAGE, Amarilis. 
“Como a pílula anticoncepcional moldou o mundo em que vivemos hoje”, Galileu, 17 out. 2016. Disponível em: 
<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/05/55-anos-da-pilula-anticoncepcional-como-ela-moldou-o-
mundo-em-que-vivemos-hoje.html>. Acesso em: 15 mar. 2021. 
42 Referência fundamental ao movimento foi a publicação de The Feminine Mystique por Betty Friedan (1921-2006) em 
1963, o qual denunciou como a educação da mulher branca norte-americana a colocava estritamente no papel de dona 
de casa, limitando suas oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Como decorrência, diversos distúr-
bios psicológicos (entre depressão e consumismo) passaram a ser identificados nessa parcela da população. Cf. FRIE-
DAN, Betty. Mística feminina. Petrópolis: Vozes limitadas, 1971. Tradução por Áurea B. Weissenberg. 
43 Sobre as fases do movimento feminista, consultar: ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é 
feminismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991. 
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vertente do feminismo passou então a defender princípios como cooperação (no lugar de subor-
dinação e de destruição das espécies viventes), liberdade (em vez de controle sobre os corpos) e 
igualdade (entre gêneros, assim como entre todas as formas de vida)44. 

Outro momento que se destaca na consolidação da temática ambiental – e que, segundo nossa 
percepção, tangencia a abordagem ecofeminista – diz respeito à publicação de Silent Spring 
(Primavera Silenciosa) em 196245. Quarto livro da bióloga Rachel Carson (1907-1964), permane-
ceu na lista dos mais vendidos do New York Times por 31 semanas, sendo publicado, no ano 
seguinte, em 15 países46 – alcançando, portanto, um público bastante amplo. Parte de seu su-
cesso pode ser justificada pela linguagem clara e acessível que a autora usou para descrever (em-
basada em textos científicos e relatos daqueles diretamente atingidos) os efeitos nocivos da 
utilização em larga escala de agrotóxicos nos Estados Unidos. Entre eles, foram examinados a 
contaminação das águas, do solo e da vegetação – com consequente danos ao corpo humano (a 
exemplo do aumento de casos de câncer e de esterilidade) –, bem como o desaparecimento de 
espécies animais (especialmente de aves, o que explica o título da obra): “Por áreas cada vez 
mais amplas dos Estados Unidos, a primavera agora surge sem ser anunciada pelo regresso dos 
pássaros; e as madrugadas se apresentam estranhamente silenciosas, nas regiões em que outrora 
se enchiam da beleza do canto das aves”47.  

Além disso, Rachel Carson tocou em um ponto sensível dos leitores ao relacionar, no contexto 
da corrida armamentista (quando as consequências desastrosas de um possível confronto nu-
clear se faziam vivas na memória coletiva, conforme analisamos), os efeitos prejudiciais do 
controle químico de espécies não desejadas àqueles exercidos pela radiação48. Não por menos 
enfrentou grande resistência por parte da indústria química e do próprio Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos, que empreenderam campanha para desacreditar a autora e os 
resultados por ela publicados, utilizando-se, para tanto, inclusive de estereótipos de gênero49 – 
daí sua ligação com o ecofeminismo50. Desde os anos 1940, a indústria química, apoiada no 

 
44 Uma leitura mais abrangente e atualizada do movimento pode ser encontrada em: MIES, Maria; SHIVA, Vandana. 
Ecofeminismo. Lisboa: Piaget, 1997. 
45 CARSON, Rachel. Slient spring. Boston: Houghton Mifflin, 1962. Obra consultada: CARSON, Rachel. Primavera 
silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 1969. 
46 McCORMICK, [1989] 1992, p. 63 e 70. 
47 CARSON, op. cit., p. 113. 
48 Em suas palavras: “Nesta contaminação, agora universal, do meio ambiente, as substâncias químicas são os par-
ceiros, sinistros e pouco reconhecíveis, das radiações, na tarefa de modificação da própria natureza do mundo – da 
própria natureza da vida que palpita nele”. Ibidem, p. 16. 
49 McCORMICK, op. cit., p. 70. Ver também: BONZI, Ramón Stock. Meio século de Primavera Silenciosa: um livro 
que mudou o mundo. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 28, p. 207-215, jul./dez. 2013. 
50 Ademais, em diferentes momentos do livro, a autora apresenta o emprego indiscriminado de agentes químicos 
como uma tentativa de controle (dominação) da Natureza, desregulando o delicado equilíbrio construído, ao longo 
de milênios, entre as formas vivas e não vivas. Indaga, por exemplo: “Como poderiam seres inteligentes procurar 
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agronegócio, continuava a desenvolver diferentes produtos (incluindo fertilizantes, herbicidas, 
fungicidas e pesticidas sintéticos) para ‘solucionar’ os problemas do campo, prometendo faci-
litar a vida de todos nós51 – embora a altos custos ambientais (como também relatamos no Ca-
pítulo 2), até então não colocados à prova.  

Mesmo sob acirrados (e fortemente subvencionados ataques52), o livro motivou a criação de um 
grupo consultivo presidencial sobre pesticidas, cujo parecer, em maio de 1963, foi favorável às 
hipóteses nele levantadas, confirmando que os problemas minuciosamente descritos por Rachel 
Carson realmente existiam. Ademais, pouco antes do lançamento de Primavera Silenciosa, com-
provou-se a ligação, que relatamos no início deste capítulo, entre o medicamento Talidomida e 
má-formação fetal, reforçando a percepção – assinalada pela autora em entrevista ao The New 
York Post – de que o emprego precipitado de ativos químicos novos, sem que consistentes pes-
quisas sobre seus efeitos colaterais tivessem sido conduzidas, poderia levar a graves desfechos53. 

De fato, os alertas de Rachel Carson ao lado da ansiedade provocada pelas consequências pre-
judiciais de um possível incidente nuclear e em consonância com as reivindicações dos movi-
mentos sociais mais amplos que acima examinamos, combinaram-se à ocorrência de uma se-
quência de ‘desastres ambientais’ no mesmo período – como aqueles que descrevemos na parte 
inicial desta seção. Tais eventos passaram a ser amplamente noticiados pela mídia, exercendo 
um efeito catalizador em relação à problemática ambiental54 (e evidenciando os subprodutos 
tóxicos do modelo de crescimento econômico que praticamos). Como resultado, o interesse so-
bre a temática se ampliou – sobretudo entre a nova classe média dos países mais ricos, que 
dispunha de “educação e liberdade” para expressar sua insatisfação55 – e, no final da década de 
1960, incorporou o debate sobre os limites desse crescimento. 

 

É justamente esse o título do relatório que influenciou as discussões do início dos anos 1970: The 
Limits to Growth (Os limites do crescimento, 1972)56. O estudo que originou esse documento foi 

 
controlar umas poucas espécies não-desejadas, por meio de um método que pode contaminar todo o ambiente, e 
que corporifica ameaça de enfermidades e de morte até mesmo para sua própria espécie?”. É o que seguimos nos 
questionando. Cf. CARSON, [1962] 1969, p. 18-19. 
51 BONZI, 2013, p. 209. 
52 Linda Lear, biógrafa da autora, conta que foram gastos 250 mil dólares em “relações públicas” com o intuito de 
desqualificar Rachel Carson e seu livro. Cf. Ibidem, p. 211. 
53 BRINKLEY, Douglas. “Rachel Carson and JFK, an Environmental Tag Team”, Audubon, may/jun. 2012. Disponível 
em: <https://www.audubon.org/magazine/may-june-2012/rachel-carson-and-jfk-environmental-tag-team>. Acesso em: 
11 mar. 2021. Em decorrência dos debates iniciados, nos anos seguintes, doze das substâncias mais tóxicas listadas no 
livro foram proibidas nos Estados Unidos, ou sofreram restrições de uso. Cf. McCORMICK, [1989] 1992, p. 70-71. 
54 Ibidem, p. 74 e 79. 
55 LAGO, 2013, p. 24.  
56 MEADOWS, Donella H. [et al.]. The limits to growth. New York: Universe Books, 1972. 
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encomendado ao Massachusetts Institute of Technology (MIT, Instituto de Tecnologia de Mas-
sachusetts) pelo Clube de Roma. Fundado, em abril de 1968, pelo empresário italiano Aurelio 
Peccei (1908-1984), inicialmente congregava trinta membros influentes no cenário internacional 
(entre cientistas, acadêmicos, industriais e representantes de instituições públicas) com o intuito 
de discutir problemas globais (como o da degradação do meio natural)57. Quando da publicação 
do documento, os encontros reuniam cerca de setenta participantes, indicando que a preocupa-
ção com a problemática ambiental envolvia não apenas grupos isolados ou movimentos sociais 
‘alternativos’, mas também importantes tomadores de decisão58. 

No estudo, usando um modelo computacional59 para avaliar o comportamento de fatores con-
siderados determinantes do crescimento econômico, os pesquisadores do MIT concluem que, 
se mantidas as tendências existentes (ou seja, rápido aumento demográfico e industrialização 
acelerada), a Terra atingiria seus limites nos próximos cem anos (em função da poluição do 
meio ambiente, da produção insuficiente de alimentos e do esgotamento de recursos naturais, 
especialmente dos não-renováveis). Como consequência, ocorreria um declínio repentino e 
brusco da população e da capacidade industrial mundiais, enquanto o sistema econômico glo-
bal entraria em colapso60. Mesmo considerando a possibilidade de avanços tecnológicos (como 
a descoberta de novas fontes de energia), a tese sustentada pelo MIT era a de que a tecnologia 
poderia amenizar os sintomas dos problemas identificados, mas não solucionar sua causa, qual 
seja: o crescimento ilimitado em um planeta finito61. Nesse ponto, segundo nossa visão, reside 
a principal contribuição do trabalho, pois abandonou a hipótese de vivermos em um sistema 
aberto, em que estaríamos livres para nos expandir e consumir ad infinitum. De fato, como 
analisamos no Capítulo 02, estamos chegando aos limites planetários antes do prazo de um 
século inicialmente previsto pelo modelo do MIT. 

O Relatório Meadows (como também ficou conhecido) propunha a necessidade de controlarmos 
deliberadamente o crescimento até atingirmos um estado de equilíbrio, por meio de políticas 
destinadas à redução de capital (em termos de investimentos industriais, agrícolas e no setor de 
serviços), bem como das taxas de natalidade62. Sobre esse último aspecto, sua abordagem foi com-
preendida enquanto neomalthusiana – à semelhança daquela presente em A Blueprint for 

 
57 Ibidem, p. 9. 
58 LAGO, 2013, p. 25-26. 
59 World3, desenvolvido pelo também professor do MIT, Jay Forrester. Embora os pesquisadores reconhecessem as 
limitações do modelo, consideravam o mais útil então disponível para lidar com problemas distantes no gráfico de 
espaço-tempo. A descrição em si do modelo pode ser encontrada em:  FORRESTER, Jay. World dynamics. Cam-
bridge: Wright-Allen Press, 1971. 
60 MEADOWS et al., op. cit., p. 22. 
61 Ibidem, p. 154. 
62 Ibidem, p. 170-172. 
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Survival (Projeto para a sobrevivência, publicado pela revista inglesa, The Ecologist, em janeiro 
do mesmo ano)63. Tal qual os pesquisadores do MIT, com os quais dialogavam, os autores britâ-
nicos defendiam que, permanecendo as tendências de então, seriam inevitáveis o colapso das 
sociedades e a ruptura dos sistemas de sustentação da vida na Terra64. Nesse sentido, recomen-
davam a diminuição do uso de ativos químicos na agricultura, o manejo eficiente de dejetos in-
dustriais, assim como medidas mais abrangentes, a exemplo da criação de um novo sistema so-
cial (baseado em pequenas comunidades democráticas, em que a produção industrial e agrícola 
atendesse a demandas locais) e da estabilização do crescimento demográfico (para tanto, suge-
riam a limitação da população mundial a 3,5 bilhões de pessoas, a proibição da imigração, além 
de um rígido controle do aumento populacional)65.  

Foram justamente os temas abordados nesses dois documentos – volume da população global, 
poluição e dilapidação dos recursos naturais – que nortearam os debates durante a preparação 
da primeira United Nations Conference on the Environment (Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente), realizada em Estocolmo (Suécia) em junho de 1972. Inicialmente aven-
tada pelo embaixador sueco na ONU, Carl Sverker Åström (1915-2012), em julho de 1968, como 
resposta às pesquisas conduzidas em seu país de origem sobre as chuvas ácidas (conforme apon-
tamos no início deste Capítulo), a ideia de uma conferência internacional foi aceita em dezembro 
do mesmo ano pela Resolução 2398 da XXIII Assembleia Geral da ONU66 – mas seus objetivos 
iniciais sofreram alterações, principalmente com a incorporação das pautas dos assim chamados 
“países em desenvolvimento”67. 

 
63 Thomas Malthus (1766-1834), em 1798, publicou An Essay on the Principle of Population, em que alertava que a 
população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética. Para evitar 
que a escassez de alimentos levasse à fome e à pobreza, defendia o controle do crescimento demográfico (mas, salien-
tamos, questionavelmente apenas para as populações de baixa renda). Ainda que sua teoria não tenha sido confirmada, 
em diferentes épocas, outros estudos têm alertado sobre os problemas gerados pelo expressivo aumento do número de 
habitantes do planeta. Podemos citar, por exemplo, o livro escrito conjuntamente pelo casal Paul e Anne Enrlich (em-
bora publicado apenas em nome de Paul), o qual também correlacionava o expressivo aumento populacional com a 
deterioração das capacidades de suporte do planeta e com a insegurança alimentar, influenciando os debates do início 
dos anos 1970. Entre outras medidas de controle populacional para os Estados Unidos, foram indicados no trabalho: 
incentivos tributários às famílias pequenas, uso de esterilizadores em massa, ampliação da educação sexual e direito 
ao aborto. Paul e Anne defendiam ainda a exclusividade de ajuda financeira, por parte dos Estados Unidos, apenas 
para os países que conseguissem comprovar sua autossuficiência alimentar no curto prazo, por meio de políticas de 
restrição demográfica. Cf. EHRLICH, Paul R. The population bomb. New York: Ballantine Books, 1968.  
64 GOLDSMITH, Edward; ALLEN, Robert [et al.]. A blueprint for survival, The Ecologist, v. 2, n. 1, jan. 1972. O 
texto completo pode ser consultado em: <https://web.archive.org/web/20090831193545/http://www.theecolo-
gist.info/key27.html>. Acesso em: 17 mar. 2021. 
65Em parte, essas propostas ressurgem em conceitos que iremos discutir no Capítulo 05. 
66 UNITED NATIONS. “General Assembly, Twenty-third Session”, 1968. p. 2-3. Disponível em: <https://un-
docs.org/en/A/RES/2398(XXIII)>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
67 Para fins analíticos, a ONU classifica todos os países do mundo em uma de três categorias: economias desenvolvidas, 
em transição ou em desenvolvimento. A composição desses agrupamentos busca refletir as principais características 
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Afinal, embora as soluções previstas nos documentos orientadores à Conferência fossem di-
versas, reverberando as teses dos pesquisadores do MIT e dos editores ingleses, grande parte 
delas enfocava a necessidade de ações na área demográfica (ou seja, visando o controle popu-
lacional) e de preservação de recursos naturais (reduzindo as atividades consideradas poluen-
tes, como as industriais) – questões vistas com receio pelas economias ‘em desenvolvimento’ por 
potencialmente impedir sua saída da condição de ‘subdesenvolvimento’68. Como analisamos, os 
incidentes dos anos 1950 e 1960 relacionados à poluição (atmosférica e química) foram negativa-
mente noticiados pela imprensa, de maneira que a opinião pública, sobretudo nos países ‘desen-
volvidos’, vinculou a deterioração do meio ambiente diretamente com o avanço industrial. Nesse 
sentido, os esforços voltados ao controle das atividades poluentes deveriam necessariamente 
passar pela redução da industrialização. E, por parte dos países do Sul, foram vistos enquanto 
restritivos ao seu próprio ‘desenvolvimento’69. Além disso, no caso específico do Brasil, que vivia 
o auge do seu ‘milagre econômico’ durante a ditadura civil-militar (1964-1985), qualquer medida 
que pudesse limitar tal crescimento, como a restrição à exploração de nossas jazidas naturais, 
seria percebida como ingerência externa70. Desse modo, os representantes brasileiros articula-
ram-se com os de outras nações em situação semelhante para fazer prevalecer sua ótica, qual 
seja: a de que qualquer política ambiental deveria respeitar a soberania dos Estados, sendo in-
cluída no contexto de seu “desenvolvimento econômico e social” 71.  

Para tanto, foi especialmente importante a realização do Painel de Especialistas em Desenvolvi-
mento e Meio Ambiente, em junho de 1971, em Founex (Suíça). Isso porque o relatório72 produ-
zido nesse encontro preparatório buscou assegurar os interesses dos países ‘em desenvolvi-
mento’, explicitando que, enquanto os danos ambientais (em particular, a poluição atmosférica), 

 
econômicas do país, sendo que, dentro de cada categoria mais ampla, alguns subgrupos são definidos com base na 
localização geográfica ou em outros critérios ad hoc – como no subgrupo “principais economias desenvolvidas”, que 
se baseia na adesão dos países ao G7 (Canadá, Japão, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos). No 
caso das “economias em desenvolvimento”, as regiões geográficas são: África, Leste da Ásia, Sul da Ásia, Ásia Ociden-
tal e América Latina e Caribe. Cf. UNITED NATIONS. World Economic Situation Prospects. Nova York: UN, 2020. 
p.163-167. Optamos por usar a classificação da ONU nesta parte do trabalho (pois analisamos aqui os principais even-
tos promovidos por essa organização), entretanto, voltaremos a abordar definições críticas sobre ‘desenvolvimento’ e 
‘subdesenvolvimento’ no Capítulo 5. 
68 LAGO, 2013, p. 26. 
69 McCOMIRCK, [1989] 1992, p. 110. 
70 Ao lado do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, com taxas até superiores a 10% ao ano) brasileiro, o período 
correspondia ao de maior repressão política no país. Portanto, para manter o apoio que recebia de setores influentes 
da sociedade (assim como, destacamos, para neutralizar a insatisfação da população em geral), o governo militar de-
pendia desses positivos resultados da economia. Cf. Ibidem, p. 30. 
71 Ibidem, p. 45. Ver também: McCORMICK, op. cit., p. 100. 
72 As argumentações presentes no relatório podem ser encontradas em: UNITED NATIONS. Development and 
environment: report and working papers of a panel of experts convened by the Secretary-General of the United 
Nations Conference on the Human Environment. Founex: UN, 1971.  
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nos países mais ricos, derivavam sobretudo do modelo industrial adotado, os problemas associ-
ados aos países ‘em desenvolvimento’, por seu lado, deveriam ser compreendidos justamente en-
quanto frutos do ‘subdesenvolvimento’ e da pobreza. Também concorreu para assegurar a posi-
ção dos últimos a atuação de Maurice Strong (1929-2015), designado secretário-geral da Confe-
rência de Estocolmo e que havia convocado o encontro de Founex, visto que realizou uma série 
de viagens para conversar com líderes das nações ‘em desenvolvimento’ no intuito de contar com 
seu apoio ao evento internacional73. Como consequência, a Resolução 2849 da XXVI Assembleia 
Geral da ONU, em dezembro do mesmo ano, incluiu as reivindicações desse grupo, inclusive 
responsabilizando as economias mais ricas pelo financiamento de medidas corretivas ao quadro 
de desequilíbrio ecológico identificado74 – sendo que, por essa razão, os Estados Unidos e a In-
glaterra foram os dois únicos membros a votarem contra o texto75. 

 

Após o processo preparatório, entre 5 e 16 de junho de 1972, representantes de 113 países, 19 
órgãos intergovernamentais e aproximadamente 400 outras organizações reuniram-se em Es-
tocolmo76 (Figura 40). Ao contrário da Conferência de 1949 que anteriormente examinamos, 
dessa vez, o encontro da ONU gerou uma Declaração, com uma lista de 26 princípios, além de 
um Plano de Ação acordado entre os participantes77. Nesses documentos, indo ao encontro dos 
debates conduzidos em sua organização e ao longo das plenárias, foram reconhecidos: o papel 
do homem na modificação do ambiente natural e, portanto, nosso dever (que temos falhado em 
cumprir) de protegê-lo para as gerações presentes e futuras; a atribuição dos problemas ambi-
entais às precárias condições de vida nos países ‘em desenvolvimento’, ao passo que, nos de-
mais países, as principais causas apontadas relacionavam-se com a industrialização e o desen-
volvimento tecnológico avançados (especialmente em termos de poluição atmosférica e das 
águas); a necessidade de cooperação internacional, incluindo o repasse de recursos financeiros78 

 
73 LAGO, 2013, p. 45. 
74 UNITED NATIONS. “General Assembly, Twenty-third Session”, 1971, p.70-72. Disponível em: <https://un-
docs.org/en/A/RES/2849(XXVI)>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
75 McCORMICK, [1989] 1992, p. 100. 
76 McCORMICK, op. cit., p. 105. 
77 O qual visava garantir a operacionalidade da Declaração, dividindo-se em três categorias principais: programa de 
avaliação ambiental global (ou plano de observação); atividades de gestão ambiental; e medidas internacionais de apoio 
às atividades de avaliação e manejo realizadas em nível nacional e internacional. Além disso, essas categorias foram 
destrinchadas em 109 recomendações. Cf. UNITED NATIONS. Report of the United Nations Conference on the Hu-
man Environment. Estocolmo: UN, 1972. p. 6-28. Disponível em: <https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1>. Acesso 
em: 20 mar. 2021. 
78 Em dezembro de 1960, a Resolução 1522 da Assembleia Geral da ONU, expressou a “esperança” de que os fluxos 
de capital em direção aos países ‘em desenvolvimento’ alcançassem 1% da renda dos países ricos. Na década se-
guinte, pela Resolução 2626 – que endossou a declaração da Segunda Década do Desenvolvimento –, a promessa foi 
a de “aumentar progressivamente” a ajuda e de “envidar todos os esforços” para alcançar a meta mínima de 0,7% do 
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e de tecnologias por parte das economias mais ricas aos países ‘em desenvolvimento’ (visando à 
melhoria do que chamaram de “meio ambiente humano”); a adoção de políticas demográficas 
para reverter problemas relacionados a grandes concentrações populacionais (desde que em con-
senso com as prioridades de cada país); a soberania dos Estados em explorar seus próprios ele-
mentos naturais contanto que não causassem prejuízos ambientais (princípio arduamente de-
fendido pelos representantes brasileiros79); e, por fim, a importância da coordenação de esforços 
para eliminar as armas nucleares e os demais meios de destruição em massa80. 

Figura 40 – Sessão de abertura da Conferência de Estocolmo, 05 de junho de 1972. 

 

Fonte: Audiovisual Library of International Law, 201881. Foto de Yutaka Nagata. 

Analisando os resultados da Conferência, a primeira questão que podemos destacar diz respeito 
à consolidação da temática ambiental na agenda internacional, admitindo-se a existência de dis-
tintas percepções quanto aos problemas associados à interferência humana sobre o meio natural, 
a depender dos contextos socioeconômicos em que tais questões se manifestavam. Também fo-
ram importantes o estímulo ao debate nacional, com a criação de órgãos voltados à proteção da 
Natureza em países que ainda não os tinham82, além do fortalecimento da sociedade civil por 

 
PIB de tais países. Na Conferência de Estocolmo, portanto, o repasse de recursos referia-se a essa última meta. 
Sobre o processo histórico de definição de percentuais de ajuda, ver: CLEMENS, Michael E.; MOSS, Todd J. The 
ghost of 0.7 per cent: origins and relevance of the international aid target. International Journal of Development 
Issues, v. 6, p. 3-25, jun. 2007. DOI: 10.1108/14468950710830527.  
79 Em publicação anterior, André Lago discorre com maior ênfase sobre como os diplomatas brasileiros defenderam, 
em seus discursos, antes e durante a Conferência de Estocolmo, a autonomia nacional sobre o aproveitamento dos 
recursos naturais do país. Ver: LAGO, André Aranha Côrrea do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: o Brasil e as três 
conferências ambientais das Nações Unidas. Brasília: FUNAG, 2006. p. 117-144.  
80 UN, 1972, p. 3-5. Sobre esse último aspecto, na parte do texto em que são expostas outras resoluções tomadas 
durante a Conferência, condenou-se novamente a realização de testes nucleares. Cf. Ibidem, p. 32. 
81 Disponível em: <http://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html>. Acesso em: 20 mar. 2021. 
82 No caso do Brasil, por exemplo, logo após Estocolmo, foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), 
Cf. LAGO, 2013, p. 66. O relatório da Conferência afirmava justamente a necessidade de que os governantes avali-
assem e colocassem em prática suas recomendações em nível nacional. Cf. UN, 1972, p. 34.  
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meio do papel desempenhado pelas Organizações Não Governamentais (ONGs). Embora com 
atuação restrita em Estocolmo, as ONGs passaram por um crescimento significativo na década 
seguinte83, assumindo maior relevância nas últimas conferências, como veremos adiante. Por 
fim, com o intuito de estabelecer um mecanismo institucional de ação concreta, foi criado o Uni-
ted Nations Environmental Programme (UNEP, ou Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, PNUMA): apesar de suas limitações, como a de coordenar trabalhos de agências mai-
ores, contribuiu para a manutenção das pautas ambientais no âmbito da ONU84. 

De fato, a intervenção do PNUMA foi determinante nos processos negociadores da Convenção 
de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio de 1985. Isso porque, em 1977, em conjunto com 
a Organização Meteorológica Mundial (OMM)85, promoveu uma reunião, em Washington, para 
discutir os efeitos causados pelas atividades antrópicas sobre a biosfera e o clima, incluindo so-
bre o ozônio estratosférico. Nessa reunião, formou-se o Comitê de Coordenação sobre a Camada 
de Ozônio, o qual apresentava, duas vezes por ano, resultados das avaliações dos especialistas 
sobre as consequências de sua destruição. Já em 1981, foi criado o Grupo de Trabalho ad hoc com 
o intuito de estruturar a Convenção de Viena86, cujo texto síntese anunciava uma série de prin-
cípios referentes à elaboração de mecanismos de proteção à ozonosfera87. Como consequência, 
em 1987, foi finalmente assinado o Protocolo de Montreal, em que mais de 150 países se com-
prometeram a progressivamente reduzir a produção e o consumo de substâncias que destroem o 
ozônio estratosférico, como os clorofluorcarbonetos (CFCs), até sua total eliminação88. Esse Tra-
tado, que entrou em vigor em 1989 com a ratificação de todas as partes envolvidas, é tido como 
o primeiro (e também o único) exemplo de acordo multilateral de adesão universal. Afinal, como 
não exigiu a mudança da base tecnológica e/ou do modelo econômico praticado pelos países as-
sinantes, tornou-se possível cumprir as metas previstas sem grandes objeções. 
 

O sucesso do Protocolo de Montreal fez com que se tornasse referência de ação internacional, 
influenciando a condução dos debates durante o processo preparatório da United Nations 
Conference on the Environment and Development (Conferência das Nações Unidas sobre 

 
83 McCORMICK, [1989] 1992, p. 111. 
84 LAGO, 2013, p. 65-66. Ver também: DIAS, Edson dos Santos. Os (des) encontros internacionais sobre meio ambi-
ente: da Conferência de Estocolmo à Rio+20 – expectativas e contradições. Caderno Prudentino de Geografia, v. 1, 
n. 39, Presidente Prudente, p. 6-33, jan./jul. 2017. 
85 Agência especializada da ONU, criada em 1950, como sucessora da Organização Meteorológica Internacional de 
1873. Para mais, ver: <https://public.wmo.int/en/about-us/who-we-are/history-of-wmo>. Acesso em: 20 mar. 2021. 
86 LAGO, op. cit., p. 77-79. 
87 UNITED NATIONS. Final Act of the Conference of Plenipotentiaries on the Protection of the Ozone Layer. 
Vienna: UN, 1985. 
88 Protocolo disponível em: <https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol>. Acesso em: 24 mar. 2021. 
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Meio Ambiente e Desenvolvimento), realizada no Rio de Janeiro em 1992. Também colaborou 
para a convocação de uma nova Conferência pela ONU a publicação do relatório Our Common 
Future (Nosso Futuro Comum) no mesmo ano de assinatura do Protocolo89. Elaborado pela 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – instituída, por sua vez, pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1983 –, contemplou a contribuição de inúmeros ato-
res com os quais a Comissão dialogou ao longo de quase 4 anos de trabalho90. O Relatório 
Brundtland (como também ficou conhecido)91 traz a primeira definição (ainda empregada) de 
desenvolvimento sustentável, qual seja: aquele que atende às necessidades do presente, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades92. Assim, 
por não sugerir a estagnação do crescimento econômico – o qual, segundo o documento, poderia 
ocorrer desde que considerasse as demandas sociais e os limites biofísicos do planeta –, essa 
definição (que dava continuidade aos debates travados em Estocolmo) acabou encontrando 
grande espaço de difusão, sendo consagrada durante a segunda Conferência da ONU. Desse 
modo, a partir de então, o termo sustentabilidade vinculou-se definitivamente às ações e ativi-
dades humanas em favor do que se definiu como desenvolvimento sustentável.  

Nesse sentido, podemos entender o conceito enquanto uma tentativa de conciliar o que seria 
irreconciliável: isto é, um tipo de crescimento econômico com limites93 – sobretudo se consi-
derarmos o contexto neoliberal 94 em que foi proposto. Isso porque a preparação da Cúpula da 

 
89 UNITED NATIONS. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
General Assembly, 4 ago. 1987. O texto do documento é bastante abrangente e trata dos seguintes tópicos, entre 
outros: papel da economia internacional, população e recursos humanos, segurança alimentar, espécies e ecossis-
temas, energia, produção industrial, desafios urbanos, gerenciamento dos bens comuns e propostas para mudanças 
institucionais e legais. Disponível em:  <https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/42/427&Lang=E >. 
Acesso em: 21 mar. 2021 
90 A Comissão foi composta por representantes de 22 países, os quais atuaram de forma independente. Seus mem-
bros visitaram diferentes nações, como o Brasil, em que realizaram encontros com comunidades locais e represen-
tantes de órgãos diversos, visando à elaboração do texto final. Cf. LAGO, 2013, p. 82-83. 
91 Referência à presidenta da Comissão, Gro Harlem Brundtland (nascida em 1939), então primeira-ministra da Noru-
ega e que havia ocupado o cargo de Ministra do Meio Ambiente entre 1974 e 1979. Cf. DIAS, 2017, p. 12. 
92 UNITED NATIONS, 1987, p. 24. 
93 LIMA, Andréa. “O futuro que não queremos”: análise crítica do desenvolvimento sustentável e da economia verde 
no âmbito da Rio+20. Nota técnica. CFEES, 2013. p. 23. Disponível em: <http://www.cressrs.org.br/arquivos/bole-
tim/%7BE0469214-9C65-409F-8A94-F256B947E9CE%7D_NTCFESS_andrealima.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2021. 
94 No final da década de 1970 e ao longo dos anos 1980, o termo neoliberal passou a ser associado às reformas eco-
nômicas implementadas no Chile, a partir de 1970, durante a ditadura de Augusto Pinochet (1915-2006), em colabo-
ração com os economistas do grupo Chicago Boys. Anteciparam, em quase uma década, medidas que foram poste-
riormente aplicadas por Margaret Thatcher (1925-2013) no Reino Unido e por Ronald Reagan (1911-2004) nos Esta-
dos Unidos. As estratégias retomavam antigos princípios do liberalismo clássico, voltando-se à redução da interfe-
rência estatal na economia, de maneira a favorecer a livre circulação do capital. Ver: BOAS, Taylor C.; GANS-
MORSE, Jordan. Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan. Studies in Comparative In-
ternational Development, v. 44, p. 137–161, 2009. DOI: 10.1007/s12116-009-9040-5. 
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Terra (outra denominação dada à Conferência de 1992), entre o final dos anos 1980 e início da 
década de 1990, deu-se em uma conjuntura mundial caracterizada pelo fim da lógica bipolar da 
Guerra Fria (marcada pela dissolução da União Soviética em 199195), com consequente abertura 
de mercados de países do leste europeu e pelo princípio da abertura econômica da China96, 
bem como pelo Consenso de Washington97 (que prometia salvar, ao expandir as estratégias 
neoliberais praticadas, em diferentes partes do mundo após a crise do petróleo98, também as 
economias dos países latino-americanos, então em recessão). Portanto, de forma geral, esse pe-
ríodo caracterizava-se justamente pela confiança no potencial de amplo (para não dizer ilimi-
tado) crescimento da economia mundial, agora globalizada99. 

No caso do Brasil, sede do encontro, por um lado, passávamos por um período de instabilidade 
econômica (também reflexo da crise do petróleo e manifestado, sobretudo, pela dívida externa 

 
95 Tal processo foi incentivado pela abertura econômica e política (ou Perestroika) promovida por Mikhail Gorbatchov 
(nascido em 1931) em meados de 1980. Em agosto de 1991, um golpe de estado o depôs por três dias, quando o Partido 
Comunista assumiu o poder. Sob pressão popular, liderada pelo então presidente da Rússia, Boris Iéltsin (1931-2007), 
Gorbatchov foi restituído ao cargo, ao qual renunciou em dezembro de 1991. Também em dezembro, reconheceu-se a 
independência das antigas repúblicas que compunham a União Soviética. Para mais, ver: GORENDER, Jacob. Sobre a 
dissolução da União Soviética. Crítica Marxista, São Paulo, Brasiliense, v. 1, n. 1, 1994, p. 75-80. 
96 LAGO, 1993, p. 71. Quando Deng Xiaoping (1904-1997), em 1978, assumiu a liderança da China, deu início ao 
processo de reformas políticas e econômicas – adiantando-se ao que ocorreria na União Soviética –, como a abertura 
diplomática do país e a criação de Zonas Econômicas Especiais (em que empresas estrangeiras, parceiras das chi-
nesas, poderiam se instalar). Sobre o período, consultar: ALVES, José Eustáquio Diniz. “Quarenta anos das reformas 
de Deng Xiaoping e o renascimento da China como potência”, IHU On line, 12 dez. 2018. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/585404-quarenta-anos-das-reformas-de-deng-xiaoping-e-o-renascimento-
da-china-como-potencia>. Acesso em: 24 mar. 2021. 
97 Conjunto de medidas, formuladas por economistas de instituições financeiras localizadas em Washington – tais 
como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial – em novembro de 1989, com o intuito de promover 
o ajustamento macroeconômico dos países ‘em desenvolvimento’, especialmente daqueles da América Latina. Entre 
essas medidas, podem ser citadas: privatização de empresas estatais, abertura comercial e econômica dos países e 
desregulamentação progressiva do controle econômico e das leis trabalhistas. Ver: RODRIK, Dani. Goodbye Wash-
ington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s Economic Growth in the 1990s: 
Learning from a Decade of Reform. Journal of Economic Literature, v. 44, p. 973-987, dez. 2006. 
98 A crise, resultante da restrição da produção petroleira por parte dos membros da Organização dos Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) e do Golfo Pérsico, foi desencadeada por uma série de conflitos envolvendo os produ-
tores árabes da OPEP em conjunto à especulação financeira. Assim, os preços do barril de petróleo, em diferentes 
momentos, sofreram aumentos expressivos, desestabilizando a economia mundial (fortemente dependente dessa 
fonte energética, como analisamos no Capítulo 2). Cf. MACALISTER, Terry. “Background: What caused the 1970s 
oil price shock?”, The Guardian, 3 mar. 2011. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environ-
ment/2011/mar/03/1970s-oil-price-shock >. Acesso em: 22 mar. 2021. 
99 Entende-se por globalização o processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas 
entre as nações do mundo – impulsionado, portanto, pelo desenvolvimento das tecnologias da informação na se-
gunda metade do século XX. No âmbito econômico, caracteriza-se pela integração e interdependência das econo-
mias nacionais, regionais e locais por meio da intensificação do comércio transfronteiriço, bem como dos fluxos de 
capital internacional. Cf. BORDO, Michael B.; TAYLOR, Alan M.; WILLIAMSON, Jeffrey G. Globalization in his-
torical perspective. Chicago: University of Chicago Press, 2007. 



3. Revisitando o passado: Como surgiu o discurso da sustentabilidade? I 139 
 

e inflação descontroladas). Por outro lado, com o retorno da democracia em 1985, a sociedade 
civil fortaleceu-se, passando a se manifestar contra a piora das condições socioambientais no 
país100 – a exemplo do ocorrido nos países desenvolvidos entre os anos 1950 e 1970. Além disso, 
o aumento da quantidade e da abrangência das ONGs aqui atuantes levou à discussão de preo-
cupações globais ‘novas’, presentes no Relatório Brundtland, tais como as mudanças climáticas 
e a perda de biodiversidade. Nesse quadro, o crescente número de queimadas na Amazônia no 
final dos anos 1980, com seus consequentes impactos sobre a concentração de gases de efeito 
estufa e a dizimação de espécies dependentes da floresta, foi percebido negativamente pela opi-
nião pública, inclusive ganhando destaque na imprensa mundial101. O assassinato do ativista 
Chico Mendes102, em 22 dezembro de 1988 no Acre, tornou-se símbolo das ambiguidades pre-
sentes em nossas terras – entre a exaltação das ‘riquezas’ naturais na narrativa oficial e a permis-
são para sua aniquilação na prática (ou de quem ousasse defendê-las). Ironicamente, quinze dias 
antes, visando contornar a recepção negativa do país no exterior, o Brasil apresentara sua candi-
datura para sediar a então planejada Conferência de 1992 na Assembleia Geral da ONU103. 

Maior evento organizado pelas Nações Unidas até o momento, a Conferência do Rio de Janeiro 
congregou delegações de 172 países, contando com a presença de 108 chefes de Estado, além 
de representantes de 1.400 ONGs e de aproximadamente 10 mil jornalistas104 (Figura 41). A 
assim chamada Rio-92, ou Eco-92, representou, portanto, o amadurecimento das discussões 
dos 20 anos passados, sendo marcada por certo otimismo – em que a assinatura de acordos 
multilaterais foi percebida enquanto um novo clima de cooperação internacional105. Nesse sen-
tido, seu processo preparatório envolveu as negociações dos documentos que seriam ali pactu-
ados: Convenção sobre Diversidade Biológica, Declaração sobre Florestas, Convenção-Quadro 
sobre Mudança do Clima, Agenda 21 e Declaração do Rio. 

 
100 Até porque o rápido (e tão exaltado) crescimento econômico pelo qual passou o país, durante o regime militar, 
não foi acompanhado da redução das desigualdades sociais: grande parte da população brasileira continuou sujeita 
a precárias condições de vida – situação que se refletia, inclusive, no aumento da criminalidade nos principais cen-
tros urbanos. Cf. LAGO, 2013, p. 85-88. 
101 Ver, por exemplo: SIMONS, Marlise. “Vast Amazon Fires, Man-Made, Linked To Global Warming”, The New 
York Times, 12 ago. 1988. Disponível em: <https://www.nytimes.com/1988/08/12/world/vast-amazon-fires-man-
made-linked-to-global-warming.html>. Acesso em: 22 mar. 2021. 
102 Francisco Alves Mendes Filho (1944-1988), representante da causa dos seringueiros na Amazônia – cuja subsis-
tência depende da preservação da floresta com suas árvores nativas. Chico Mendes foi premiado por seu ativismo, 
tendo recebido o Global 500 da ONU. A notícia de sua morte, a tiros, foi divulgada em todo o mundo. Cf. “BRÉSIL: 
l'assassinat de Chico Mendes Les tueurs de la forêt”, Le Monde, 30 dez. 1988. Ver também: SCOTTONI, Franco. 
“Ucciso in Brasile Chico Mendes il 'Gandhi' dell'Amazzonia”, La Reppublica, 28 dez. 1988. 
103 LAGO, op. cit., p. 92. 
104 LAGO, 2013, p. 69. 
105 GUIMARÃES, Roberto Pereira; FONTOURA, Yuna Souza dos Reis da. Rio+20 ou Rio-20? Crônica de um fracasso 
anunciado. Ambiente & Sociedade, v. 15, n. 3, São Paulo, set./dez. 2012. DOI: 10.1590/S1414-753X2012000300003. 
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Figura 41 – Fala do então presidente da Bulgária, Zhelyu Zhelev, na Conferência do Rio. 

 

Fonte: Audiovisual Library of International Law, 2018106. 

Em relação aos interesses brasileiros, prioritária se fez a questão da biodiversidade: tanto por 
abarcarmos, em nosso território, porcentagem significativa das espécies existentes, quanto no 
que diz respeito aos formatos de apropriação dos recursos biológicos que estavam sendo aven-
tados pelo projeto de Convenção107. Desde a publicação do ensaio do biólogo Garret Hardin 
(1915-2003), A tragédia dos comuns108, em 1968, a necessidade de preservação de elementos 
naturais considerados coletivos, tais como o ar e os oceanos, começou a ser debatida com mais 
afinco no cenário internacional. Com o tempo, o conceito de “bens comuns” estendeu-se a 
outros recursos, como as florestas – que passaram a ser vistas, nesse momento, como possíveis 
sumidouros de gases de efeito estufa e protetoras de grande parte da biodiversidade terrestre 
(cuja utilização, com tecnologia apropriada, poderia garantir, em alternativa, avanços em áreas 
como medicina e agricultura)109.  

Sendo assim, a ideia de uma Convenção sobre Biodiversidade despertou a disputa entre aqueles 
que, por um lado, defendiam sua internacionalização (a exemplo dos Estados Unidos, cujas em-
presas detinham a maior quantidade de patentes sobre conhecimentos dessa biodiversidade) e 
outros, como o Brasil, que insistiam na soberania dos Estados (como haviam feito em Estocolmo). 
Desse modo, podemos compreender a tentativa de internacionalização da biodiversidade 

 
106 Disponível em: <http://legal.un.org/avl/ha/cpbcbd/cpbcbd.html>. Acesso em: 22 mar. 2021. 
107 NOVAES, Washington. Eco-92: avanços e interrogações. Estudos Avançados, v. 6, n. 15, São Paulo, mai./jun. 1992. 
DOI: 10.1590/S0103-40141992000200005. 
108 Publicado na revista Science, trazia a hipótese de que o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito 
poderiam condená-lo por conta de sua superexploração (levando-o à extinção, degradação ou poluição). Interesses 
particulares (embora racionais) comprometeriam, por isso, os interesses coletivos e, nesse sentido, tornava-se trá-
gica a inevitabilidade da destruição dos recursos de propriedade comum. Cf. HARDIN, Garret. The tradegy of the 
commons. Science, v. 162, n. 3859, p. 1243-1248, 1968. 
109 LAGO, op. cit., p. 96-97. 
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também dentro da lógica de expansão do capital, que busca novos campos de exploração para 
fins de acumulação – no caso, as florestas e sua biodiversidade110. 
Mesmo com o abandono da primeira versão do texto (de caráter predominantemente científico), 
para a adoção de outro, redigido por diplomadas (que privilegiava justamente os aspectos econô-
micos da questão em detrimento da preservação em si da diversidade biológica), não houve 
acordo entre os signatários no evento preparatório de Nova York em abril de 1991111. Somente 
em uma reunião especial, realizada em Nairóbi (Quênia) às vésperas da Conferência do Rio de 
Janeiro, chegou-se a uma proposta de convenção, fortemente influenciada pela posição brasi-
leira: o documento112 estabeleceu a soberania dos países detentores da biodiversidade sobre seus 
recursos, bem como o direito de que participassem dos resultados científicos e financeiros de 
sua exploração – e, por isso, não foi assinado pelos Estados Unidos113.  

Os mesmos embates fizeram-se presentes na redação da Declaração sobre Florestas, de ma-
neira que os delegados se posicionaram entre a defesa pela soberania de sua exploração, ou 
pela necessidade do estabelecimento de normas internacionais – que evitassem o desmata-
mento e a queima das florestas remanescentes (sobretudo daquelas tropicais). Nesse caso, as 
discussões foram dominadas pelos países asiáticos, liderados pela Malásia, em que a explora-
ção da madeira florestal constituía (e ainda constitui) importante atividade econômica114. No 
lado oposto, estavam Estados Unidos e Europa, interessados em que a destruição das florestas 
deixasse de contribuir com parte das emissões de GEE na atmosfera (e também, convém dizer, 
em executar rentáveis programas de recuperação florestal nessas áreas). O texto final, acordado 
no Rio de Janeiro, buscou conciliar algumas das posições, propondo a necessária preservação 
das florestas, ao mesmo tempo em que garantia a autonomia dos Estados sobre seus recursos 
florestais e o direito ao desenvolvimento socioeconômico das populações dependentes de tais 
elementos por meio do princípio do manejo sustentado115.  

Sobre esse último aspecto, as ONGs asiáticas, testemunhas da degradação florestal que ocorria 
em seus países de origem (especialmente na Indonésia e na Tailândia), questionaram (com ra-
zão), ainda durante a Conferência, a viabilidade de um possível desenvolvimento sustentável 

 
110 LIMA, 2013, p. 6. 
111 NOVAES, 1992, em rede. 
112 Refere-se à biodiversidade em três âmbitos: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. A Convenção, que en-
trou em vigor em 1993, propõe a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a re-
partição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização de recursos genéticos. Para o texto completo, ver: 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Convenção sobre Diversidade Biológica. Brasília: MMA, 2000. 
113 NOVAES, op. cit., em rede. 
114 Ibidem, em rede. Ver também: LAGO, op. cit., p. 109-110. 
115 Apresenta 15 princípios visando à gestão, conservação e desenvolvimento sustentável dos recursos florestais. 
Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/144461>. Acesso em: 24 mar. 2021. 
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das florestas. Isso porque os projetos até então postos em prática, visando à sustentabilidade 
das áreas florestais, haviam gerado, na realidade, mais desmatamento116 – além de terem des-
locado milhões de agricultores e prejudicado povos originários. Assim, novamente, esse exem-
plo serve para ilustrar a tentativa de se resolver, com a noção de desenvolvimento sustentável, 
o paradoxo de nossos tempos, qual seja: limitar o crescimento em um sistema econômico que, 
para se sustentar, depende que o mesmo seja ilimitado.  

Isso também explica as dificuldades em se propor avanços para conter a emissão de gases de 
efeito estufa a partir da elaboração de uma Convenção sobre o Clima na Rio-92. Desde a criação 
do Intergovernmental Painel on Climate Change (IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas) em 1988, como iniciativa do PNUMA e da OMM, deu-se início ao processo 
de se divulgar, de forma mais sistematizada, o conjunto de conhecimentos produzidos sobre o 
clima em relatórios (a exemplo daqueles que anteriormente analisamos) – que tratavam de temas 
como aquecimento global e consequências das mudanças climáticas117. A esperança dos envolvi-
dos com o IPCC, durante a Cúpula da Terra, era então a de se firmar um acordo entre os países, 
com o intuito de tentar estabilizar as concentrações de GEE em um nível que pudesse impedir 
uma interferência antrópica perigosa no sistema climático mundial – objetivo esse expresso no 
texto final da própria Convenção118. Contudo, enfrentaram resistências de várias partes (como 
continua a nos atestar, ainda hoje, a constante elevação das emissões globais). 

O Brasil, por exemplo, encabeçou o movimento que retirou do PNUMA as negociações sobre 
a Convenção, tornando-as responsabilidade da Assembleia Geral da ONU119 – isto é, com o 
intuito de fortalecer seu viés político (no lugar da acepção mais técnica que se daria com a 
liderança do PNUMA). Já os Estados Unidos recusaram-se a ratificar o acordo final que indi-
cava a necessidade de redução em 20% das emissões de gases para o país120. Não poderia ser 
mais sincera a declaração de seu representante na ocasião, George Bush (1924-2018), sobre a 
recusa: “The American way of life is not negotiable”121. Outra linha de resistência ocorreu por 
parte dos países exportadores de petróleo, os quais argumentaram que as mudanças climáticas 
(bem como suas consequências) ainda eram incertas, ao passo que medidas ambientais que 
reduzissem o consumo de combustíveis fósseis trariam impactos negativos imediatos às suas 
economias – e, portanto, à população dessas nações. Nesse sentido, rejeitaram veementemente 

 
116 NOVAES, op. cit., em rede. 
117 Cf. <https://www.ipcc.ch/>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
118 UNITED NATIONS. United Nations Framework Convention on Climate Change. UN, 1992. p. 4. Disponível 
em: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
119 LAGO, 1993, p. 108-109. 
120 LIMA, 2013, p. 5-6. 
121 “O modo de vida americano é inegociável”. Cf. MYERS, Norman. The way or the world. Nature, v. 429, p. 22-23, 
2004. DOI: 10.1038/429022a. 
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a proposta da União Europeia, feita durante o evento preparatório de Nova York, de criação de 
um imposto sobre o consumo de combustíveis fósseis122 – que, em sua visão, transferiria todo 
o ônus do problema climático aos exportadores de petróleo. 

Visando conciliar tantas divergências, a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima estru-
turou-se com base no princípio das “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”: o qual, 
embora reconheça a necessidade de que todos os países signatários (chamados de Partes na 
Convenção) ajam para proteger a estabilidade do sistema climático global, diferencia seus 
compromissos123. Assim, os países ‘desenvolvidos’, listados no Anexo 1 do documento – con-
siderados historicamente os principais responsáveis pelas alterações no clima –, concorda-
ram em reduzir suas emissões de GEE a níveis abaixo de 1990, enquanto não foram atribuídas 
metas específicas para as demais Partes. Por outro lado, o tratado também não fixava, a prin-
cípio, a obrigatoriedade dessas disposições, deixando para futuros protocolos a tarefa de cri-
ação de limites coercitivos – seguindo, portanto, o mesmo formato da Convenção de Viena 
(até então considerado bem-sucedido). 

Por fim, outros dois documentos assinados na Eco-92, a Agenda 21124 e a Declaração do Rio125, 
sintetizaram as discussões empreendidas no evento, com o intuito de se constituírem enquanto 
referências conceituais para etapas posteriores da cooperação internacional126. Realmente se 
transformaram em importantes referências, contudo, apenas retóricas. Afinal, a implementa-
ção efetiva das inúmeras medidas preconizadas na Agenda 21, como assinalado na última parte 
do texto127, por exemplo, dependia do repasse de recursos adicionais aos países ‘em desenvol-
vimento’. Esse grupo de países propôs que tais recursos deveriam ser canalizados para um fundo 

 
122 NOVAES, 1992, em rede. 
123 UN, 1992, p. 4. 
124 Esse documento traz um programa de ação, atribuindo responsabilidades a todos os setores da sociedade em reduzir 
seus impactos econômicos e socioambientais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável. Para tanto, organiza-se 
em 40 capítulos, divididos em 4 seções: (i) dimensões social e econômica do desenvolvimento sustentável; (ii) conser-
vação e gestão dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável; (iii) fortalecimento dos grupos principais na 
implementação do desenvolvimento sustentável; e (iv) meios de implementação. Previa também o detalhamento das 
estratégias gerais em nível nacional e local. Cf. UNITED NATIONS. Agenda 21. Rio de Janeiro: UN, 1992. 
125 Estabelece 27 princípios, reafirmando, em parte, aqueles acordados em Estocolmo, tais como: a soberania dos 
Estados em explorar seus próprios recursos naturais desde que não causem danos ao meio ambiente e o direito ao 
desenvolvimento socioeconômico com fins de redução da pobreza e das desigualdades sociais. Também traz acep-
ções mais atualizadas, como, por exemplo, o princípio 4, que estabelece a proteção ambiental como parte consti-
tuinte do desenvolvimento (relacionando-se diretamente ao conceito de desenvolvimento sustentável) e o princípio 
15, que determina a abordagem de precaução em face dos problemas ambientais (mesmo diante da incerteza cien-
tífica). Cf. UNITED NATIONS. Rio Declaration on Environment and Development. General Assembly, 12 ago. 
1992. Disponível em: <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/glo-
balcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf >. Acesso em: 25 mar. 2021. 
126 LAGO, 2013, p. 110-111. 
127 UN, op. cit., p. 236-240. 
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especial a ser criado, de forma a desvincular os investimentos da tutela do Banco Mundial (do-
minado pelos interesses dos países ‘desenvolvidos’). No entanto, tal proposta foi rejeitada pelos 
últimos, pois pretendiam transformar o Global Environment Facility (GEF), gestado predominan-
temente pelo Banco Mundial, no único mecanismo multilateral voltado ao financiamento de 
programas ambientais globais128. Ademais, mesmo os valores de repasse finalmente acorda-
dos129, na prática, ficaram aquém da meta estabelecida130.   

 

Nos anos seguintes, outras grandes conferências mundiais foram realizadas, assim como as anu-
ais Conferência das Partes (COP), seguindo o previsto na Convenção-Quadro do Clima. A pri-
meira COP ocorreu em Berlim, em março de 1995, quando foi iniciado o processo de negociação 
de metas e prazos específicos para a redução de emissões de gases de efeito estufa pelos países 
‘desenvolvidos’131. Com a criação do Protocolo de Kyoto, na COP3, em dezembro de 1997, a co-
munidade internacional esperava então alcançar os mesmos bons resultados que aqueles obtidos 
com a assinatura do Protocolo de Montreal dez anos antes. Assim, o documento132 definiu, como 
meta para os países ‘desenvolvidos’, indicados em seu Anexo 1, a redução média de emissões de 
GEE em 5,2% até 2012, em relação aos níveis emitidos em 1990 – enquanto outros países, como 
o Brasil, poderiam aderir ao Protocolo sem metas pré-estabelecidas133. Para que entrasse em vi-
gor, o conjunto de signatários deveria representar 55% das emissões totais do ano de referên-
cia134, sendo que, como os Estados Unidos não ratificaram o acordo – na verdade, o abandonaram 
de vez em 2001135 –, isso não ocorreu. 

 
128 DIAS, 2017, p. 19. 
129 Alguns países assumiram o ano 2000 como limite para cumprir a meta de destinar 0,7% do PIB (referência em Esto-
colmo e reiterada pela Assembleia Geral da ONU, em 1980 e 1990, nas declarações da Terceira e Quarta Década do 
Desenvolvimento, respectivamente) ao Official Development Assistance (ODA, Assistência Oficial ao Desenvolvi-
mento) do GEF. Os Estados Unidos recusaram-se a firmar qualquer compromisso em torno dessa meta, em termos de 
prazos ou percentuais, concordando somente em empreender seus “melhores esforços” para elevar os níveis de auxílio. 
Cf. Ibidem, p. 18. Ver também: CLEMENS; MOSS, 2007, p. 8. 
130 Em 1997, durante a Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ajuda para o desenvolvimento 
havia diminuído ainda mais, atingindo níveis próximos a 0,2% do PIB dos países desenvolvidos. Cf. GUIMARÃES; 
FONTOURA, 2012, em rede. 
131 Cf. <https://unfccc.int/cop4/resource/cop1.html>. Acesso em: 27 mar. 2021. 
132 UNITED NATIONS. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. UN: 
Kyoto, dez. 1997. Disponível em: <https://unfccc.int/cop4/resource/docs/cop3/l07a01.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2021. 
133 Ibidem, p. 21 e 24. 
134 Ibidem, p. 20. 
135 Mesmo tendo assinado o Protocolo na COP3, o então presidente Bill Clinton (nascido em 1946) tinha conheci-
mento de que o Senado dos Estados Unidos não o ratificaria, pois seus representantes defendiam a necessidade de 
que também os países ‘em desenvolvimento’ assumissem metas de redução de emissões de GEE. Cf. LAGO, 2013, 
p. 130. Já em março de 2001, logo após assumir o cargo, o então presidente George W. Bush (nascido em 1946), 
anunciou que o país não implementaria o Protocolo de Kyoto – alegando que o mesmo traria prejuízos econômicos 
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No ano seguinte, durante a COP7, mesmo sem a participação norte-americana, as demais Par-
tes decidiram dar continuidade às negociações, definindo, entre outros pontos, a regulamen-
tação dos assim chamados “mecanismos de flexibilização” (previstos pelo Protocolo) por meio 
do Acordo de Marraquexe136. Foram determinados três mecanismos, a saber: implementação 
conjunta (permite aos países do Anexo 1 estabelecer parcerias entre si para cumprir suas metas 
de emissões), comércio de emissões (segundo o qual é possível que países do Anexo 1 com cotas 
‘sobrando’ vendam esse excesso para outros que estejam acima dos limites) e mecanismo de de-
senvolvimento limpo (MDL – autoriza aos países do Anexo 1 que cumpram seus compromissos 
por meio de investimentos em projetos de nações sem metas obrigatórias pré-definidas137). 
Para tanto, determinou-se que cada tonelada de dióxido de carbono equivalente corresponde-
ria a um crédito de carbono, ou seja, as emissões foram dotadas de valor econômico, estabele-
cendo uma espécie de ‘ambientalismo de mercado’.  

Diante disso, podemos dizer que tais instrumentos legitimaram o direito de poluir, à medida que 
a compra de créditos (‘solução’ mais barata) acaba por desestimular, na prática, a realização de 
mudanças estruturais de longo prazo (que afetem as causas da poluição e dos impactos socioambi-
entais gerados) pelos países e empresas138. Além disso, no caso do MDL, em geral, os projetos que 
têm sido implementados nos países ‘em desenvolvimento’ são polêmicos, envolvendo empresas 
com históricos de violações de diretos sociais e ambientais139 – a exemplo da construção de hidre-
létricas em reservas indígenas ou de esquemas de ‘sequestro’ de carbono por meio da plantação de 
monoculturas de eucalipto (cujos impactos negativos também investigamos no Capítulo 2). 

Ainda assim, para os países ‘em desenvolvimento’, o apoio à ratificação do Protocolo de Kyoto 
constituiu uma questão-chave durante a World Summit on Sustainable Development (Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável), realizada em setembro de 2002 em Joanesburgo. Afi-
nal, em termos políticos, como os países ‘em desenvolvimento’, respeitando-se o princípio das “res-
ponsabilidades comuns, mas diferenciadas”, não tinham metas específicas, passaram a cobrar o 
cumprimento do acordo por parte dos demais. Do ponto de vista econômico, a ausência de metas 

 
ao Estados Unidos e, portanto, abandonou definitivamente o acordo. Cf. BEGGIN, Riley. “The last time a US pres-
ident dumped a global climate deal”, ABC News, 1 jun. 2017. Disponível em: <https://abcnews.go.com/Politics/time-
us-president-dumped-global-climate-deal/story?id=47771005>. Acesso em: 27 mar. 2021.  
136 Disponível em: <https://unfccc.int/cop7/documents/accords_draft.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2021. 
137 O MDL estabelece que um país do Anexo 1 adquira Reduções Certificadas de Emissões (RCE). A redução de 
emissões e/ou o aumento de remoções de CO2 decorrentes de cada projeto é medida em toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (tCO2e). Desse modo, uma unidade de RCE equivale a uma tonelada de dióxido de carbono. 
Ver também: <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms>. Acesso em: 02 abr. 2021. 
138 Como também defendido por: ACSELRAD [et al.]. Desigualdade ambiental e acumulação por espoliação: o que 
está em jogo na questão ambiental? e-cadernos CES [Online], 17, 2012. DOI: 10.4000/eces.1138. 
139 Cf. FURTADO, Marina. Ambientalismo de espetáculo: a economia verde e o mercado de carbono no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Fundação Rosa Luxemburgo, 2012. p. 55-57.  
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lhes conferia certa flexibilidade para dar continuidade aos seus projetos desenvolvimentistas140. 
Por fim, poderiam se beneficiar do aporte de investimentos que lhe seriam destinados por meio 
dos mecanismos de flexibilização, especialmente no caso do MDL.  

 

Também conhecida como Rio+10 (Figura 42), essa conferência da ONU tinha, como objetivo 
principal, rever e revalidar as metas propostas pela Agenda 21141, tendo em vista a promoção do 
desenvolvimento sustentável. Ou seja, diante do não cumprimento do que havia sido acordado 
no Rio de Janeiro (e, salientamos, desde Estocolmo), fazia-se necessário reforçar (os mesmos) 
compromissos – e, em consequência, no lugar do clima de otimismo que inicialmente marcara a 
Cúpula da Terra, nesse momento, prevalecia certo ceticismo, sobretudo com relação à morosi-
dade do sistema multilateral global. 

Figura 42 – Fala do então presidente sul-africano, Thabo Mbeki, na Rio+10. 

 

Fonte: Senado Federal142. Foto de Eskinder Debebe. 

As discussões que envolveram o Protocolo de Kyoto, em Joanesburgo, refletiram-se especial-
mente nos confrontos em torno do tema ‘energia’. Como esperado, os Estados Unidos (apoiados 
pelos países exportadores de petróleo) buscaram conter as iniciativas voltadas à ampliação das 
fontes energéticas consideradas renováveis – tais como solar e eólica –, descartando qualquer me-
dida que propusesse mudanças mais profundas no uso dos combustíveis fósseis (imprescindíveis 
para que as emissões de GEE sejam efetivamente reduzidas, como vimos)143. Em campo oposto, 

 
140 Cf. LAGO, 2013, p. 130-131. 
141 LIMA, 2013, p. 7. 
142 Disponível em: < http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/rio10-participacao-da-so-
ciedade-em-debates-sobre-metas-para-meio-ambiente-pobreza-e-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx>. 
Acesso em: 27 mar. 2021. 
143 LIMA, 2013, p. 7. 
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União Europeia, América Latina e Caribe tentaram incorporar, ao Plano de Implementação de 
Joanesburgo144, uma meta de fontes renováveis no total da matriz energética mundial – 10% até 
2010, conforme sugerido pela delegação brasileira145. O texto final, à semelhança do ocorrido nos 
demais documentos assinados no Rio de Janeiro, assumiu um caráter conciliatório, ao expressar, 
em diferentes parágrafos, as necessárias mudanças na área de energia – mencionando, por exem-
plo, a eliminação de subsídios a fontes energéticas prejudiciais ao meio ambiente, bem como a 
recomendação de se aumentar substancialmente a participação global daquelas renováveis146 –, 
sem, contudo, estabelecer metas e/ou limites. 

Nesse sentido, o debate específico sobre energia e mudanças climáticas ilustra como tem se 
dado, de forma geral, o apoio às medidas estipuladas nas Conferências e Protocolos da ONU: 
isto é, segundo interesses (particularmente econômicos) de cada país e não em termos dos be-
nefícios mais amplos que tais estratégias, de fato, trariam para todos nós. Afinal, mesmo a 
atitude mais propositiva em Joanesburgo, no caso brasileiro, poderia ser explicada pelo fato do 
país estar em uma posição ‘confortável’ nesse quesito, em virtude de nossa matriz energética 
ser apoiada predominantemente em hidrelétricas, consideradas matrizes ‘limpas’ – embora, 
como apontamos no Capítulo 2, haja muitas evidências em contrário. O mesmo pode ser dito 
sobre a atitude dos europeus, visto que, como decorrência da crise do petróleo e de sua legis-
lação ambiental mais restritiva, já haviam incorporado fontes renováveis, entre outras inicia-
tivas voltadas à redução das emissões de GEE, como parte de suas economias à época de Kyoto 
(ao contrário dos norte-americanos)147. Por outro lado, as negociações sobre a proteção da ca-
mada de ozônio foram incentivadas pelos Estados Unidos, cuja legislação interna determinou, 
ainda em 1978, a eliminação do uso de CFCs, fazendo com que as empresas químicas do país 
encontrassem substitutos no período148 – portanto, estavam em vantagem comparativa quando 
da assinatura do Protocolo de Montreal. 

Outro campo de embates, em Joanesburgo, envolveu a relação entre globalização e acirramento 
das desigualdades sociais. Por um lado, os dez anos seguintes à Conferência do Rio de Janeiro 

 
144 UNITED NATIONS. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development. UN: Joanes-
burgo, 2002. Disponível em: <https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_Pla-
nImpl.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2021. 
145 A Iniciativa Latino-Americana e Caribenha para o Desenvolvimento Sustentável (ILAC), documento preparatório 
à cúpula de Joanesburgo, incorporou a Proposta Brasileira de Energia (apresentada durante a VII Reunião do Co-
mitê Intersessional do Fórum de Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe, em maio de 2002), 
qual seja: que a região adotasse uma matriz energética com pelo menos 10% de energias renováveis até 2010. Cf. 
LAGO, 2013, p. 146. 
146 UN, 2002, p. 9-10. 
147 LAGO, 2013, p. 128-129. 
148 Cf. MORRISETTE, Peter M. The evolution of policy responses to stratospheric ozone depletion. Natural Resou-
rces Journal, v. 29, p. 793-820, 1989. 
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representaram um período de grande crescimento econômico mundial149 – impulsionado, como 
vimos, por acontecimentos políticos (tais como a abertura dos países do leste europeu) e, sobre-
tudo, pelo aumento do fluxo de transações comerciais e financeiras (isto é, pela globalização eco-
nômica). De outro lado, tal crescimento favoreceu de maneira desigual diferentes atores, mesmo 
entre as economias mais ricas – como demonstra o longo período de estagnação da economia 
japonesa150. Além disso, a adoção de medidas neoliberais, definidas pelo Consenso de Washing-
ton, não gerou os resultados esperados junto aos países ‘em desenvolvimento’, levando inclusive 
a crises financeiras no período – tais como no México (1994-1995), Leste asiático (1997-1998), 
Brasil (1999) e Argentina (2001-2002)151. Como consequência, às vésperas de Joanesburgo, inú-
meros protestos antiglobalização152 foram organizados em todo o mundo, reclamando por mu-
danças estruturais no sistema financeiro e de comércio internacional. 

A Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável 153 incorporou parte das rei-
vindicações, reconhecendo, entre os desafios para a consecução dos objetivos do desenvolvi-
mento sustentável – para além da crescente degradação ambiental –, a eliminação da pobreza 
e a desigual distribuição de renda (dentro dos e entre os países), acirradas pelo processo de 
globalização. As mesmas questões aparecem no Plano de Implementação, cuja segunda seção 
volta-se exclusivamente ao tópico da “erradicação da pobreza” (considerado, no texto, como o 
maior desafio global tendo em vista o desenvolvimento sustentável154), enquanto a quinta seção 
trata especificamente da controversa relação entre “globalização e desenvolvimento sustentá-
vel”. No entanto, esses documentos abordam tais problemáticas sem indicarem soluções 

 
149 LAGO, op. cit., p. 128-129. 
150 Até o final dos anos 1980, o Japão apresentava a mais alta taxa de crescimento econômico mundial. Nos anos 
seguintes, contudo, vivenciou a menor taxa entre os principais países industrializados, como consequência do rom-
pimento das bolhas especulativas (imobiliária e acionária) que favoreceram inicialmente tal crescimento. Para mais, 
ver: FRAGA, Jefferson Souza; STRACHMAN, Eduardo. Crise financeira: o caso japonês. Nova Economia, v. 23, n. 
3, Belo Horizonte, set./dez. 2013. DOI: 10.1590/S0103-63512013000300002. 
151 Uma análise sobre os pontos em comum e as divergências entre essas crises pode ser encontrada em: ALDRIGHI, 
Dante Mendes; CARDOSO, André Duad. Crises cambiais e financeiras: uma comparação entre América Latina e 
Leste Asiático. Economia e Sociedade, Campinas, v. 18, n. 1, p. 61-117, abr. 2009.  
152 O termo surgiu em 1999 como consequência das manifestações ocorridas durante o encontro do FMI em Colônia 
(Alemanha) e posteriormente por ocasião do encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Seattle 
(Estados Unidos). Após esses primeiros protestos, vários outros foram organizados em diferentes partes do mundo. 
Cf. BRINGEL, Breno; MUÑOZ, Enara Echart. Dez anos de Seattle, o movimento antiglobalização e a ação coletiva 
transnacional. Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, v. 46, n. 1, p. 28-36, jan./abr. 2010. 
153 A Declaração, estruturada em seis tópicos, reafirma o comprometimento dos países com: o desenvolvimento sus-
tentável (em seus três pilares: econômico, social e ambiental), a implementação da Agenda 21, bem como em relação 
às Metas de Desenvolvimento do Milênio (estabelecidas pela ONU em 2000) e com o Plano de Implementação de Joa-
nesburgo, acima analisado. O texto completo está disponível em: <https://www.un.org/esa/sustdev/docu-
ments/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm >. Acesso em: 28 mar. 2021. 
154 UN, 2002, p. 3. Desde a preparação da Cúpula de Joanesburgo, a questão da erradicação da pobreza, particular-
mente dos povos africanos, foi tida como ponto central de discussão. Cf. LAGO, 1993, p. 144-145. 
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concretas para as mesmas, visto que não tratam de conflitos mais amplos (como a reivindicação 
pelo fim da dívida externa por parte das nações latino-americanas155) e deixam de fixar metas 
obrigatórias (a exemplo da transferência de recursos financeiros e de tecnologias aos países 
mais pobres) – como criticado por grande parte das ONGs presentes no evento156. Sobre esse 
último ponto, chamamos atenção para o fato de novamente aparecer a “recomendação” de que 
os países desenvolvidos destinem 0,7% do PIB à ajuda para as economias ‘em desenvolvi-
mento’157 – ou seja, implicitamente o Plano de Joanesburgo confirma o fracasso na efetivação 
dessa proposta (feita há 30 anos na Conferência de Estocolmo). 

 

Passados outros dez anos, com a realização da Rio+20, oficialmente chamada de United Nati-
ons Conference on Sustainable Development (Conferência das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável), prevaleceu “o sentimento generalizado de repetição do fracasso retó-
rico” de Joanesburgo158. O novo encontro do Rio de Janeiro, que ocorreu em junho de 2012 
(Figura 43), foi organizado enquanto uma conferência ‘de revisão’, de maneira que, como não 
previa a adoção de decisões de Estado (na forma de tratados, convenções ou acordos ambientais 
multilaterais), também a presença de chefes de Estado e de Governo não foi percebida como 
fundamental. De fato, deixaram de comparecer ao evento a chanceler alemã, Angela Merkel (nas-
cida em 1954), o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron (nascido em 1966), e o pre-
sidente norte-americano, Barack Obama (nascido em 1961)159. Na verdade, a Resolução 64/236 da 
Assembleia Geral da ONU indicava como objetivos da Rio+20 “garantir um compromisso polí-
tico renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliando-se os avanços realizados até o mo-
mento e as lacunas remanescentes na implementação dos resultados das principais cúpulas sobre 
desenvolvimento sustentável”160. 

 
155 O endividamento dos países da América Latina, de modo geral, teve início com os processos de independência 
na região, quando foram realizados empréstimos internacionais com o objetivo de financiar gastos para o desliga-
mento das metrópoles. Ao longo do tempo, visando custear grandes obras de infraestrutura, atividades industriais, 
entre outros fins, novos empréstimos foram feitos junto a instituições financeiras ou países credores. Os movimen-
tos em favor do abono da dívida advogam que o pagamento de seus juros, no decorrer de décadas, tornou-se um 
entrave ao atendimento de demandas sociais essenciais nesses países. Sobre a articulação da sociedade civil pelo 
perdão da dívida externa, ver: REYES, Yovana; PATOMÄKI, Tagle and Katarina Sehm. The Rise and Development 
of the Global Debt Movement. UN, 2007. 
156 LIMA, 2013, p .7. 
157 UN, 2002, p. 43-44. 
158 GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, em rede. 
159 Cf. “Ausência de Obama, Cameron e Merkel ofusca líderes presentes na Rio+20”, Veja, 15 jun. 2012. Disponível 
em: <https://veja.abril.com.br/mundo/ausencia-de-obama-cameron-e-merkel-ofusca-lideres-presentes-na-rio20/>. 
Acesso em: 30 mar. 2021. 
160 UNITED NATIONS. A/RES/64/236. General Assembly, 31 mar. 2010. p. 5-6. (Tradução nossa). Disponível em: 
<https://undocs.org/en/A/RES/64/236 >. Acesso em: 30 mar. 2021.  
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Figura 43 – Conferência de abertura da Rio+20, 20 de junho de 2012. 

 

Fonte: UN News, 2012161. Foto de M. Garten. 

Foi justamente a ausência de medidas concretas visando o combate do processo de degradação 
ecológica (bem como dos conflitos socioambientais oriundos do modo de produção vigente) o 
principal alvo das críticas da Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental 162. Concebida 
como contraponto ao evento oficial, a Cúpula foi organizada por entidades da sociedade civil e 
movimentos sociais de vários países, com o intuito de debater as causas estruturais da crise so-
cioambiental contemporânea, apresentando soluções aos problemas levantados163. Esse evento 
paralelo, aberto ao público, contou com a participação de aproximadamente 7 mil ONGs, reu-
nindo entre 25 e 30 mil pessoas por dia em seus debates e manifestações164 – o que demonstra o 
fortalecimento da atuação da sociedade civil desde Estocolmo. As propostas mais ‘ousadas’ en-
viadas pelas entidades ali organizadas à mesa de negociação oficial, contudo, foram rechaçadas 
por nossos representantes – a exemplo do perdão da dívida externa para os países mais pobres, 
do financiamento de projetos agroecológicos e de agricultura familiar em detrimento da agrope-
cuária industrial, ou mesmo da regulação dos mercados financeiros e commodities165. 

Ilusoriamente o guia de divulgação da Rio+20 indicava a Conferência como uma “oportunidade 
de modificar o paradigma financeiro tradicional e agir para acabar com a pobreza, lidar com a 
destruição do meio ambiente e construir uma ponte para o futuro”166. Mas, para tanto, propu-
nha como ‘saída’ manter-se no sistema, tentando (mais uma vez) conciliar a lógica do cresci-
mento econômico com outra que atendesse às necessidades sociais humanas e estabelecesse 

 
161 Disponível em: <https://news.un.org/en/story/2012/06/413702>. Acesso em: 30 mar. 2021. 
162 LIMA, 2013, p. 16. 
163 Cf. “Cúpula dos Povos”, Rio +20. Disponível em: <http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20/o-que-e-cupula-
dos-povos.html>. Acesso em: 30 mar. 2021. 
164 Cf. CARNEIRO, Júlia Dias. “Cúpula dos Povos começa como contraponto à Rio+20”, BBC News, 15 jun. 2012. Dis-
ponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/06/120615_cupula_povos_jc>. Acesso em: 31 mar. 2021. 
165 LIMA, op. cit., p. 14-15. 
166 UNITED NATIONS. RIO+20 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O 
futuro que queremos. Cartilha de divulgação. Rio de Janeiro: UN, 2012. p. 3. 
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uma relação menos predatória com o mundo natural – desta feita, apostando no conceito de 
“economia verde”167. Situação incontornável, visto que a nova Conferência do Rio sofreu im-
pactos de uma das crises do próprio “paradigma financeiro tradicional”168: aquela iniciada em 
2008 nos Estados Unidos169, que logo se estendeu para o sistema econômico global, desestabili-
zando-o. Nesse quadro, a resolução das questões ambientais – que, para além do discurso, mesmo 
em períodos economicamente mais favoráveis, nunca ocupou posição central na agenda inter-
nacional –, no contexto de crise, foi desviada ainda mais para baixo na lista das prioridades glo-
bais170 – conforme nos indica a ausência de importantes líderes mundiais ao evento de 2012. E, 
como já alertamos nos Capítulos 1 e 2, não temos mais tempo para “reafirmar, revalidar, reco-
nhecer” compromissos retóricos em uma possível Rio+30 (ou poderíamos dizer Estocolmo+50?). 

O afastamento entre as narrativas oficiais e as ações práticas necessárias à materialização dos 
pactos acordados também se fez presente no desenrolar da Convenção do Clima171. Como 
exemplo dessa situação, podemos citar a proposta de um novo Protocolo de Kyoto – objeti-
vando estipular metas atuais para a redução das emissões de gases de efeito estufa (pois os 

 
167 Embora o documento “O Futuro que queremos” não indique um conceito específico do que seja “economia 
verde”, considerando o conjunto de informações que a seção destinada ao mesmo traz, segundo nossa percepção, 
seria praticamente equivalente ao de “desenvolvimento sustentável”. Cf. UNITED NATIONS. The future we want. 
Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development. Rio de Janeiro: UN, 2012. p. 
14-18. Portanto, o ‘novo’ conceito parece se constituir como uma estratégia para renovar este último termo, já des-
gastado. Cf. DIAS, 2017, p. 25. A diferença reside no reforço à lógica da responsabilidade social e ambiental empre-
sarial, indicando sua aproximação à atual fase financeira do capitalismo (tal qual no caso dos mecanismos de flexi-
bilização do Protocolo de Kyoto) – como também expresso na declaração final da Cúpula dos Povos. Disponível em: 
<http://rio20.net/pt-br/propuestas/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-rio20-pela-justica-social-e-ambiental/>. 
Acesso em: 31 mar. 2021. 
168 LAGO, 2013, p. 158-159. Ver também: DIAS, 2017, p. 24-25. 
169 Como decorrência de bolhas imobiliárias nos Estados Unidos, em que a conjunção entre expansão de créditos e 
hipotecas de alto risco gerou alta valorização de imóveis. Com o tempo, grande parte dos credores, diante do aumento 
das taxas de juros, não conseguiu mais quitar suas dívidas – levando à falência do tradicional banco Lehman Brothers 
em setembro de 2008. Em ‘efeito dominó’, ocorreu grande queda nas bolsas de valores mundiais. Em suma, a crise 
resultou do processo de financeirização global da moradia, como bem descrito por: ROLNIK, Raquel. Guerra dos lu-
gares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 19-140.    
170 DIAS, op. cit., p. 26-27. 
171 O mesmo, infelizmente, podemos dizer com relação à Convenção sobre Biodiversidade, visto que, das 20 Metas 
de Aichi acordadas em 2010, na 10ª Conferência das Partes, envolvendo ações concretas para deter a perda de bio-
diversidade global até 2020, somente 6 delas foram parcialmente alcançadas. Cf. UNITED NATIONS. CONVEN-
TION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Global Biodiversity Outlook 5. Quebec: UN, 2020. Igualmente se dá quanto 
aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – propostos ainda na Rio+20 e finalmente definidos, em 
setembro de 2015, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU –, posto que, mesmo sem conside-
rar os impactos negativos da pandemia do novo coronavírus (pela falta de dados), um relatório de 2020 indicou que, 
de maneira geral, estamos longe de alcançar tais objetivos. Inclusive os três países mais próximos de cumprir suas 
metas (Suécia, Finlândia e Dinamarca) apresentam desempenho muito baixo em pelos menos alguma delas. Atual-
mente o Brasil ocupa a 53ª posição no ranking entre 166 países. Cf. SACHS, J. [et al.] The Sustainable Development 
Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.     
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limites de 1997 não foram cumpridos pelos países assinantes do acordo original). Os novos 
compromissos foram firmados na Conferência do Clima (COP21) de 2015 em Paris, enquanto 
a Conferência realizada em novembro de 2016 em Marraquexe (Marrocos), definiu como 2018 
o prazo para entrada em vigor do Acordo de Paris172 – mas o evento foi marcado pela incerteza 
de ratificação do Tratado por parte dos Estados Unidos, com a então recente vitória de Donald 
Trump (nascido em 1946) nas eleições presidenciais, o que de fato ocorreu em junho de 2017173.  

A análise de Luiz Marques é perspicaz para explicar a dificuldade de cumprimento das metas 
internacionais pelos países. Isso porque o historiador relaciona o aumento da participação do 
capital estatal em setores da economia, incluindo na indústria de combustíveis fósseis, à inércia 
dos Estados em reduzirem suas emissões de GEE. Afinal, das 90 maiores corporações “campeãs 
do carbono”, 50 delas são privadas e as outras 40 são controladas pelos Estados ou são proprie-
dades estatais174. Embora em quantidade sejam praticamente equivalentes, a responsabilidade 
das 40 corporações de capital estatal é de 600 GtCO2e, quase o dobro do volume emitido pelas 
corporações privadas, ou seja, 315 GtCO2e175. Dados mais recentes confirmam essa situação, visto 
que, entre as cinco maiores companhias mundiais de petróleo e gás, em receitas de 2019, quatro 
delas são estatais (Sinopec, CNPC, PetroChina e Saudi Aramco)176. Sendo assim, as políticas pú-
blicas gradualmente se submeteram aos interesses dos próprios ativos econômicos do Estado: 
como consequência, enquanto entre os séculos XIX e XX, houve aprovação de importantes leis 
trabalhistas e ambientais em todo o mundo – como resultado da pressão exercida pelos movi-
mentos sociais, mas também do próprio “senso de Estado” do poder público, propiciado por 
sua relativa autonomia financeira177 –, os últimos anos assistem ao abandono dessas normativas 
e/ou à dificuldade de cumprimento dos acordos. Como vimos, as concentrações de gases de 
efeito estufa seguem crescendo apesar da assinatura de pactos multilaterais entre os países.  

 
172 Em dezembro de 2015, 195 países e a União Europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE, visando 
deter o aumento médio de temperatura global “bem abaixo” de 2°C, além de “envidar esforços” para limitar esse 
aumento da temperatura a 1,5°C, em relação aos níveis pré-industriais. Com esse intuito, as metas intencionais de 
cada país seriam transformadas em Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, em inglês) quando da rati-
ficação do acordo. Em adição, previu-se a revisão das NDCs em cinco anos, de maneira a progressivamente aumen-
tar as ambições de redução de cada Parte. Cf. UNITED NATIONS. Paris Agreement. Paris: UN, 2015. 
173 HALPER, Evan; ZAVIS, Alexandra. “Trump quits the Paris climate accord, denouncing it as a violation of U.S. 
sovereignty”, LA Times, 01 jun. 2017. Disponível em: <http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-paris-
20170601-story.html>. Acesso em: 30 set. 2021. 
174 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Editora da UNICAMP, 2015. p. 25-26. 
175 HEEDE, Richard. Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement pro-
ducers, 1854-2010. Climatic Change, n. 122, p. 229-241, jan. 2014. Disponível em: <https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s10584-013-0986-y>. Acesso em: 30 set. 2021. 
176 Cf. “Top ten oil and gas companies in 2020”, OffShore Technology, 30 out. 2020. Disponível em: 
<https://www.offshore-technology.com/features/top-ten-oil-and-gas-companies-in-2020/>. Acesso em: 07 set. 2021. 
177 MARQUES, op. cit., p. 26. 
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Nesse contexto, entre 1992 e 2012, ao invés de reduzirem 5,2%, como previa o Protocolo de 
Kyoto, as emissões de GEE aumentaram em mais de 11%178.  De forma semelhante, enquanto 
na década de 1990, as emissões cresciam ao ritmo de 1,3% ao ano, a partir de 2000, tal ritmo 
passou para 3,3%179. Na Conferência do Clima (COP23), realizada em novembro de 2017, pre-
valeceu justamente a discussão sobre a lacuna entre as Nationally Determined Contributions 
(NDC, Contribuições Nacionalmente Determinadas) — as quais apontam quais são os com-
promissos dos países assinantes para cumprir os objetivos do atual acordo climático — em 
relação às reduções consideradas necessárias pelos especialistas: afinal, mesmo se todas as 
promessas assumidas fossem efetivamente honradas pelos signatários do Acordo (o que não 
tem ocorrido), seriam ainda insuficientes para ‘barrar’ o aquecimento médio do planeta abaixo 
do (perigoso) limiar de 2°C180. Na COP23, o Brasil mostrou inclusive involução em sua atuação 
ambiental, ganhando o prêmio de “Fóssil do Dia”181, em função do encaminhamento da Medida 
Provisória n° 795/2017 pelo então presidente Michel Temer (nascido em 1940) ao Congresso 
Nacional, que propunha a redução dos tributos de empresas relacionadas à exploração e à pro-
dução de petróleo e gás natural. De lá para cá, a situação do nosso país tem se agravado, pois o 
atual presidente, Jair Messias Bolsonaro (nascido em 1955), desde a campanha eleitoral, decla-
rou que pretendia sair do Acordo de Paris182.  

 

De maneira geral, na penúltima Conferência do Clima (a COP25, realizada em Madri em 2019), 
poucos países apresentaram planos com compromissos concretos voltados à redução de suas 
emissões, de maneira que os mesmos foram instados a indicarem metas mais ambiciosas no 
evento seguinte183 — novamente, ‘empurrando’ a ação para o futuro (que se torna mais frágil a 
cada dia). Como sinalizou a jovem ativista sueca, líder do Fridays for Future, Greta Thunberg184, 

 
178 Cf. TOLLEFSON, Jeff; GILBERT, Natasha. Earth Summit: Rio report card. Nature, 486, p. 20-23, jun. 2012. Dis-
ponível em: <http://www.nature.com/news/earth-summit-rio-report-card-1.10764>. Acesso em: 30 set. 2021. 
179 Cf. LÉNA, Philippe. Os limites do crescimento econômico e a busca pela sustentabilidade: uma introdução ao 
debate. In: LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (orgs.). Enfrentando os limites do crescimento: 
sustentabilidade, decrescimento, prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 27. 
180 Ver: WATSON, Robert. [et al.] The truth about climate change. Buenos Aires: FEU-US, 2016. 
181 BARBOSA, Vanessa. “COP23 — o que avançou (ou não) na reunião de clima da ONU”, EXAME, 18 nov. 2017. 
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo/cop23-principais-resultados-da-reuniao-de-clima-da-onu-em-
bonn/>. Acesso em: 30 set. 2021. 
182 Cf. GAIER, Rodrigo Viga. “Bolsonaro diz que pode retirar Brasil do Acordo de Paris se eleito”, EXTRA GLOBO, 
03 set. 2018. <https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-diz-que-pode-retirar-brasil-do-acordo-de-paris-se-
eleito-23034957.html>. Acesso em: 30 set. 2021. 
183 Cf. “COP 25 encerra com progressos, mas sem acordo para aumentar a ambição climática”, ONU News, 15 dez. 
2019. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2019/12/1698001>. Acesso em: 31 mar. 2021. 
184 A sueca Greta Thunberg (nascida em 2003) ficou conhecida por ter dado início e liderado o movimento internacional 
Fridays for Future (também chamado de Greve Global pelo Clima), ainda ativo. Entre outros atos, os estudantes faltam às 
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na ocasião, “apenas estabelecer datas distantes e dizer coisas que dão a impressão de que a 
ação está em andamento causará mais mal do que bem, porque as mudanças necessárias ainda 
não estão nem perto de ocorrer”185. Com o cancelamento da COP de 2020 devido à pandemia 
da Covid-19, por sua vez, organizou-se a Cúpula de Ação Climática, que reuniu virtualmente 
cerca de 80 líderes globais para rediscutir as metas do Acordo de Paris, transcorridos cinco 
anos de sua criação186. No entanto, enquanto alguns países, como Reino Unido e França, defi-
niram metas relativamente mais ambiciosas de redução para 2030 (tal qual o fim de subsídios 
a empresas de combustíveis fósseis), grandes emissores como Estados Unidos187, Japão, Aus-
trália e Brasil não participaram do evento. No caso brasileiro, aliás, fomos excluídos da Cúpula 
depois que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (nascido em 1975)188 apresentou 
uma atualização de nossa NDC com retrocessos189.  

Além disso, o alcance dos (defasados) compromissos da nova NDC brasileira dependeria da 
definição e da execução de políticas públicas, particularmente em setores econômicos com 
emissões relevantes. Contudo, ao contrário da NDC de 2015, o texto de 2020 não aborda, por 
exemplo, quais seriam as medidas efetivas voltadas à redução do uso de combustíveis fósseis 

 
aulas nas sextas-feiras em protesto, exigindo que os líderes políticos realizem ações concretas a fim de evitar as mudanças 
climáticas que iniciamos. Para mais, ver: “Greta Thunberg: Who is she and what does she want?”, BBC News, 28 fev. 2020. 
<https://www.bbc.com/news/world-europe-49918719>. Acesso em: 31 mar. 2021. 
185 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uoKJcBMQRnA>. Acesso em: 31 mar. 2021. 
186 Cf. “Reino Unido e França apertam cerco a fósseis em cúpula do clima”, Observatório do Clima, 12 dez. 2020. 
Disponível em: <https://www.oc.eco.br/reino-unido-e-franca-apertam-cerco-fosseis-em-cupula-clima/>. Acesso em: 
31 mar. 2021. 
187 Uma expectativa mais positiva surgiu com a eleição de Joe Biden (nascido em 1942) nos Estados Unidos, visto 
que reintegrou o país ao Acordo de Paris, bem como se comprometeu a zerar as emissões norte-americanas de GEE 
até 2050. Ainda assim, reiteramos que zerar emissões apenas em 2050 ou 2060 (como apontado pela China também 
na Cúpula) já será muito tarde. Cf. “EUA voltam oficialmente ao Acordo de Paris sobre o clima”, G1, 19 fev. 2021. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/02/19/eua-voltam-oficialmente-ao-acordo-de-paris-so-
bre-o-clima.ghtml>. Acesso em: 31 mar. 2021.  
188 Com atuação polêmica, o ex-ministro Ricardo Salles, em vídeo de uma reunião ministerial de abril de 2020 (di-
vulgado por imposição do Supremo Tribunal Federal), afirmou até mesmo que o período da pandemia seria oportuno 
para aprovar reformas “infralegais”, convocando outros ministros para “ir passando a boiada”. Em parte, isso ocor-
reu – como comprovam a autorização da regularização de propriedades rurais em terras indígenas e o aumento na 
aprovação de licenças para novos agrotóxicos, que anteriormente examinamos. Cf. NICOLAV, Vanessa. “O que 
passou na ‘boiada’ de Ricardo Salles durante a pandemia?”, Brasil de Fato, 09 jun. 2020. Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2020/06/09/o-que-passou-na-boiada-de-ricardo-salles-durante-a-pandemia>. 
Acesso em: 01 abr. 2021. 
189 A primeira NDC brasileira descreveu, em números absolutos, o volume de emissões que o país pretendia reduzir, 
qual seja: 1,3 GtCO2e em 2025 e 1,2 GtCO2e em 2030, baseando-se nos níveis de emissões do Brasil em 2005 (2,1 
GtCO2e). Já a nova NDC indica que adotará como referência os dados do 3º Inventário Nacional de Emissões (que, em 
função de um aprimoramento metodológico, mostra o volume de emissões do país em 2,8 GtCO2e em 2005). Sendo 
assim, na realidade, o Brasil comprometeu-se a lançar 400 milhões de toneladas a mais de gases na atmosfera até 2030. 
O texto da NDC brasileira está disponível em: <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bra-
zil%20First/Brazil%20First%20NDC%20(Updated%20submission).pdf>. Acesso em: 31 mar. 2021. 
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(e de seus subsídios) ou do desmatamento (cujas taxas, como vimos no Capítulo 2, aumenta-
ram nos últimos anos), bem como deixa de apontar estratégias que busquem estimular pro-
postas de restauração florestal – o que torna a proposta (para não usar termos mais depreci-
ativos) “difusa e sem foco”190. Nesse sentido, podemos dizer que, embora Bolsonaro não tenha 
oficialmente abandonado o Acordo de Paris quando assumiu o cargo em 2019 – a exemplo de 
Donald Trump –, é o que “sorrateiramente”191 tem feito (sem mencionar todo o desmonte das 
políticas ambientais que, ainda deficientes, foram construídas no país e que se veem cons-
tantemente ameaçadas pelo governo federal192).  

Figura 44 – Manifestação em Glasgow por justiça climática durante a COP26. 

 

Fonte: Republica de las ideas (2021), em rede193.  

Na última Conferência do Clima, a COP26, realizada em novembro de 2021 em Glasgow (Es-
cócia), permaneceu o sentimento de “frustração” diante da lentidão de nossos representantes 

 
190 Cf. “Nova NDC Brasileira reduz ambição climática do país, contra o espírito do Acordo de Paris”, WWF Brasil, 10 
dez. 2020. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?77489/Nova-
NDC-Brasileira-reduz-ambicao-climatica-do-pais-contra-o-espirito-do-Acordo-de-Paris>. Acesso em: 31 mar. 2021. 
191 Apropriamo-nos aqui do termo empregado por Luiz Marques, o qual pode ser usado também para descrever o 
comportamento de outros países, como Canadá e Austrália. Cf. MARQUES, Luiz. “As duas formas de sair do Acordo 
de Paris: a espetaculosa e a sorrateira”, Jornal da UNICAMP, 12 jun. 2017. Disponível em: <https://www.uni-
camp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/duas-formas-de-sair-do-acordo-de-paris-espetaculosa-e-sorrateira>. 
Acesso em: 01 abr. 2021. 
192 Desde o início da gestão de Bolsonaro, têm sido denunciadas restrições em órgãos de proteção do meio ambiente, 
flexibilização e tentativas de desregulamentação de leis de conservação ambiental, além da constante ameaça aos di-
reitos dos povos nativos e do assédio aos servidores públicos da área ambiental. Com o intuito de tornar essa situação 
reconhecida por órgãos internacionais, pressionando por mudanças, a Associação Nacional dos Servidores de Meio 
Ambiente (ASCEMA) elaborou um dossiê que denuncia o desmonte das políticas ambientais no país. Ver: ASSOCIA-
ÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE. Cronologia de um desastre anunciado: ações do go-
verno Bolsonaro para desmontar as políticas de meio ambiente no Brasil. Brasília: ASCEMA, 2020. 
193 Disponível em: < https://www.republica.com/sociedad/miles-de-personas-se-manifiestan-en-glasgow-para-exi-
gir-justicia-climatica-20211106-15041352434/>. Acesso em: 08 mai. 2021. 
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políticos frente à urgência climática – os quais continuaram ‘passivos’ mesmo diante das cen-
tenas de pessoas (membros de ONGs, indígenas, refugiados climáticos, entre outras) que se 
mobilizaram, em diferentes pontos do planeta, reivindicando por justiça climática194 (Figura 
44). Embora a regulamentação do Acordo de Paris, sobretudo no que tange às regras de funci-
onamento do “mercado de carbono”, tenha sido finalmente encerrada, outras questões essen-
ciais não foram contempladas no evento (tal qual nas demais conferências aqui descritas – Fi-
gura 45). Como exemplo, podemos citar a destinação de recursos financeiros aos países ‘em 
desenvolvimento’ para apoiar metas mais ambiciosas (e urgentes) de redução de emissões, ou 
o estabelecimento de um mecanismo de financiamento que pudesse auxiliar as nações desde 
já mais vulneráveis a lidarem com os danos acarretados pelas mudanças climáticas195. 

Figura 45 – Linha do tempo das principais conferências e marcos mundiais. 

Fonte: Organizado pela autora.  

Em relação ao Brasil, no primeiro dia da COP26, através do atual ministro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite (nascido em 1975), o país anunciou que fará um ajuste em sua tão criticada 
NDC. Mas, a ‘nova’ meta proposta é, no máximo, semelhante àquela de 2015 – considerando 
a adaptação da metodologia que anteriormente descrevemos196. Em contrapartida, um 

 
194 HERNÁNDEZ, Belén. “Glasgow lidera dezenas de marchas no mundo para exigir justiça climática”, El País, 06 
nov. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-11-07/glasgow-lidera-dezenas-de-marchas-no-
mundo-para-exigir-justica-climatica.html>. Acesso em: 18 nov. 2021. 
195 Cf. “Glasgow adia novamente a salvação do clima”, Observatório do Clima, 13 nov. 2021. Disponível em: 
<https://www.oc.eco.br/glasgow-adia-novamente-a-salvacao-do-clima/>. Acesso em: 18 nov. 2021. 
196 Caso os 50% de redução prometidos sejam aplicados sobre a base de cálculo do inventário mais recente de 
emissões do Brasil, será equivalente à meta proposta seis anos atrás – já considerada insuficiente para 
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compromisso que fosse realmente compatível com o Acordo de Paris deveria prever pelo 
menos 80% de corte nas emissões nacionais – conforme proposta apresentada pelo Observa-
tório do Clima (rede que reúne 56 organizações da sociedade civil brasileira), a qual indicou 
que as emissões líquidas do país, em 2030, deveriam ser de 0,4 GtCO2e, zerando desmata-
mento, para estarem em acordo com o limite de aumento da temperatura de 1,5°C, aventado 
pelas projeções mais otimistas do atual pacto climático197. Sobre esse ponto, lembramos que, 
enquanto o governo federal, durante a COP26, comprometia-se a zerar o desmatamento ilegal 
no Brasil até 2028, entre agosto de 2020 e julho de 2021, presenciamos a maior taxa de desflo-
restação dos últimos 15 anos no país (13.235 km², como indicado no Capítulo 2). Dado esse que, 
embora conhecido antes da Conferência de Glasgow, somente foi (convenientemente) divul-
gado após seu encerramento198. 

No documento da rede do clima, além de indicar caminhos para se atingir essa meta de emis-
sões, solicitava-se que o Plano Nacional de Adaptação às mudanças climáticas, cuja execução 
foi abandonada pela presente gestão, fosse atualizado em 2021 (considerando recomendações 
científicas mais recentes sobre ecossistemas terrestres e marinhos), incorporando ainda o au-
mento da resiliência de populações vulneráveis199. Para tanto, seria fundamental dar prosse-
guimento aos (constantemente adiados) processos de titulação de 1.175 territórios quilombolas 
e de demarcação de 237 terras indígenas identificados no país200. Como lembrou Txai Suruí, 
fundadora do Movimento da Juventude Indígena em Rondônia, no seu discurso de abertura da 
COP26, “os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, por isso devemos 

 
cumprirmos nossa parte em limitar o aquecimento global, é importante dizer. Por outro lado, se mantida a base 
do inventário anterior, a “pedalada” cairia de 419 milhões para 218 milhões de toneladas de gás carbônico equi-
valente. Cf. “Nova meta do Brasil no clima reduz pedalada, mas não a vergonha”, Observatório do Clima, 01 nov. 
2021. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/nova-meta-do-brasil-no-clima-reduz-pedalada-mas-nao-a-vergo-
nha/>. Acesso em: 01 nov. 2021. 
197 OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Proposta do Observatório do Clima para a 2a Contribuição Nacionalmente De-
terminada do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, dez. 2020. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/wp-con-
tent/uploads/2020/12/Prposta-OC-NDC-2030-Final.pdf >. Acesso em: 31 mar. 2021. 
198 Cf. DANTAS, Carolina. “Relatório que mostra alta de 22% no desmate tem data anterior a COP26; ONGs apontam 
escândalo e omissão”, G1, 18 nov. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/18/re-
latorio-que-mostra-alta-de-22percent-no-desmate-tem-data-anterior-a-cop26-ongs-apontam-escandalo-e-omis-
sao.ghtml>. Acesso em: 19 nov. 2021. 
199 OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2020, p. 4-5. 
200 Cf. “Brasil deve reduzir emissões em 81% até 2030, propõe OC”, Observatório do Clima, 07 dez. 2020. Disponível 
em: <https://www.oc.eco.br/en/brazil-cut-emissions-81-2030-oc-says/>. Acesso em: 31 mar. 2021. No entanto, refor-
çamos que a proteção das reservas indígenas está atualmente ameaçada pelo PL 490/2007, aprovado em junho de 
2021 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, que modifica o rito de de-
marcação de terras indígenas, permitindo a realização de atividades econômicas (por pessoas não indígenas) nas 
mesmas. Cf. “CMA debate na quarta ameaças aos direitos dos povos indígenas”, Agência Senado, 23 ago. 2021. 
Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/23/cma-debate-na-quarta-ameacas-aos-di-
reitos-dos-povos-indigenas>. Acesso em: 23 set. 2021. 
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estar no centro das decisões que acontecem aqui”201. Como ocorrido nos anos 1960, portanto, 
são as mobilizações recentes da sociedade civil – a exemplo da atuação do Observatório do 
Clima, dos povos originários, ou mesmo dos estudantes em greve – que nos dão um alento de 
esperança de que mudanças possam ocorrer (a despeito da negligência e ‘passividade’ de 
grande parte nossos líderes políticos). 

 

 

Conforme o exposto, podemos concluir que são justamente os conflitos entre os grupos sociais 
mobilizados (em geral, com o intuito de preservar sua condição de existência) e os interesses 
corporativos e governamentais (com vistas à manutenção de padrões de crescimento econô-
mico contínuos) que têm fundamentado os debates sobre a preservação (versus exploração) dos 
recursos naturais em âmbito mundial – inclusive no campo da Arquitetura e do Urbanismo, 
como se verá adiante. Por outro lado, segundo Ester Limonad, “disputas por água potável, por 
terras férteis, por fontes combustíveis sempre existiram e são tão antigas quanto a humani-
dade”202. De fato, as civilizações humanas têm modificado (e disputado) o meio natural há tem-
pos, causando danos em diferentes regiões do planeta, como nos demonstra, para citar apenas 
um exemplo, a calcarização das margens do mar Mediterrâneo – enquanto resultado do con-
sumo excessivo de madeira por sociedades pré-modernas, sobretudo pelo Império Romano203. 
No entanto, esse tipo de impacto, embora significativo, restringia-se a aspectos isolados da 
biosfera, sendo que somente em períodos mais recentes nossos feitos se tornaram abrangentes 
a ponto de comprometerem a própria perpetuação da vida na Terra. 

O que explicaria a extensão e aparente irreversibilidade atual de nossas ações? Desde 1750, 
conforme apontamos no Capítulo 2, as emissões de GEE e demais impactos ambientais au-
mentaram de maneira significativa: o que aconteceu desde então e por que não conseguimos 
sair dessa relação devastadora com a Natureza? Para tentar responder essas questões, precisa-
mos examinar mais a fundo o modo de (re)produção (capitalista) que nos trouxe até aqui, de 
maneira a também desconstruir a aposta oficial na falsa ‘solução’ do desenvolvimento susten-
tável aos nossos dilemas contemporâneos.  

 
201 Cf. “Txai Suruí, jovem indígena brasileira, acaba de discursar na abertura da COP26”, WWF, 01 nov. 2021. Dis-
ponível em: <https://www.wwf.org.br/?80429/Txai-Surui-jovem-indigena-brasileira-acaba-de-discursar-na-aber-
tura-da-COP26>. Acesso em: 18 nov. 2021. 
202 LIMONAD, Ester. A natureza da “ambientalização” do discurso do planejamento. Scripta Nova, Barcelona, v. 14, n. 
331 (66), ago. 2010. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-66.htm>. Acesso em: 29 ago. 2020. 
203 KURZ, Robert. “O desenvolvimento insustentável da natureza”, Folha, 6 dez. 2002. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0610200212.htm >. Acesso em: 30 set. 2021. 
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3.2 A INSUSTENTABILIDADE DO CAPITALISMO: 
Outro jeito de contar essa história 

[...] Essa ruptura do metabolismo socioecológico da reprodução humana foi obra e 
graça do Capital, científica e estatalmente consolidado. Interveio nos fluxos energé-
tico-nutritivos fundamentais; em primeiro lugar, o fluxo que vai da Terra ao Corpo em 
forma de Alimento; também os fluxos de reciprocidade que unem os corpos à popula-
ção e fazem dela Comunidade, base material e simbólica do trabalho social; interveio, 
além disso, no fluxo que devolve criativamente a energia na forma de Trabalho social 
à sua origem, a Terra, e que, de tal modo, vai transformando-a, recriando, produzindo 
o território como segunda natureza204. 

[...] Por isso, a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo 
de produção social na medida em que solapa os mananciais de toda a riqueza: a terra e 
o trabalhador205. 

Como veremos ao longo deste subcapítulo, as condições que nos conduziram ao quadro de co-
lapso socioambiental iminente fazem parte dos mecanismos originais de funcionamento do ca-
pitalismo, estando presentes desde seus primórdios206. No pós-guerra, entretanto, ocorreu uma 
aceleração desses mecanismos cumulativos (de produção e de consumo), responsáveis pelo rom-
pimento dos equilíbrios ecológicos necessários à manutenção da vida terrestre. A despeito disso, 
como o crescimento econômico do período também estava associado à elevação dos padrões de 
vida das populações humanas, ainda que majoritariamente nos países ditos ‘desenvolvidos’, as 
problemáticas ambientais foram por nós inicialmente negligenciadas207. Assim, a concepção he-
gemônica de ‘dominação’ da Natureza – para submetê-la às vontades de (certos) grupos humanos 
– somente começou a ser efetivamente questionada quando os impactos dessas práticas se tor-
naram mais evidentes entre o final dos anos 1960 e início de 1970 (como testemunha a organiza-
ção da Conferência de Estocolmo em 1972).  

Mas então quais são as características fundacionais do capitalismo e por que promovem a “rup-
tura do metabolismo socioecológico da reprodução humana” (e de tantas outras espécies)? Com 
o intuito de achar as pistas dessa resposta, precisamos nos voltar aos processos da acumulação 

 
204 ARÁOZ, Horacio Machado. Mineração, genealogia do desastre: o extrativismo na América como origem da mo-
dernidade. São Paulo: Elefante, 2020. p. 253 (grifos do autor). Do original Potosí, el origen: genealogía de la minería 
contemporánea, 2020.  
205 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boi-
tempo, 2017. p. 574. Tradução de Rubens Enderle do original Das kapital: kritik der politischen ökonomie: buch 1: 
der produktionsprozess des kapitals de 1867.  
206 Embora seja importante lembrar que as consequências ambientais negativas da acumulação capitalista, em sua 
atual fase financeira, concretizem-se em formas mais severas e em ritmos mais intensos. Cf. CHESNAIS, François; 
SERFATI, Claude. “Ecologia” e condições físicas da reprodução social: alguns fios condutores marxistas. Crítica 
Marxista, São Paulo, v.1, n. 16, p. 39-75, 2003.  
207 Ibidem, p. 40. 
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primitiva, os quais são discutidos por Karl Marx (1818-1883) no final do Livro I de O capital – em 
polêmica com Adam Smith (1723-1790) – e que fazem parte da reestruturação socioeconômica, 
iniciada pelas classes dominantes europeias, entre as últimas décadas do século XV e as primei-
ras do XVI208. A análise dos processos da acumulação primitiva nos permite perceber duas ques-
tões essenciais, a saber: o desenvolvimento do capitalismo depende permanentemente de uma 
concentração prévia de capital e trabalho; e a separação entre trabalhadores e meios de produ-
ção constitui a fonte da riqueza capitalista209 (bem como, complementamos, de empobreci-
mento desses mesmos trabalhadores e do mundo biofísico). Nas palavras de Marx: 

O processo que cria a produção capitalista não pode ser senão o processo de separação 
entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho, processo 
que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção 
e, por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim cha-
mada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais que o processo histórico de se-
paração entre produtor e meio de produção. Ela aparece como “primitiva” porque cons-

titui a pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde210. 

No cerne da acumulação primitiva, encontra-se a expropriação do campesinato, cuja brutal his-
tória “está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo”211. Os lavradores me-
dievais foram arrancados aos solos que cultivavam por meio de um conjunto de estratégias co-
nhecidas como cercamentos – através das quais, membros da aristocracia e arrendatários (a 
classe fundiária em formação) buscavam aumentar suas propriedades212. Entre o final do século 
XV e ao longo do XVI, inicialmente na Inglaterra, tais cercamentos se concretizaram mediante 
atos individuais (embora ilegais) de violência e foram, em geral, acompanhados pela conversão 
das terras de lavouras em pastagens para atender à florescente manufatura da lã – sendo que 
vilarejos inteiros foram derrubados para tanto. Já no século XVIII, ainda que esses métodos usur-
patórios privados tenham continuado, os campos do povo passaram a ser apropriados também 
licitamente pelas Leis para o Cercamento das Terras comunais213.  

Portanto, cercar compreendia o fechamento dos espaços comunais214 (Figura 46), com conse-
quente destruição das habitações ali existentes, daqueles que não possuíam terras (embora 

 
208 MARX, [1867] 2017, p. 789-790. 
209 FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017. p. 117. 
Do original Caliban and the Witch: women, the body and primitive accumulation de 2004.  
210 MARX, op. cit., p. 786. 
211 Ibidem, p. 787. 
212 FEDERICI, op. cit., p. 133. 
213 MARX, op. cit., p. 786. 
214 Florestas, pradarias, bosques, lagos e pastos, entre outros, constituíam espaços comunais, os quais forneciam 
importantes recursos à economia camponesa (como lenha para combustível, madeira para construção e alimentos 
gratuitos), protegendo os aldeões de colheitas malsucedidas, por exemplo. Ademais, o planejamento de seu uso 
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pudessem nelas sobreviver em função de seus direitos consuetudinários)215. Mas não só essas 
moradias foram demolidas, visto que ocorreram os processos de “clareamento das proprieda-
des rurais” – o que significou a eliminação dos seres humanos que residiam nas mesmas. Como 
exemplo dos métodos violentos de clareamento postos em prática, Marx cita aqueles realizados 
por ordem da duquesa de Sutherland: entre 1814 e 1820, 15 mil habitantes foram expulsos e 
exterminados para a transformação desse condado em pastagens de ovelhas, sendo que todos 
os seus povoados foram incendiados216.  

Figura 46 – Diferenças de configurações das aldeias antes e após os cercamentos. 

 

Fonte: WEAVER (2003), em rede217. Antes dos cercamentos (imagem da esquerda), as faixas de terra exclusivas dos 
senhores espalhavam-se ao redor do vilarejo em grandes campos sem divisas. Após os cercamentos (à direita), as ter-

ras privatizadas aparecem agrupadas em lotes fechados (com eliminação dos espaços comuns).  

A expropriação das massas populares foi impulsionada ainda pela Reforma Protestante218 no 
século XVI: dado que a Igreja Católica era proprietária feudal de significativa parcela do solo 

 
coletivo favorecia a coesão comunitária e promovia práticas democráticas, pois todas as decisões (quando plantar e 
colher, quantos animais seriam permitidos nas áreas comunais, entre outras) eram tomadas em conjunto em assem-
bleia. Cf. FEDERICI, [2004] 2017, p. 50 e 136-137. 
215 Ibidem, p. 134. 
216 MARX, [1867] 2017, p. 800-802. 
217 WEAVER, J. C.  The great land rush and the making of the modern world, 1650-1900. Kingston: McGill-Queen's Univer-
sity Press, 2003. Disponível em: <https://www.tidridge.com/uploads/3/8/4/1/3841927/a_history_of_land_taking.pdf>. Acesso 
em: 05 out. 2021. 
218 O movimento da Reforma Protestante contrapôs-se a ações e regras da Igreja Católica. Teve como principal líder 
Martinho Lutero (1483-1546), que, em 1517, publicou suas 95 teses, tecendo várias críticas à Igreja, especialmente 
quanto à venda de indulgências. O movimento ocasionou um processo de ruptura, originando ramificações do cris-
tianismo. Embora aparentemente religioso, possuía motivações econômicas e políticas. Em primeiro lugar, porque 
a nobreza procurava se libertar dos tributos feudais controlados por Roma. Também os camponeses se indispunham 
com os clérigos, em função de dízimos e taxas que se viam obrigados a pagar. Ademais, a Igreja condenava práticas 
como a usura, defendendo a comercialização por justo preço – o que contrariava os interesses da nascente burguesia 
mercantil e manufatureira. O movimento culminou em guerras religiosas, que chegaram ao fim em 1555, mediante 
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inglês, com a tomada de seus bens (entre monastérios e bispados), inúmeros camponeses foram 
lançados ao proletariado219. De forma semelhante, após a Revolução Gloriosa (1688-1689)220, 
grande parte do patrimônio do Estado foi anexada a domínios privados – com as terras estatais 
tendo sido presenteadas, vendidas a preços insignificantes ou tomadas diretamente por pro-
prietários fundiários e capitalistas221. 

Assim, a transformação das propriedades rurais (e clânicas) em privadas, o cercamento das 
terras comunais, em conjunto com a alienação dos bens da Igreja Católica e de domínios esta-
tais constituíram os principais processos da acumulação primitiva na Inglaterra (que se esten-
deram pela Europa nos anos subsequentes) – os quais possibilitaram destinar o campo para a 
agricultura capitalista, bem como fornecer a necessária mão de obra ‘livre’ à nascente indústria 
urbana222. De fato, entre os séculos XVI e XVII, o afluxo de camponeses às cidades, expulsos 
pelos cercamentos, foi usado para romper com o monopólio das guildas urbanas223, especial-
mente no caso do segmento têxtil224.  

Por outro lado, poucos dos vilões225 recém-chegados se ajustavam à disciplina dos novos modos 
de vida que lhes eram impostos (melhor dizendo, os camponeses e artesãos expropriados não 
aceitaram pacificamente trabalhar por um salário226). Como consequência, muitos se tornaram 

 
acordo que estipulava a liberdade para que cada monarca escolhesse sua religião e a de seus súditos. Para mais, ver: 
SEFFNER, Fernando. Da Reforma à Contra-Reforma: o cristianismo em crise. São Paulo: Atual, 1993. 
219 MARX, [1867] 2017, p. 792-793. 
220 A Revolução Gloriosa marcou a consolidação da monarquia constitucional na Inglaterra, baseada em princípios 
liberais, por meio da deposição de Jaime II (soberano católico) com a coroação de Guilherme III de Orange e de sua 
esposa, Maria Stuart (filha de Jaime II). Ambos assinaram a Bill of Rights, em que se comprometeram a não expro-
priar propriedades privadas ou a coibir a liberdade de expressão, por exemplo. Sobre a Revolução, consultar: WEBB, 
Stephen Saunders. Lord Churchill's coup: the Anglo-American empire and the Glorious Revolution reconsidered. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1998. 
221 MARX, op. cit., p. 795-796. 
222 Ibidem, p. 804. 
223 Desde meados do século XII, a organização dos artesãos urbanos em grupos profissionais, chamados de guildas 
ou corporações de ofício, reconhecidos ou instituídos pelas autoridades locais, já havia se estabelecido em grande 
parte das cidades em formação na Europa Ocidental. Tais guildas determinavam as regras do ofício (inclusive 
quanto às técnicas de produção), garantindo o monopólio da profissão aos seus associados. A formação das guildas, 
por sua vez, decorreu do afluxo de mercadores nos lugares que se mostraram mais favoráveis ao ‘ressurgimento’ da 
atividade comercial a partir da segunda metade do século X. Oriundos do campo, os artesãos dele se afastavam por 
necessidade (eram muitos aqueles que a organização senhorial feudal não conseguia alimentar) ou por vontade pró-
pria (atraídos pela possibilidade de se libertar da condição de servidão). Os mercadores e artesãos das nascentes 
cidades opunham-se, assim, à sociedade agrícola da qual descendiam em função de seu modo de vida apartado de 
relações diretas com a terra. Cf. PIRENNE, Henri. História econômica e social da Idade Média. São Paulo: Mestre 
Jou, 1968. Do original Histoire economique et sociale du Moyen-Age de 1933. p. 50-55 e 188. 
224 FEDERICI, [2004] 2017, p. 139-140. 
225 Como assim eram também denominados os camponeses e servos no período. Cf. Ibidem, p. 17-18. 
226 FEDERICI, op. cit., p. 245. Com efeito, o trabalho assalariado era tão rejeitado que, durante os séculos XVI e XVII, 
muitos preferiram arriscar-se ao enforcamento no lugar de se subordinarem às novas condições de trabalho. 
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mendigos, assaltantes e vagabundos – fato que explica a instituição, entre o final do século XV 
e durante o século XVI, de uma repressiva legislação contra a vadiagem na Europa Ocidental227. 
Nesse sentido, a população rural expropriada passou a ser criminalizada, com o intuito de for-
çosamente atar-se ao trabalho assalariado (da mesma forma que os camponeses haviam sido 
anteriormente fixados à terra por servidão228). Para tanto, intensificaram-se as penas (sobretudo 
aquelas relativas a crimes contra a propriedade), multiplicaram-se as execuções, criaram-se casas 
de trabalho compulsório e de correção. Aqueles que temporariamente escapavam desse “regime 
de terror”, buscavam sobreviver fora da lei, “sempre a um passo do chicote e da forca”229. 

É importante, nesse momento, observarmos que o poder centralizador do Estado se mostrou 
necessário à proteção do sistema de propriedade privada que surgia230. O monopólio (institucio-
nal e legal) que o Estado Nacional (em vias de se tornar absolutista231) passa a adquirir sobre os 
meios de violência lhe permite promover a repressão das massas, preservando o regime de direi-
tos de propriedade individualizada e a acumulação capitalista – em suma, garantindo o funcio-
namento ‘livre’ do mercado232. Portanto, o que se ‘libertou’ com a privatização da terra não foram 
os trabalhadores, mas o capital – assim como a terra se tornou ‘livre’ para servir como instru-
mento de acumulação (não mais enquanto meio de subsistência)233.  

Sobre esse ponto, podemos dizer que, com o capitalismo, alterou-se a relação entre trabalho e 
Natureza quantitativamente (em função da produção ser organizada para a acumulação de ex-
cedentes, apropriados pelas classes dominantes), mas também (e sobretudo) qualitativamente. 
Afinal, embora os trabalhadores continuassem ligados de modo direto aos recursos naturais 

 
227 MARX, [1867] 2017, p. 805-806. 
228 O feudalismo baseava-se numa inflexível estratificação social, apoiada sobre o privilégio de nascimento. Desse 
modo, os camponeses – ao contrário dos nobres e de membros do alto clero – não possuíam direitos de propriedade 
sobre as terras que lhe eram cedidas e cultivavam. Para delas usufruir, ficavam submetidos ao pagamento de tributos 
e serviços, como no caso da “corveia” – segundo a qual, trabalhavam gratuitamente nas terras do senhor feudal por 
alguns dias da semana. Como lembra Pirenne: “Quem possui a terra, possui, ao mesmo tempo, liberdade e poder; por 
isso, o proprietário é simultaneamente, senhor; quem dela está privado, fica reduzido à servidão: por isso, a palavra 
vilão designa do mesmo modo, o camponês de um domínio e o servo”. Cf. PIRENNE, [1933] 1968, p. 17-18. 
229 FEDERICI, [2004] 2017, p. 166 e 246. Ver também: MARX, op. cit., p. 808. 
230 HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 50. Do original Seventeen 
contradictions and the end of capitalism de 2014.  
231 No regime feudal, o soberano real constituía um entre os demais nobres que detinham poder político. Com o 
fortalecimento da classe mercantil, surgiu a demanda de concentração desse poder, também para defender os inte-
resses da burguesia (posto que a descentralização política, o pagamento de tributos feudais e a falta de uma unidade 
monetária limitavam seus possíveis ganhos comerciais) – o que levou gradualmente (e não sem conflitos) à consoli-
dação de Estados Nacionais absolutistas. Sobre o processo, consultar: FLORENZANO, Modesto. Sobre as origens 
e o desenvolvimento do Estado moderno no Ocidente, Lua Nova: Revista de Cultura e Política, v. 71, 2007. DOI: 
10.1590/S0102-64452007000200002. 
232 SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988. p. 88. Do original Uneven Development 
de 1984.  
233 FEDERICI, op. cit., p. 146.  
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pelo uso de sua capacidade de trabalho, apartam-se do que produzem. Em contrapartida, os 
proprietários dos meios de produção afastam-se de qualquer ligação imediata (de ordem prá-
tica) com a Natureza234. Segundo nossa percepção, tal alienação dupla contribuiu (e muito) para 
que chegássemos ao abismo em que nos encontramos.  

Retomando a análise dos processos da acumulação primitiva, Silvia Federici chama atenção 
para outro aspecto que, em geral, passa desapercebido nas obras clássicas, qual seja: a perse-
guição às bruxas, ocorrida entre os séculos XVI e XVII, tanto na Europa quanto em suas colô-
nias235. Isso porque a caça às bruxas contribuiu para o enfraquecimento das relações coletivas 
feudais (que ainda resistiam com práticas femininas) e acirrou a diferenciação entre a classe tra-
balhadora (nesse caso, em termos de gênero). Porém, conforme Federici, seu objetivo principal, 
ao eliminar os métodos contraceptivos que as mulheres utilizavam (denunciados como diabó-
licos), era o de institucionalizar o controle estatal sobre o corpo feminino – indispensável para 
sua subordinação futura à reprodução da força de trabalho no capitalismo236. Já nas colônias, o 
tráfico de escravos cumpriu o papel de dispor mão de obra (em abundância) para as classes 
dominantes europeias. Nesse contexto, poderíamos compreender o trabalho assalariado en-
quanto dependente daquele escravo (não como seu substituto), posto que a escravidão ampliava 
a parte não remunerada da jornada de trabalho (tal qual o trabalho feminino não assalariado 
ainda o faz)237. Nos termos de Marx, “em geral, a escravidão disfarçada dos assalariados na Eu-
ropa necessitava, como pedestal, da escravidão sans frase do Novo Mundo”238.  

 

Assim, a acumulação primitiva ganhou novo fôlego com a colonização, sendo que, nas terras do 
além-mar, revelou-se especialmente violenta239 – levando ao extermínio e à subjugação dos povos 
originários nas minas e plantações das Américas e das Índias Ocidentais, à matança e ao saqueio 
nas Índias Orientais, ou mesmo à transformação de todo um continente, a África, em reserva de 

 
234 SMITH, [1984] 1988, p. 81. 
235 Considerando, por exemplo, que a maioria dos julgamentos por bruxaria, na Inglaterra, ocorreu em Essex (região 
cujas terras foram majoritariamente cercadas durante o século XVI), ao passo que, nas Ilhas Britânicas (em que não 
houve privatização da terra), inexistem registros de caça às bruxas, podemos perceber a estreita relação entre os 
processos da acumulação primitiva e a violenta condenação de mulheres à morte por bruxaria. Ademais, tal ligação 
pode ser comprovada se analisarmos que as acusadas eram, em predominância, camponesas pobres. Cf. FEDERICI, 
[2004] 2017, p. 307-309. 
236 Ibidem, p. 331. 
237 Ibidem, p. 209. Importa destacar que, na aldeia feudal, ao contrário do que se deu com a introdução da economia 
monetária, não havia separação entre as atividades voltadas à produção de bens e à reprodução de força de trabalho, 
sendo que todas faziam parte do sustento familiar. Desse modo, o trabalho doméstico e de cuidado, desenvolvido 
mormente pelas mulheres, era valorizado tanto quanto o trabalho masculino. Cf. Ibidem, p. 52-53. 
238 MARX, [1867] 2017, p. 829. 
239 Ibidem, p. 821 e 823. 
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escravos. E, como nos lembra Horacio Aráoz, a violência contra os corpos que se seguiu à ‘con-
quista’ das Américas (com a dizimação de aproximadamente 95% da população nativa – Figura 
47) representou igualmente violência contra ecossistemas culturalmente territorializados240. A 
título de ilustração, a atividade mineira colonial requeria grandes quantidades de energia, o que 
levou à extinção de florestas e demais formações vegetais nas proximidades das minas. Muitas 
jazidas precisaram inclusive ser abandonadas não por esgotamento de seus minérios, mas devido 
à escassez de lenha para fundição: “Não há mina antiga na América Latina que não esteja rode-
ada de um halo peri-industrial de solo nu sem combustível vegetal”241. 

Figura 47 – Representação de conflito entre colonizadores e indígenas no Brasil. 

 

Fonte: ALTOÉ (2021), em rede242. Pintura de Johann Moritz Rugendas (1835). 

À medida que as ‘riquezas’ espoliadas nas colônias – por pilhagem, escravização ou mesmo as-
sassinato – ingressavam na Europa, transformavam-se ali em capital243. Institui-se, desse modo, 
a diferença (histórica) abissal entre o espaço colonial ‘periférico’ (subordinado e especializado no 
fornecimento de matérias-primas e mão de obra) e o europeu ‘central’ (onde a expropriação das 
“energias vitais do mundo” se converte em acumulação)244. Em outras palavras, o novo sistema-
mundo que se delineia nesse período depende da consolidação de uma divisão internacional (e 
desigual) do trabalho, mas também desequilibrada em termos ecológicos: a apropriação diferen-
cial do excedente global produzido é acompanhada por um sistema de intercâmbio desigual de 

 
240 Ainda que a destruição ecológica operada pela mineração da época não tenha comparação com a voracidade 
ambiental da nossa contemporânea, como vimos no Capítulo 2. Cf. ARÁOZ, 2020, p. 131. Iremos retomar a relação 
entre mineração colonial e destruição do meio ambiente no Capítulo 5. 
241 Ibidem, p. 132. 
242 Cf. ALTOÉ, Larissa. “Resistência indígena na história do Brasil”, MultiRio, 07 abr. 2021. Disponível em: 
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/17165-resist%C3%AAncia-
ind%C3%ADgena-na-hist%C3%B3ria-do-brasil>. Acesso em: 05 out. 2021. 
243 MARX, [1867] 2017, p. 823. 
244 ARÁOZ, op. cit., p. 141. 
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‘bens’ e serviços ambientais245. Para ficarmos no exemplo da mineração, junto com os metais, são 
exportadas toneladas de recursos naturais e energéticos necessários à sua extração e beneficia-
mento. Em síntese, o capitalismo, como apontado no início desta seção, promove a intensa ex-
ploração da força de trabalho ao lado do consumo desmedido de terra (matéria) e energia – o qual 
seria inviável, no longo prazo, sem a ocupação dos territórios coloniais.    

Ainda assim, é preciso perceber as diferenças existentes não só entre colônias e metrópoles, 
mas entre as próprias colônias. No caso da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos, por 
exemplo, os imigrantes que ali se fixaram, mesmo que transportassem consigo determinadas 
quantias de capital, não poderiam ser considerados capitalistas. Estariam mais próximos à con-
dição de camponeses, trabalhando de forma independente para garantir sua subsistência e de 
suas famílias. No caso das colônias voltadas à exportação para o mercado mundial, como nas 
minas e plantações da América Latina e do Caribe, o modo capitalista de produção existia, 
apenas formalmente, posto que viabilizado pela escravização da mão de obra negra e indígena 
(e não pelo trabalho assalariado ‘livre’)246. 

De todo modo, em ambos os casos, o ‘Novo Mundo’ desvela, mais uma vez, o segredo para o 
funcionamento do capitalismo, qual seja: a necessidade de aniquilar a propriedade privada fun-
dada no trabalho próprio para se produzir capital, isto é, de expropriar o trabalhador dos seus 
meios de produção247. Essa conclusão fica latente ao se analisar a organização das colônias 
escravagistas e, visando exemplificar o que ocorreu naquelas de povoamento, Marx, no último 
capítulo do Livro I de O capital, descreve as estratégias que Edward Gibbon Wakefield (1796-
1862) formula para a ocupação da Austrália, apresentadas ao parlamento inglês. Com o intuito 
de restringir a posse das condições de trabalho pelos colonos (a terra em particular), suas pro-
postas determinavam que os mesmos não deveriam ter acesso gratuito aos terrenos do novo 
território, de maneira a garantir, por força da lei (não aquela da oferta e da demanda do ‘livre’ 
mercado), a necessária mão de obra passível de ser explorada pelo capital europeu248. 

Ademais, a análise da colonização nos mostra que o capital, em busca de soluções ‘externas’ 
aos problemas de sobreacumulação que cria, acaba reproduzindo suas contradições internas 
em uma escala geográfica cada vez mais ampla249. Assim, com o decorrer do tempo, as próprias 
colônias, mercados em expansão para a produção capitalista, integram-se ao modo 

 
245 Ibidem, p. 166. 
246 HARVEY, David. Os sentidos do mundo: textos essenciais. São Paulo: Boitempo, 2020. p. 67. Do original The 
ways of the world, 2016.  
247 MARX, [1867] 2017, p. 844. 
248 Dessa forma, segundo o raciocínio de Wakefield, o imigrante ficaria obrigado a trabalhar como assalariado até 
conseguir comprar sua terra e se transformar em um camponês independente. Cf. Ibidem, p. 835-844. 
249 HARVEY, David. A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2018. p. 
135. Do original Marx, capital and the madness of economic reason, 2017.  
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hegemônico250. Já à época de Marx, os Estados Unidos passavam por um processo de transição 
de um sistema de produção independente ao de um novo centro de acumulação capitalista. 
Fato possibilitado tanto pelo contínuo afluxo de emigrantes ao país (criando-se uma reserva 
significativa de trabalhadores) quanto pela Guerra Civil Americana (1861-1865)251, pois, ao ge-
rar dívida pública e consequente sobrecarga tributária, possibilitou a ascensão de uma ávida 
aristocracia financeira – o que, ao lado da doação de terras públicas252, favoreceu uma rápida e 
intensa centralização de capital. Como observou Marx: “A produção capitalista avança ali a 
passos de gigante, mesmo que o rebaixamento dos salários e a dependência do assalariado 
ainda estejam longe de alcançar os níveis normais da Europa”253. 

 

Podemos dizer que Marx, de pronto, percebeu a criação do mercado mundial como imanente ao 
capitalismo, sendo que, para tanto, requeria a produção de novos tipos de espaços. Para melhor 
explicar esse processo, acompanhemos a argumentação do geógrafo britânico David Harvey254. 
Primeiramente, é preciso considerar que excedentes de capital (em geral, na sua forma dinheiro) 
e de trabalho são transferidos a outros lugares de maneira a dar continuidade à ‘máquina’ da 
acumulação capitalista. Foi o que aconteceu, no século de XIX, com os excedentes da Inglaterra, 
que se deslocaram rumo às colônias de povoamento (Estados Unidos, Austrália e Canadá). Como 
é possível que o amadurecimento do capitalismo nesses territórios (a ponto de que também pas-
sem a concentrar capital) seja um processo demorado, o país de origem beneficia-se desse ajuste 
espacial por um período de tempo considerável – especialmente quando a demanda dos novos 
lugares se refere a infraestruturas físicas fixas. Contudo, para que esses investimentos de longo 
prazo no ambiente construído sejam viáveis, dependem também do desenvolvimento de uma 
intensa dinâmica de acumulação no país receptor. Como vimos no início deste capítulo, ao cria-
rem o Plano Marshall no pós-guerra, os Estados Unidos perceberam justamente a necessidade, 
para sua própria ‘segurança’ econômica, de reavivar o capitalismo na Europa.   

 
250 HARVEY, [2016] 2020, p. 69. 
251 Também conhecida como Guerra de Secessão, teve como principal motivo o conflito de interesses entre os esta-
dos do Norte dos Estados Unidos (que demandavam mão de obra ‘livre’ e assalariada para suas indústrias emergen-
tes) e do Sul (cujas monoculturas de algodão, em expansão, dependiam do trabalho escravo). Assim, deu-se o conflito 
armado (e sangrento) entre os legalistas da União no Norte e os secessionistas dos Estados Confederados do Sul, 
com vitória dos primeiros. Para mais, ver: KARNAL [et al.], 2007, p. 129-136.  
252 No período, possibilitada pela aprovação do Homestead Act em 1862, o qual estabelecia que qualquer cidadão 
maior de 21 anos poderia adquirir a propriedade de uma área de terra pública já demarcada de até 160 acres, desde 
que ali morasse por cinco anos e lhe incorporasse melhorias. Para mais, ver: GUEDES, Sebastião Neto Ribeiro. 
Análise comparativa do processo de transferência de terras públicas para o domínio privado no Brasil e EUA: uma 
abordagem institucionalista. Revista de Economia, v. 32, n. 1 (ano 30), p. 7-36, jan./ jun. 2006. 
253 MARX, [1867] 2017, p. 843-844. 
254 HARVEY, [2016] 2020, p. 286-287. 
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Nesse processo, é importante notar ainda que a consolidação do mercado mundial pede a re-
dução das barreiras físicas ao movimento do capital, ou, nos termos de Marx, a “anulação do 
espaço pelo tempo”255. Afinal, com a contração do tempo e dos custos de circulação, o capital 
pode retornar mais velozmente à esfera da produção e do consumo, permitindo que a acumu-
lação se realize com maior rapidez. Como a circulação de valor também exige o traslado físico 
dos objetos materiais nos quais o valor se incorpora (ao menos enquanto ainda não predomina 
o capital fictício da atual fase financeira), o desenvolvimento dos meios de transporte e de co-
municação (dentro e fora da esfera da produção), tornou-se fundamental256.  

Figura 48 – Construção de uma linha de pórticos sobre a Ferrovia Metropolitana (1861). 

 

Fonte: RAILWAY MUSEUM (2018), em rede257. 

De fato, ainda no tempo de Marx, vultuosos investimentos em infraestruturas físicas fixas e 
duradouras (portos, entrepostos, canais, estradas e ferrovias – Figura 48), destinadas a agilizar 
os fluxos de mercadorias e de capital-dinheiro, estavam sendo feitos, transformando profun-
damente a superfície terrestre258 (e gerando impactos ambientais inquestionados até então). 
Nesse sentido, a aniquilação do espaço pelo tempo traz outro peso para a dimensão espacial (o 
que é especialmente importante para nosso campo de investigação): os espaços (lugares, territó-
rios, países e, por fim, quase todo o planeta) passam a ser (re)criados, organizados, usados e do-
minados para atender aos rigorosos requisitos temporais de circulação do capital 259.  

 
255 MARK, Karl. Grundisse. 1973, p. 539. Consultado em: HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São 
Paulo: Annablume, 2005. p. 145.  
256 SMITH, [1984] 1988, p. 142. 
257 Cf.  “Navvies: workers who built the railways”, Railway Museum, 16 mai. 2018. Disponível em: 
<https://www.railwaymuseum.org.uk/objects-and-stories/navvies-workers-who-built-railways>. Acesso em: 05 out. 2021. 
O acervo virtual do museu traz inúmeras fotos da construção de ferrovias e estradas no período. 
258 HARVEY, [2017] 2018, p. 131-132. 
259 HARVEY, [2016] 2020, p. 55. 



3. Revisitando o passado: Como surgiu o discurso da sustentabilidade? I 169 
 

De outro ponto de vista, ao mesmo tempo em que a paisagem produzida pelo “capital fixo e 
imóvel” possibilita o desenvolvimento capitalista inicial, com o passar dos anos, restringe-lhe 
as possibilidades de acumulação, pois cria novas barreiras espaciais. Sendo assim, “a própria 
produção dessa paisagem, tão vital à acumulação, é no fim antitética em relação à destruição 
das barreiras espaciais e à anulação do espaço pelo tempo”260. Portanto, faz parte da dinâmica 
capitalista a construção de paisagens físicas e de relações espaciais ajustadas ‘à sua imagem e 
semelhança’ em um primeiro momento para, mais tarde, quando se tornam antagônicas à acu-
mulação, serem destruídas (e, quem sabe, reconstruídas novamente no futuro) – promovendo o 
que David Harvey chama de “destruição criativa”261. A desindustrialização de Pittsburgh e 
Sheffield nos Estados Unidos, entre os anos 1970 e 1980, ilustra bem o que pode acontecer 
quando o capital se retira subitamente de determinadas regiões262. 

Ou seja, o capital não resolve suas crises sistêmicas de sobreacumulação posto que se desloca 
geograficamente. À primeira vista, podemos até nos enganar se olhamos apenas para a relativa 
estabilidade do sistema capitalista como um todo: embora haja desindustrializações ou desva-
lorizações em determinados lugares e regiões (por dificuldades aparentemente periódicas), 
bastaria nos reajustar conforme aqueles em que a economia continua funcionando bem263 (se-
guindo, por exemplo, a China264 dos anos 2000 em diante, como veremos). Assim, desenvolvi-
mentos geográficos desiguais acabam por ocultar a real natureza do capitalismo265. Isso é o que 
Neil Smith também chama de “movimento em vaivém do capital” (subjacente ao processo mais 
amplo de desenvolvimento desigual) – no sentido de que o capital busca se equilibrar pelo mo-
vimento entre as paisagens que constrói (e não mediante um equilíbrio construído na paisa-
gem)266. Talvez seja por perceber a importância da expansão espacial para o capitalismo que 
Marx termine o primeiro volume de O capital analisando o processo de colonização: nas 

 
260 HARVEY, [2016] 2020, p. 63. 
261 HARVEY, [2017] 2018, p. 133. 
262 HARVEY, [2016] 2020, p. 285. Com o deslocamento das plantas fabris e dos empregos do Nordeste e Meio-Oeste 
dos Estados Unidos, da região conhecida como “Cinturão do Aço” para outras (primeiramente ao Sul do país e depois 
para México e Ásia), cidades inteiras (e suas populações) viram-se abandonadas, degradadas, em ruínas. Para mais, 
consultar: MORAES, Regina Côrrea de. “A desindustrialização da América (III). A política do ressentimento”, Jornal 
da Unicamp, 26 jul. 2018. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/reginaldo-correa-de-mo-
raes/desindustrializacao-da-america-iii-politica-do-ressentimento >. Acesso em: 02 out. 2021. 
263 HARVEY, [2014] 2016, p. 145. 
264 Desde o processo de abertura econômica iniciado, no final dos anos 1970, por Deng Xiaoping, a República 
Popular da China – embora continue sendo governada pela ‘mão autoritária’ do Partido Comunista –, deu segui-
mento às políticas ‘liberais’ de integração econômica ao mercado mundial, de maneira que o país passou a ser 
caracterizado como praticante de um “capitalismo de Estado” ou “socialismo de mercado”. Para mais, ver a série 
de artigos sobre a atual configuração socioeconômica chinesa, presente na 37ª edição da revista Margem Es-
querda da Boitempo, 2021.  
265 HARVEY, [2014] 2016, p. 150. 
266 SMITH, [1984] 1988, p. 213. 



170 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

colônias e nas teorias burguesas de colonização, a exploração (da terra e do trabalhador) escan-
cara-se, mas também pela expansão geográfica do capitalismo nas colônias é que suas contra-
dições internas podem ser deslocadas à ‘periferia’ do novo sistema-mundo em construção267. 

 

No entanto, conforme assinalamos acima, os novos espaços dinâmicos de acumulação capita-
lista, no desenrolar do tempo, passam a gerar excedentes e, em consequência, veem-se condi-
cionados a buscar meios de absorvê-los, isto é, a realizar seus próprios ajustes espaço-tempo-
rais268. Nos últimos anos e de forma acelerada, certos países (como Coreia do Sul, Singapura, 
Taiwan e China), antes receptores de ativos, tornaram-se exportadores de capital. O quadro 
geral que se forma é o de uma concorrência internacional progressivamente mais acirrada, pois 
múltiplos centros dinâmicos de (sobre)acumulação de capital, colocam-se em competição em 
diferentes pontos da economia mundial – o que pode desencadear (além das crises de desvalori-
zação supracitadas) conflitos geopolíticos na forma de guerras comerciais, cambiais ou mesmo 
militares. Os dois confrontos mundiais entre potências capitalistas na primeira metade do sé-
culo XX exemplificam essas formas mais sinistras (e destrutivas em termos socioambientais) 
de ajustes espaço-temporais269. 

Por outro lado, vale lembrar que, para se envolver em guerras, o Estado (detentor oficial do 
monopólio sobre os meios de violência, como apontamos) depende de recursos econômicos – 
de maneira que a monetização de suas atividades bélicas, ou a criação do “nexo Estado-finan-
ças” segundo David Harvey, está no centro desse processo (sendo percursor do atual elo Es-
tado-corporações que, conforme vimos no subcapítulo anterior e de acordo com Luiz Marques, 
tem inviabilizado a efetivação dos pactos multilaterais ambientais no presente270). De fato, foi 
logo nos princípios do capitalismo, que a aliança entre o aparelho governamental e a burguesia 
comercial de Londres fundou os poderes bélicos estatais “ao assegurar a dívida pública em 
troca do direito exclusivo de monopolizar e administrar o sistema monetário por intermédio 
da criação do Banco da Inglaterra, em 1694, o primeiro banco central do mundo, que depois se 
tornou um modelo seguido pelo resto do mundo capitalista”271.  

Nesse contexto, após a Revolução Industrial272 e ainda seguindo o raciocínio de David Harvey, 
o imperialismo, centrado na Europa entre 1884 e 1945, representaria uma primeira fase desses 

 
267 SMITH, [1984] 1988, p. 143-144. 
268 HARVEY, [2014] 2016, 145. 
269 HARVEY, [2016] 2020, p. 287-288. 
270 MARQUES, 2015, p. 26.  
271 HARVEY, [2014] 2016, p. 52. 
272 Como vimos, assim ficou conhecido o período de transformações socioeconômicas, iniciado a partir da segunda 
metade do século XVIII, em que inovações tecnológicas – em termos de maquinário e fontes energéticas, sobretudo 
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ajustes espaço-temporais em escala global – quando Estados-nação empreenderam projetos de 
dominação individuais para tentar resolver seus próprios problemas de sobreacumulação273. Esse 
modelo, inicialmente estabilizado sob a liderança da Inglaterra (pioneira na industrialização) e 
composto por fluxos abertos de capital e de mercadorias no mercado mundial, ruiu com as duas 
guerras travadas entre as grandes potências (enquanto parcela significativa do restante do 
mundo, durante o período, teve seus elementos naturais espoliados)274.  

Após 1945, tal modelo foi substituído por outro, guiado pelos Estados Unidos, que tentou esta-
belecer um pacto global com os principais países capitalistas mundiais no intuito de evitar novos 
confrontos entre si (sendo que a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, examinada 
na seção anterior, exerceu papel fundamental nesse processo); assim como de lidar coletivamente 
com a sobreacumulação. Para tanto, dependia do fortalecimento de um capitalismo integrado 
nas regiões ‘centrais’ com uma expansão geográfica ordenada do sistema – de que resulta a pre-
ocupação norte-americana com a generalização, para os demais países do globo, dos objetivos 
da descolonização e do ‘desenvolvimento’ (como também veremos no Capítulo 5). A coesão dessa 
fase ficou garantida pelas tensões da Guerra Fria, com a construção de um ‘superimperialismo’ 
hegemônico pelos Estados Unidos – mais político e militar, segundo David Harvey, que derivado 
de necessidades financeiras275. Além disso, foi uma época marcada por expressivo crescimento 
econômico através da reprodução ampliada – ainda que certos países, como Japão e Alemanha 
Ocidental, começassem a ser voltar ao exterior, inclusive disputando mercados pós-coloniais276.  

 
fósseis – impulsionaram o desenvolvimento da indústria moderna na Inglaterra, bem como a expansão do capita-
lismo. Quanto à organização do trabalho, passou-se à subsunção real da mão de obra – que então perde, a valer, o 
controle sobre seu processo de trabalho, sendo explorada com maior avidez (e, precisamos ressaltar, também os 
elementos biofísicos do planeta passam a ser saqueados de maneira mais intensiva). Sobre as mudanças na forma 
de exploração da mão de obra promovida pela industrialização, consultar: MARX, [1867] 2017, p. 445-574.  
273 O colonialismo pressupunha a dominação direta dos territórios ocupados, tendo se iniciado entre os séculos XV 
e XVI, quando a acumulação de metais ditava a hegemonia econômica no cenário mundial. Já o imperialismo (ou 
neocolonialismo) dos séculos XIX e XX resultou da busca por novos mercados (especialmente na África, Ásia e 
Oceania) que pudessem absorver os excedentes dos países industrializados, bem como fornecer matérias-primas e 
insumos à crescente produção industrial. Para mais, ver: HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial inglesa ao 
imperialismo. São Paulo: Forense Universitária, 2011. 
274 HARVEY, [2016] 2020, p. 299-300. Importante citar, nesse momento, a “Partilha da África” entre as potências impe-
rialistas europeias (com territórios cedidos majoritariamente para Inglaterra e França) durante a Conferência de Ber-
lim (1884-1885). A divisão do continente representou a tomada de terras e a superexploração dos povos africanos pelos 
europeus, que desconsideraram ainda as diferenças étnicas e culturais existentes – as quais ocasionaram inúmeros 
conflitos entre tribos e nações africanas no futuro. Ver também: OLIVEIRA, Bruno Ribeiro. “O que a África pode nos 
ensinar sobre imperialismo”, Le Monde Diplomatique, 23 jul. 2019. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/o-que-
a-africa-pode-nos-ensinar-sobre-imperialismo/>. Acesso em: 06 out. 2021. 
275 Afinal, isoladamente, os Estados Unidos não dependiam exclusivamente de escoamentos ou de insumos externos, 
tendo condições de realizar ajustes espaço-temporais internos – o que, em grande medida, foi feito (a suburbaniza-
ção constitui um exemplo), como iremos analisar adiante nesta seção. 
276 HARVEY, [2016] 2020, p. 300. 
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Nesse momento, portanto, ocorreu a difusão generalizada do que Ulrich Brand e Marcus Wissen 
denominam de “modo de vida imperial”, especialmente nos países industrializados do Norte 
global, mas também na ‘periferia’ do sistema – entre as elites e as nascentes classes médias da 
América Latina, por exemplo. Os autores nos provocam a perceber como ocorreu, em pratica-
mente todo o mundo, a internalização desse estilo de vida, chamado de “imperial”, porque re-
produz padrões (capitalistas) de produção e de consumo, intensivos em recursos e energia, via-
bilizados pela existência de trocas socioecológicas desiguais. Enquanto as classes médias e altas 
efetivamente fazem uso dos ‘benefícios’ do sistema imperial, para as parcelas mais pobres da 
população, sobretudo no Sul global, o mesmo comparece enquanto aspiração (intangível) 277. 

Já o modelo da reprodução ampliada entrou em colapso em meados de 1970, com a inundação 
do mercado por dólares estadunidenses – sobretudo em virtude das pressões inflacionárias re-
sultantes das políticas econômicas empreendidas nos Estados Unidos durante a Guerra do Vi-
etnã278. Contribuiu para a crise desse modelo o amadurecimento dos sindicatos e de organiza-
ções trabalhistas em muitos países ‘centrais’, quando o aumento dos salários passou a paulati-
namente minar os lucros capitalistas (também em decorrência da ação dos movimentos sociais 
que descrevemos no início deste Capítulo). Como solução, os Estados Unidos estruturaram um 
novo sistema, baseado na mistura entre arranjos institucionais e financeiros, tanto para 
(re)centralizar o poder econômico (dessa vez, na forma de capital fictício) quanto para combater 
as ‘ameaças’ que as economias do Japão e da Alemanha Ocidental (os então novos centros di-
nâmicos da acumulação capitalista) passaram a representar. Assim, o novo modelo requeria a 
liberação dos mercados ao comércio internacional e a abertura de capitais, bem como o com-
prometimento ao neoliberalismo enquanto nova ortodoxia econômica. Um sistema, portanto, 
“mais volátil e predatório”, que encontrou, na forma de ajustes estruturais aplicados pelo 
Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) – como na América Latina de 1990 
em diante –, o antídoto temporário às dificuldades no âmbito da reprodução ampliada279.  

Nos últimos anos, por sua vez, assistimos à ascensão da região asiática, comprometendo a he-
gemonia financeira dos Estados Unidos. Pouco a pouco, o Leste Asiático tem se tornado 

 
277 Cf. BRAND, Ulrich; WISSEN, Marcus. Modo de vida imperial: sobre a exploração dos seres humanos e da natureza no 
capitalismo global. São Paulo: Elefante, 2021. Do Original Imperiale Lebensweise: zur Ausbeutung von Mensch and Natur 
im globalen Kapitalismus, 2017. 
278 Assim como o que ocorreu durante as duas guerras mundiais, os custos bélicos relacionados ao longo e controverso 
conflito do Vietnã, em conjunto com o aumento dos gastos com políticas sociais do período, compeliu o banco central 
dos Estados Unidos, o Federal Reserve, a emitir mais dinheiro que as reservas de ouro que possuía, inflando o dólar 
estadunidense. Sobre as demais consequências econômicas posteriores à Guerra do Vietnã, consultar: PACELLI, Edu-
ardo. “A Guerra do Vietnã e o sistema econômico mundial”, Mercantil, 27 ago. 2021. Disponível em: <https://monitor-
mercantil.com.br/a-guerra-do-vietna-e-o-sistema-economico-mundial/ >. Acesso em: 04 out. 2021. 
279 HARVEY, [2016] 2020, p. 301-302. 
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independente do mercado norte-americano, como demonstra o megaprograma interno de mo-
dernização da China – nossa versão mais recente e intensa de ajuste espaço-temporal –, o qual 
passou a captar excedentes produzidos por Japão, Taiwan e Coreia do Sul280. O crescimento da 
demanda por materiais e insumos construtivos, especialmente de cimento (responsável por au-
mentar as emissões globais de GEE, como analisamos no Capítulo 2), portanto, muito se deve 
à China. Em apenas 3 anos (2011-2013), o país consumiu 6,651 bilhões de toneladas de cimento, 
enquanto, em comparação, os Estados Unidos utilizaram 4,405 bilhões de toneladas desse ma-
terial durante todo o século XX281. Além disso, a China tem consumido mais da metade (em 
alguns casos, alcançando 70%) dos principais recursos minerais do mundo, incluindo aço e co-
bre282. O aumento inédito dessa procura chinesa por matérias-primas – a qual engloba petróleo 
e produtos agrícolas (como madeira, soja e algodão) – possibilitou que os países fornecedores 
(vide Brasil, Austrália, Argentina e Equador) experimentassem um rápido crescimento econô-
mico (por meio de um extrativismo ambientalmente devastador, frisamos). Por isso, consegui-
ram superar mais rapidamente os efeitos da crise mundial de 2008283 – processo que se deno-
minou de “consenso das commodities”284. 

Figura 49 – Perspectiva da Cidade da Ciência e Tecnologia do Futuro de Chengdu. 

 

Fonte: PALUMBO (2021), em rede285. Imagem do Office for Metropolitan Architecture (OMA). 

 
280 Ibidem, p. 306. 
281 Cf. SWANSON, Ana. “How China used more cement in 3 years than the U.S. did in the entire 20th Century”, The 
Washington Post, 24 mar. 2015. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/24/how-
china-used-more-cement-in-3-years-than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/>. Acesso em: 04 out. 2021. 
282 Cf. WORLD STEEL ASSOCIATION. World Steel in Figures. Brussels: World Steel Association, 2020. 
283 HARVEY, [2016] 2020, p. 11. 
284 ACOSTA, Alberto; BRAND, Ulrich. Pós-extrativismo e decrescimento: saídas do labirinto capitalista. São Paulo: 
Elefante, 2018. p. 34. Voltaremos a essa questão no Capítulo 5. 
285 Cf. PALUMBO, Jacqui. “New 'future city' to rise in southwest China”, CNN, 9 fev. 2021. Disponível em: 
<https://edition.cnn.com/style/article/chengdu-future-city-design-competition-masterplan/index.html>. Acesso 
em: 05 out. 2021. 
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Da perspectiva da China, a crise, iniciada nos Estados Unidos, resultou em uma queda de 30% 
em suas exportações, sendo que entre 20 e 30 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. 
Porém, pelo menos 17 milhões deles foram reabsorvidos pelo mercado interno em cerca de um 
ano286. Para que esse feito espantoso ocorresse, o governo chinês incentivou justamente os in-
vestimentos em infraestruturas físicas. Em parte, visando integrar geograficamente a economia 
nacional, em especial as zonas industriais da Costa Leste do país ao interior, aprimorando tam-
bém a conexão dos mercados industriais e de consumo do Norte e do Sul. Em complemento aos 
projetos na área de transportes e comunicação (que, como vimos, anulam o espaço pelo tempo), 
criou-se um amplo programa de urbanização forçada, com a construção de novas cidades (Figura 
49) e a expansão ou reconstrução daquelas existentes287.    

No entanto, o financiamento desses megaprojetos foi feito via dívida. Como consequência, já em 
2014, inúmeros municípios chineses estavam ‘quebrados’, inclusive tendo surgido um sistema 
bancário ‘sombra’ para mascarar a excessiva concessão de empréstimos bancários a empreendi-
mentos não rentáveis288. Além disso, o boom de construção, assim como a demanda por insumos 
básicos, diminuiu – o que se tornou um problema para os países fornecedores de matérias-primas 
(como o Brasil, que, em 2016, encontrava-se em grave recessão289). Mas também no caso chinês, 
pois a produção de cimento e aço do país, antes insuficiente, tornou-se excedente. Visando ‘sair’ 
dessa retração, outra maciça onda de investimentos em infraestruturas urbanas está sendo pro-
posta. Para exemplificar, podemos citar o projeto de integração de três grandes regiões, tendo 
como centros Pequim, Xangai e a província de Cantão290.  

Os chineses têm se voltado ainda ao exterior visando absorver seus excedentes de capital e de 
trabalho – isto é, buscando novos ajustes espaciais. Nesse sentido, estão envolvidos em projetos 
como: a reconstrução da rede ferroviária da chamada “Rota da Seda”, que antigamente interli-
gava a China à Europa Ocidental pela Ásia Central291; na América Latina, a criação de um novo 
trajeto sobre os Andes em direção ao Brasil292 (Figura 50), além do financiamento de outro canal, 

 
286 HARVEY, [2017] 2018, p. 180. 
287 HARVEY, [2016] 2020, p. 10. 
288 Cf. McMAHON, Dinny. China's Great Wall of Debt: shadow banks, ghost cities, massive loans, and the end of 
the chinese miracle. Houghton Mifflin Harcourt, 2018. 
289 Cf. CURY, Anay; SILVEIRA, Daniel. “PIB recua 3,6% em 2016, e Brasil tem pior recessão da história”, G1, 07 
mar. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-recua-36-em-2016-e-tem-pior-re-
cessao-da-historia.ghtml>. Acesso em: 04 out. 2021. 
290 HARVEY, [2017] 2018, p. 187-188. 
291 Cf. LIY, Macarena Vidal. “China apresenta sua nova e milionária Rota da Seda”, El País, 14 mai. 2017. Disponível 
em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/13/internacional/1494692129_532492.html>. Acesso em: 04 out. 2021. 
292 Cf. LISSARDY, Gerardo. “A polêmica ferrovia que a China quer construir na América do Sul”, BBC News, 19 mai. 2015. 
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150518_ferrovia_transoceanica_construcao_lgb>. Acesso 
em: 04 out. 2021. 
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através da Nicarágua, para competir com aquele do Panamá293; e, na África, a integração de sis-
temas de transporte com planos de se construir ferrovias transcontinentais294. 

Figura 50 – Proposta de ferrovia transoceânica, ligando o litoral do Peru ao Rio de Janeiro. 

 

Fonte: LISSARDY (2015), em rede. 

Mas vale lembrar que o mesmo caminho que está sendo trilhado hoje pela China em busca de 
solucionar seus problemas econômicos foi percorrido em diferentes territórios e tempos. Ainda 
em 1852, o Barão Haussmann295 encarregou-se de reconstruir Paris para recuperar as taxas de 
emprego (e a estabilidade político-social francesa) após o movimento revolucionário de 1848296. 

 
293 Cf. “Polêmico canal interoceânico na Nicarágua deve fortalecer China”, BBC News, 14 jun. 2013. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130614_canal_nicaragua_fl>. Acesso em: 04 out. 2021. 
294 Cf. MULLER, Nicholas. “The Chinese Railways Remolding East Africa”, The Diplomat, 25 jan. 2019. Disponível 
em: <https://thediplomat.com/2019/01/the-chinese-railways-remolding-east-africa/>. Acesso em: 04 out. 2021. 
295 Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), nomeado prefeito de Paris por Napoleão III (1808-1873), entre 1852 e 
1870, transformou a cidade através de um plano urbano ambicioso, o qual incluía a substituição de inúmeros prédios 
históricos por outros milhares novos, a construção de diferentes equipamentos públicos (como a Ópera de Paris), 
parques e grandes quarteirões, além da criação de amplas avenidas e de redes de infraestrutura urbana (esgotamento 
sanitário e aqueduto, por exemplo). Sobre o papel dessa remodelação urbanística enquanto resposta das classes 
dominantes para conter a ‘ameaça’ das oprimidas, ver: LÖWY, Michael. A cidade, lugar estratégico do enfrenta-
mento das classes, Revista Margem Esquerda, n.8. São Paulo, p.59-75, 2006. 
296  Também chamada de Primavera dos Povos, a Revolução de 1848 – mesmo ano de publicação do Manifesto 
Comunista por Karl Marx e Friedrich Engels – iniciou-se na França, tendo se espalhado em outros países euro-
peus. Foi responsável pela derrubada da monarquia e pela instauração da Segunda República francesa. Quando 
Luís Felipe de Orleans (1773-1850) assumiu o trono da França, em 1830, implementou medidas liberais, alinhadas 
com interesses burgueses (como sua submissão à Constituição e a abolição da censura), embora tenha mantido a 
exigência censitária para as eleições e não tenha atendido outras demandas populares. Assim, seus opositores 
organizaram uma série de manifestações e protestos que culminaram em uma reforma eleitoral – inclusive com 
a instituição de um governo provisório de base popular. No entanto, a instabilidade política continuou no país 
(com o acirramento das divergências entre burguesia e proletariado, para além dos conflitos desses com os bo-
napartistas), culminando com o golpe de Carlos Luís Napoleão Bonaparte – eleito presidente em 1848 – que, ao 
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De maneira semelhante, no pós-guerra, os Estados Unidos – afora terem apostado na expan-
são imperialista, consolidando seu complexo industrial-militar – mobilizaram grande parte 
dos seus excedentes de capital e de trabalho em estruturas físicas: ao criar os subúrbios; re-
desenhar as regiões metropolitanas das principais cidades norte-americanas; e integrar o Sul 
ao Oeste do país, através do sistema interestadual de autoestradas297. A título de ilustração, 
o subúrbio de Levittown (Figura 51), edificado na circunvizinhança de Nova York entre 1947 
e 1951, dispunha mais de 17 mil habitações unifamiliares para a ascendente classe média 
norte-americana. A expansão (acelerada) dos subúrbios dependia do (e apoiava o) desenvol-
vimento da indústria automobilística (portanto, dos combustíveis fósseis), sendo que propor-
ções significativas das áreas urbanas e de seus arredores foram tomadas por vias, rodovias, 
viadutos, estacionamentos e garagens298. Com a ‘fuga’ das classes médias para os subúrbios, 
agravou-se ainda a segregação social urbana. Enfim, como teria dito o presidente do Federal 
Reserve, os Estados Unidos “saem das crises construindo casas e enchendo-as de coisas” 
(mas, alerta David Harvey, é também assim que acabam originando crises, como o confirma 
a onda de execuções hipotecárias entre 2007 e 2008)299.   

Figura 51 – Vista aérea do subúrbio Levittown, na Pennsylvania (Estados Unidos). 

 

Fonte: SHEIDLOWER, em rede300. Acervo da Biblioteca Pública de Levittown. 

 
fim de seu mandato, proclamou o Segundo Império Francês, recebendo o título de Napoleão III. Sobre o período, 
ver especialmente: MARX, Karl. As lutas de classes na França. São Paulo: Boitempo, 2012. Do original Die Klas-
senkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. 
297 HARVEY, [2017] 2018, p. 10 e 183. 
298 Quanto ao processo de suburbanização, consultar: ROSS, Benjamin. Dead end: suburban sprawl and the rebirth 
of american urbanism. Oxford: Oxford University Press, 2014. 
299 Ibidem, p. 184. 
300 Cf. SHEIDLOWER, Noah. “The controversial history of  Levittown, America’s first suburb”, Untapped New York, sem 
data. Disponível em: <https://untappedcities.com/2020/07/31/the-controversial-history-of-levittown-americas-first-suburb/>. 
Acesso em: 07 out. 2021. 
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Outro aspecto que o modelo em voga de ajuste espaço-temporal nos mostra é a continuidade 
dos processos predatórios da acumulação primitiva, ou acumulação por despossessão (para 
nos referirmos ao contexto atual)301. Através desses (mesmos) mecanismos, o capital tem con-
seguido assegurar uma ‘fuga para adiante’ de suas contradições internas – expandindo-se 
sobre áreas ocupadas por modos de (re)produção não capitalistas (que resistiram até o pre-
sente), geralmente no Sul global, expropriando-lhes a base de recursos biofísicos e huma-
nos302 (como adiantamos no Capítulo 1). Mas também nos países capitalistas ‘avançados’ te-
mos visto a adoção de práticas de despossessão, como as acimas citadas execuções hipotecá-
rias dos anos 2007-2008 (encarregadas por transferir moradias e poupanças das classes popu-
lares aos grupos dominantes). Além disso, podemos citar a aplicação de políticas de austeri-
dade em alguns países europeus quando a crise norte-americana se alastrou (como no emble-
mático caso da Grécia303) – e que deveriam ser compreendidas, por outro lado, enquanto uma 
forma de “espoliação organizada”304.  

Verdade seja dita, desde o final de 1980 em diante, tornou-se comum promover a acumulação 
por despossessão (na forma de políticas e ajustes estruturais organizados pelo FMI e Banco 
Mundial) nos países ‘periféricos’. É o que tem acontecido na África contemporânea com o 
“assenhoramento de terras” (pelo capital e por Estados estrangeiros) – onde acordos consu-
etudinários e coletivos estão sendo convertidos em um regime de direitos de propriedade 
privada (inclusive por meio da realização de tratos controversos com chefes das aldeias lo-
cais)305. Além da África, igualmente se dá na Ásia e na América Latina, em que essas mesmas 
instituições financeiras, aliadas às corporações da agropecuária e da mineração, têm privati-
zado terras comunais e despojado pequenos produtores. Isso tem sido feito também com o 
intuito de captar os recursos solicitados pelas indústrias de ponta306, especialmente da área 

 
301 HARVEY, [2016] 2020, p. 296. 
302 Henri Acselrad em palestra sobre o tema “Capitalismo e crise ambiental”, nov. 2020. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_cKMeGXvTK8>. Acesso em: 06 out. 2021. 
303 A crise de 2008 expôs a situação de elevado endividamento público de alguns países da União Europeia (Grécia, 
Portugal, Espanha, Irlanda e Itália). A Grécia – cuja dívida era da ordem de 300 bilhões de euros – foi o mais afetado. 
Em 2011, ocorreu o auge dos impactos, com altas taxas de desemprego, fuga de capitais, desvalorização da moeda e 
escassez de crédito. Assim, o FMI e o Banco Central Europeu, ao final de 2011, ofereceram ajuda financeira ao país, 
condicionada à implantação de medidas de controle da economia – praticamente redução de gastos públicos con-
traposta ao aumento das taxas de juros. Como consequência, a economia grega encolheu cerca de 25%, passando a 
depender de crédito externo – aquele mesmo ofertado pelas ‘benevolentes’ agências estrangeiras internacionais (as 
quais, portanto, lucraram duplamente). Cf. CHADE, Jamil. “Após sete anos, crise na Grécia vira depressão”, Esta-
dão, 06 mai. 2017. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,apos-sete-anos-crise-na-grecia-
vira-depressao,70001765685>. Acesso em: 06 out. 2021. 
304 HARVEY, [2016] 2020, p. 310. 
305 HARVEY, [2014] 2016, p. 48. 
306 FEDERICI, Silvia. O patriarcado do salário: notas sobre Marx, gênero e feminismo. São Paulo: Boitempo, 2021. 
p. 110-111. Do original Patriarchy of the wage: notes on Marx, gender, and feminism, de 2020.  
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de tecnologia da informação e de telecomunicações, bem como aqueles demandados pelas 
novas tecnologias e sistemas construtivos voltados à redução dos impactos ambientais das 
edificações (como veremos no Capítulo 4).   
Nesse sentido, poderíamos entender a consolidação da nova ordem mundial (ou globalização) 
enquanto um processo de “recolonização”307. Afinal, no lugar de conectar o mundo em uma rede 
de circuitos interdependentes, organizou-o segundo uma estrutura piramidal. Estrutura essa 
marcada pelo aprofundamento das desigualdades sociais (assim como, destacamos, da degra-
dação ambiental, conforme denunciado pela Cúpula dos Povos na Rio+20) e das hierarquias 
características da divisão internacional do trabalho (as quais haviam sido temporariamente 
enfraquecidas pelos movimentos feministas e anticoloniais dos anos 1960 e 1970). Desse modo, 
cada fase da globalização capitalista se faz acompanhar de um retorno aos aspectos mais agres-
sivos da acumulação primitiva, inclusive com episódios recentes de caça às bruxas308. Podemos 
encontrar outra contraprova da repetição de tais processos perversos ao perceber que a guerra 
continua na agenda global – houve inúmeros conflitos armados na África e no Oriente Médio 
a partir de 1980, com (interessadas) intervenções militares norte-americanas309. Como vimos, a 
atual fase de expansão capitalista exige o desmantelamento de qualquer atividade econômica 
não sujeita à lógica da acumulação (como um fim em si mesma), o que se torna um processo 
intrinsecamente violento: “O capital corporativista não pode estender seu alcance sobre os re-
cursos do planeta – dos mares às florestas, do trabalho das pessoas ao nosso caldeirão genético 
– sem gerar uma intensa resistência em todo o mundo”310.   

Nesse contexto, as políticas neoliberais do Consenso de Washington, concebidas pelas princi-
pais potências mundiais e impostas pelas instituições financeiras sob seu controle, buscaram 
justamente recuperar o acesso e o domínio sobre as fontes de matérias-primas (minerais, 

 
307 FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Ele-
fante, 2019. p. 214. Do original Revolution at point zero: housework, reproduction, and feminist struggle, de 2012.  
308 No norte da região sul-africana do Transvaal, por exemplo, 70 mulheres foram queimadas nos primeiros quatro 
meses de 1994. Igualmente, entre 1980 e 1990, no Quênia, na Nigéria e em Camarões, houve denúncias de persegui-
ção a mulheres por bruxaria. Em comum, esses casos ocorreram após a imposição de políticas de ajustes estruturais 
pelo FMI e pelo Banco Mundial – seguidas por novos processos de cercamentos, que levaram a um empobrecimento 
súbito da população. Cf. FEDERICI, [2004] 2017, p. 416. 
309 Basta citar aqui a ocupação do território iraquiano – detentor da segunda maior reserva de petróleo do Oriente 
Médio – pelos Estados Unidos a partir de 2003, justificada pela alegação de que o então presidente do Iraque, Sad-
dam Hussein (1937-2006), supostamente mantinha um arsenal de armas de destruição em massa (que nunca foi en-
contrado). Após 18 anos de invasão do país pelas tropas norte-americanas, foi assinado um acordo para que, a partir 
do final de 2021, os militares dos Estados Unidos deixassem de participar de qualquer missão de combate no Iraque. 
Cf. MARS, Amanda. “EUA acertam com Iraque o fim de sua missão de combate, 18 anos depois da invasão”, El País, 
26 jul. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-26/eua-acertam-com-iraque-o-fim-de-
sua-missao-de-combate-18-anos-depois-da-invasao.html >. Acesso em: 06 out. 2021.  
310 FEDERICI, [2012] 2019, p. 162-163. 
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energéticas e alimentícias) pelos países mais ricos311. É dentro do marco do neoliberalismo, 
portanto, que se insere o novo auge do extrativismo no Sul global, vivenciado nas últimas dé-
cadas (e acelerado pela demanda chinesa) – outra vez intensificando as taxas e os ritmos de 
exploração desigual do mundo biofísico. Dentro desse contexto, após os anos 1980, a imposição 
do pagamento das crescentes dívidas às economias ‘subdesenvolvidas’ ou ‘em desenvolvi-
mento’ (questionada, com razão, pelos movimentos antiglobalização e altermundialista312) se 
fez (e só poderia se fazer) pela precarização das condições de vida de suas populações e pela 
pilhagem dos recursos naturais tão cobiçados pelo capital313.   

 

 

Por outro lado, o próprio capital depara-se atualmente com o cenário de “esgotamento do 
mundo” que ajudou a criar. Diante dele, para responder à crescente redução nos estoques na-
turais, aposta na mudança de métodos e técnicas (como analisamos no Capítulo 2), passando 
dos tradicionais mecanismos trabalho-intensivos (apoiados na exploração excessiva dos corpos 
dos trabalhadores) a tecnologias ambiente-intensivas (cuja rentabilidade se baseia no uso des-
comedido de bens territoriais – minerais, águas, energia e biodiversidade)314. Em outras pala-
vras, “a violência, que no princípio se lançava diretamente sobre os corpos, usados como meios 
de exploração dos solos, hoje se investe e emprega tecnologias cuja violência se exerce sobre 
os territórios como meio de disposição dos corpos”315.  

Enfim, nosso presente reproduz (e agrava) a história econômica e social, escrita pelo capita-
lismo, de ondas sucessivas de expropriação dos trabalhadores (por meio de execuções hipo-
tecárias, remoções forçadas, inflação, desemprego, dívidas impagáveis) e dos camponeses e 
povos originários (na forma de novos cercamentos, desflorestamentos, monoculturas, pecu-
ária extensiva, biopirataria316). Uma leitura atenta desses processos só pode concluir que “as 

 
311 ARÁOZ, 2020, p. 191. 
312 O movimento altermundialista contrapõe-se às consequências negativas da globalização neoliberal (especial-
mente em termos econômicos), ainda que defenda a interação e cooperação globais. O altermundialismo estruturou-
se por ocasião dos Fóruns Sociais – regionais ou mundiais – e das grandes manifestações de protesto – contra a 
OMC, o G8 ou a guerra no Iraque no final dos anos 1990. Cf. LÖWY, Michael. Negatividade e utopia do movimento 
altermundialista. Lutas Sociais, n. 19/20, p. 32-38, 2008. DOI: 10.23925/ls.v0i19/20.18750. 
313 CHESNAIS; FERNATI, 2003, p. 33-34. 
314 ARÁOZ, 2020, p. 193. 
315 Ibidem, p. 264. 
316 Termo usado para discriminar a apropriação indevida de recursos naturais de determinada região, desrespeitando 
as recomendações presentes na Convenção sobre Biodiversidade. No Brasil, tem ocorrido, por exemplo, mediante a 
criação de patentes sobre princípios de certas plantas medicinais – há séculos usadas pelos povos nativos. Quanto 
aos prejuízos da biopirataria, ver: IZIQUE, Claudia. “Ações contra a biopirataria”, Revista FAPESP, jun. 2002. Dis-
ponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/acoes-contra-a-biopirataria/>. Acesso em: 23 out. 2021. 
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destruições ambientais e ecológicas cada vez mais irreversíveis estão acompanhadas por 
agressões constantes desferidas contra as condições de vida dos produtores e de suas famí-
lias”317. Precisamos enfatizar, em vista disso, que a escassez atribuída à Natureza (prevale-
cente no discurso hegemônico) encobre as dimensões socioeconômica e geopolítica da pro-
blemática ambiental, posto que os múltiplos elementos naturais se distribuem desigualmente 
pelo planeta e são disputados por grupos sociais com interesses muitas vezes conflitantes318. 
Então o que estaria em crise (desde sempre e agora) é a maneira com que tais grupos se apro-
priam dos ‘bens’ naturais: como se organizam em sociedade e que processos de reprodução 
e de consumo utilizam319.  

Retomando a análise dos eventos mundiais, a crise imaginada pelo relatório do Clube de Roma 
nos anos 1970, a qual pautou as discussões da Conferência de Estocolmo, era entendida preci-
samente enquanto escassez. O documento indicava o perigo que a rarefação dos insumos re-
presentava à operação da ‘máquina’ de acumulação capitalista – em suma, uma “crise de apro-
visionamento”320. Como vimos, nossos representantes daquele período optaram por desconsi-
derar os alertas dos pesquisadores do MIT, apostando em dar continuidade ao crescimento 
econômico ilimitado. E assim sucessivamente ocorreu em cada novo encontro promovido pela 
ONU (embora os sinais de que caminhamos ‘rumo ao precipício’ se fizessem sempre mais evi-
dentes nos resultados das pesquisas científicas ou mesmo nos eventos extremos vivenciados 
por nós). A crença no ‘remédio’ do desenvolvimento sustentável para um capitalismo ‘doente’, 
portanto, sempre significou uma falsa solução – que, quando muito, poderia modernizar as 
forças estruturantes da sociedade de maneira altamente seletiva (ecologicamente otimizada, 
mas às custas das regiões social e ambientalmente mais vulneráveis do mundo321). 

Afinal, a relação contemporânea com a Natureza segue sendo mediada pelo capitalismo – que 
difere de sistemas econômicos pregressos por produzir grupos que controlam os meios de pro-
dução (incluindo os múltiplos elementos naturais, embora não produzam trabalho) contraposta 
àqueles que apenas dominam sua própria força de trabalho. O importante aqui é percebermos 
que esta relação – ao contrário do que alguns pressupõem – não tem fundamentos naturais, ou 
mesmo que sejam comuns a períodos históricos passados. Resulta, na verdade, de um longo pro-
cesso de extinção de antigas forças de (re)produção social322. É também um sistema marcado pelo 
controle progressivo da Natureza, em que o crescimento econômico (enquanto acumulação 

 
317 CHESNAIS; FERNATI, op. cit., p. 15. 
318 LIMONAD, 2007, p. 18. 
319 ACOSTA; BRAND, 2018. p. 104. 
320 ACSERALD, 2020, em rede.  
321 BRAND; WISSEN, [2017] 2021, p. 77-78. 
322 SMITH, [1984] 1988, p. 86. 
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capitalista), pela primeira vez desde que ocupamos este planeta, tornou-se necessidade absoluta 
(dependendo da contínua exploração da Terra).  

Por outro lado, a ‘dominação’ da Natureza não se dá somente em termos quantitativos (no sentido 
de um crescente “manejo habilidoso” dos recursos naturais), pois o capitalismo, como já disse-
mos, opera uma transformação de ordem qualitativa – a expropriação dos meios de produção 
permite que o capital produza Natureza como valor de troca (em escala global)323. Segundo Neil 
Smith: “Na busca do lucro, o capital corre o mundo inteiro. Ele coloca uma etiqueta de preço em 
qualquer coisa que vê, e a partir desta etiqueta de preço é que se determina o destino da natu-
reza”324. Praticamente toda a superfície terrestre – passando pela atmosfera, oceanos, substratos 
geológicos e superestratos biológicos – torna-se susceptível à lógica capitalista. Emissões de 
GEE, seguindo as orientações do Protocolo de Kyoto, por exemplo, podem se converter em ‘mer-
cados’, novos campos de acumulação.  

Diante desse quadro, o conceito atual e aparentemente progressista de economia verde (que, 
em certos círculos, vem sendo usado no lugar da noção de desenvolvimento sustentável), na 
prática, propõe um novo ciclo de valoração da Natureza325, uma nova ‘fuga para adiante’. Mas 
isso já era entendido desde que o Relatório Brundtland, publicado em 1987, foi estabelecido 
como texto de referência para a Conferência do Rio de Janeiro de 1992. Nele foi introduzida a 
ideia de gerenciamento da Natureza, contribuindo para sua capitalização e tratamento como 
mercadoria326. Ao mesmo tempo, o discurso do desenvolvimento sustentável – cuja definição 
expressa nesse documento passou a ser (e ainda é) usada amplamente – possibilitou sustentar 
o capitalismo em sua nova fase, agora dita ‘ambiental’, incorporando-se nas preocupações e 
ações de tantos e tão distintos setores da economia e da sociedade (inclusive no campo da Ar-
quitetura e do Urbanismo, como examinaremos a seguir). 

 

 

Pelo exposto, observamos também que, ao longo da história do capitalismo, o ambiente constru-
ído (lócus de importância fundamental para a produção de valor e mais-valor) foi recorrente-
mente usado como meio para absorver excedentes de capital por prolongados intervalos de 
tempo. Justamente por requerer extensos períodos de trabalho e de rotação, ao lado de investi-
mentos vultuosos, para que de fato funcione como promotor dos necessários ajustes espaciais à 
acumulação capitalista, exige algum tipo de articulação entre Estado e capital financeiro – 

 
323 Ibidem, p. 102-103. 
324 Ibidem, p. 93-94. 
325 Ibidem, p. 234. 
326 LIMONAD, 2007, p. 19. 



182 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

assumindo caráter especulativo no longo prazo, com riscos de multiplicar (no futuro e em maior 
escala), as mesmas condições de sobreacumulação iniciais327. Sendo assim, dada a relevância da 
dimensão espacial para a consolidação (e expansão) do capitalismo, precisamos nos questionar, 
nesse momento, como o discurso da sustentabilidade – pretensa solução aos problemas socio-
ambientais derivados do modo de (re)produção capitalista – se inseriu no campo da Arquitetura 
e do Urbanismo, fundamentando nossa práxis. 

 
327 HARVEY, [2016] 2020, p. 326-327. 
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 4. A EXPANSÃO DO DISCURSO: Como a Arquitetura também se tornou sustentável? 

Conforme veremos ao longo deste Capítulo, assim como geralmente é atribuída à realização 
da Conferência de Estocolmo em 1972 o marco da consolidação do debate ambiental no con-
texto internacional, os anos 1970 são percebidos como um período de ‘redescoberta’ de tal 
problemática na agenda da Arquitetura e do Urbanismo – especialmente devido à crise ener-
gética instaurada com o embargo do petróleo1. Por sua vez, com a divulgação dos resultados 
e princípios do Relatório Brundtland (o qual, tal qual analisamos, trouxe a definição ainda 
empregada de desenvolvimento sustentável) na Rio 92, ocorreu uma ampliação das preocu-
pações com o meio biofísico discutidas em nossa esfera de atuação. Nesse momento, para 
além do consumo da energia de base fóssil pelos edifícios, foram também evidenciadas as 
consequências negativas do crescimento urbano, compreendendo as demandas das cidades 
por recursos naturais (materiais e energéticos) em diferentes escalas, bem como seus padrões 
de ocupação desiguais em termos socioambientais. No próprio texto do Relatório, aparece a 
problemática associada ao ambiente construído, com capítulo especialmente dedicado para 
tanto: The Urban Challenge (O Desafio Urbano)2.       

Embora a temática ambiental tenha se fortalecido desde então, conceitualmente as abordagens 
ambientais integraram textos fundamentais do campo arquitetônico e urbanístico, como o pró-
prio tratado de Vitrúvio de I a.C.3 – o qual abordava questões relacionadas ao clima e ao conforto 
humano, para além da tríade “funcionalidade, beleza e solidez”. Na verdade, a literatura da área 
é praticamente unânime ao considerar que as primeiras edificações que construímos (às quais, 
no presente, chamamos de vernaculares) já demonstravam profundo conhecimento e respeito às 
características dos territórios em que foram (e, em certas localidades, continuam sendo) ergui-
das4. Nas palavras do arquiteto egípcio Hassan Fathy (1900-1989): 

Todos os povos que produziram arquitetura desenvolveram seu estilo próprio que lhes é 
tão específico como sua língua, o seu vestuário ou as suas tradições populares. Até o co-
lapso das fronteiras culturais, ocorrido no século XIX, havia formas e pormenores 

 
1 Sobre a crise do petróleo, ver nota 98 do Capítulo 3. 
2 UNITED NATIONS. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
General Assembly, 4 ago. 1987. p. 235-257. 
3 Marcus Vitruvius Pollio escreveu De Architectura: um tratado dividido em 10 volumes e que constitui o único 
registro escrito sobre o projeto e a construção de edificações do período greco-romano a ser conservado até o pre-
sente. Para uma versão em português, consultar: MACIEL, Manuel Justino Pinheiro. Vitrúvio: tratado de arquitec-
tura. Lisboa: IST Press, 2006. Para aqueles que pesquisam e lecionam na área de Conforto Ambiental, é significativo 
perceber como diferentes publicações acabam retomando os princípios vitruvianos em suas análises. Ver, por exem-
plo: LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay. Eficiência energética na arqui-
tetura. São Paulo: ELETROBRÁS; PROCEL, 2014. p. 5. 
4 Cf. NGUYEN, A. T.; REITER, S. Bioclimatism in architecture: an evolutionary perspective. International Journal 
of Design & Nature and Ecodynamics, v. 12, n. 1, p. 16-29, 2015. 
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arquitetônicos locais por todo o mundo, e as construções de cada região eram o maravi-

lhoso fruto da feliz aliança entre a imaginação do povo e as exigências do território5. 

Nesse sentido, a análise dos abrigos autóctones, presentes em pontos tão diversos do planeta, 
evidencia possibilidades construtivas de adaptação climática – com otimização em recursos ma-
teriais e energéticos (que tanto buscamos na atualidade). Aqueles produzidos nas regiões mais 
frias da Terra, como os iglus dos esquimós no Ártico (Figura 52), por exemplo, trazem como 
princípio fundamental o isolamento contra a adversidade do clima externo – e extremo. Para 
poupar e manter o calor produzido (pelos corpos humanos e/ou outras fontes de aquecimento) 
no interior, utilizam-se da inércia térmica6 de grossos blocos de neve e gelo. Suas formas baixas, 
semiesféricas e semienterradas protegem as habitações contra os gelados ventos, ao passo que 
as poucas aberturas existentes (necessárias à renovação do ar) deles se desviam7.  

Figura 52 – Iglu em região ártica (norte do Canadá). 

 

Fonte: BBC News (2017), em rede8. 

Também as habitações de regiões quentes e secas se deparam com a severidade das condições 
climáticas de seu exterior. Nesse caso, devido à elevada amplitude térmica, em que a intensa 

 
5 FATHY, Hassan. Arquitectura para os pobres: uma experiência no Egipto rural. Lisboa: Argumentum; Dinalivro, 
2009. p. 31. Do original Gourna, a tale of two villages de 1969.  
6 A inércia térmica é uma propriedade dos materiais que compõem a envoltória de determinada edificação, dependendo 
também da espessura das vedações. Uma edificação de elevada inércia térmica reduz as flutuações de temperaturas 
internas e promove um atraso no fluxo de calor, em função de sua alta capacidade de armazenar energia térmica. Assim, 
nessa edificação, o pico de temperatura interna apresenta uma defasagem e um amortecimento em relação ao pico 
externo. O mesmo raciocínio vale para condições de frio: a inércia térmica impede que os ambientes percam o calor 
armazenado para o exterior. Sistemas de alta inércia térmica são compostos por materiais geralmente densos, de ele-
vada massa e capacidade térmica. Sobre essa e outras estratégias climáticas passivas, ver: <http://www.mme.gov.br/pro-
jeteee/estrategias-bioclimaticas/>. Acesso em: 29 jan. 2022. 
7 SERRA, Rafael. Arquitectura y climas. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. p. 8-9. A primeira edição é de 1999. Consultar 
também: RAPOPORT, Amos. Pour une anthropologie de la maison. Nova Jersey: Prentice Hall, 1972. p. 133-134. 
Do original House, form and culture de 1969. 
8 Cf. “O gelo que esquenta: os engenhosos segredos dos iglus”, BBC News, 21 fev. 2017. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38970141>. Acesso em: 03 nov. 2021. 
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radiação solar diurna se contrapõe à brusca queda noturna de temperatura. Igualmente os ventos 
podem ser percebidos como desagradáveis: abafados e carregados de poeira. Por causa disso, 
assim como os iglus, a arquitetura popular típica desses territórios áridos tende a ser compacta, 
com poucas aberturas e espessas paredes (dessa vez, aproveitando-se da inércia térmica da terra 
e da pedra enquanto materiais construtivos). Em adição, visando resolver a baixa umidade do ar, 
os construtores desses abrigos usam o recurso do pátio, que se constitui como espaço de transi-
ção – em geral, refrescado pela presença de fontes de água e de vegetação9. 

Essas são as características construtivas dos pueblos – os assim denominados povoados do Su-
doeste dos Estados Unidos, que se desenvolveram no século VI e até hoje abrigam grupos na-
tivos. Suas habitações são feitas de paredes de barro ou pedra, agrupando-se horizontal e ver-
ticalmente, de forma a protegerem umas às outras do sol. As coberturas planas (coerentes à 
escassez de chuvas) são de terra ou argila, sustentadas por um entramado de madeira. Embora 
apresentem variações locais, cada comunidade organiza-se ao redor de um espaço coletivo 
aberto, com as edificações sendo voltadas ao Sul: orientação que permite, no hemisfério Norte, 
aproveitar a baixa incidência solar no inverno e evitar a radiação direta no verão. De forma 
semelhante, tal orientação cria barreiras físicas e naturais (como no caso do pueblo da Mesa 
Verde, Figura 53) aos ventos frios e capta as brisas nos períodos mais quentes10. 

Figura 53 – Ruínas de edificações do pueblo Mesa Verde no Colorado (EUA). 

 

Fonte: Britannica, em rede11. O rochedo protegia o povoado do sol do verão e dos ventos do inverno. 

Já em localidades com condições extremas, a solução encontrada foi o aterramento (parcial ou 
total) das edificações. Na província de Honã na China – onde os longos e frios invernos são 
intensificados por tempestades de vento –, cidades inteiras foram construídas sob a terra. 

 
9 SERRA, op. cit., p. 7-8. Ver também: ROMERO, Marta Adriana Bustos. Princípios bioclimáticos para o desenho 
urbano. São Paulo: Pro Editores, 2000. p. 28.  
10 ROMERO, 2000, p. 28-31. 
11 Cf. Disponível em: <https://www.britannica.com/place/Mesa-Verde-National-Park>. Acesso em: 03 nov. 2021. 
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Novamente são os pátios que permitem ventilar e iluminar os ambientes internos (e somente 
eles podem ser vistos de cima – Figura 54), além de interligarem as diferentes tipologias urba-
nas (mercados, escolas, locais de atendimento à saúde e moradias, entre outras). Seu tamanho, 
forma e orientação se dão de maneira a garantir o ingresso da radiação solar nos períodos frios, 
enquanto salvaguardam as aberturas de sua incidência direta no verão12.   

Figura 54 – Vista aérea dos pátios construídos em Sanmenxia, na província de Honã (China). 

 

Fonte: Diário do Povo online (2016), em rede13. 

Figura 55 – Croqui e foto de habitação Yagua no Amazonas.  

 

Fonte: RAPOPORT (1972), p. 37. Trish Nicholson, em rede14.  

As regiões quentes e úmidas, por seu lado, trazem exigências opostas: ainda que persista o 
calor, a radiação é predominantemente difusa e, por isso, combater as altas taxas de precipita-
ção e de umidade torna-se o maior desafio. Assim, as coberturas funcionam tanto para criar 
sombra, quanto para escoar as intensas chuvas, configurando-se como os principais elementos 
construtivos (Figura 55). Além disso, as paredes quase desaparecem, visando proporcionar a 
livre circulação do ar nos espaços internos. Quando presentes, são protegidas por amplos bei-
rais e feitas de materiais leves (treliças de bambu e madeira, por exemplo), funcionando apenas 

 
12 ROMERO, 2000, p. 32. 
13 Cf. Disponível em: <http://portuguese.people.com.cn/n3/2016/0405/c309810-9039864.html>. Acesso em: 03 nov. 2021. 
14 Disponível em: <https://trishnicholsonswordsinthetreehouse.com/2019/08/12/south-america-in-pictures/family-
in-yagua-house/#.YfWJ-OrMLIU>. Acesso em: 29 jan. 2022. 
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para separar ‘dentro e fora’ ou para conferir privacidade. Os edifícios geralmente têm a forma 
alongada, sendo implantados afastados entre si e do solo para favorecer a ventilação. Esse é o 
caso da típica habitação indígena Yagua na Amazônia peruana e colombiana, anteriormente 
ilustrada: elevada sobre pilotis para evitar a umidade do terreno, desprovida de fechamentos 
verticais, em que a cobertura serve com “um para-sol imenso à prova d’água”15. 

Por fim, nos climas temperados ou de maior sazonabilidade, em função da grande variação das 
condições climáticas ao longo do ano, as soluções arquitetônicas tornam-se mais complexas, 
pois precisam se adequar, mesmo que por breves intervalos de tempo, às demais situações (in-
clusive antagônicas) expostas acima. Desse modo, a arquitetura vernacular dessas regiões in-
corpora sistemas flexíveis, lançando mão de: dispositivos de sombreamento móveis (os quais 
impedem a incidência solar no calor e a deixam entrar quando faz frio), aberturas com isola-
mentos ajustáveis (permitindo ou não a ventilação), além de espaços intermediários de transi-
ção (como varandas e balcões – Figura 56) entre interior e exterior (os quais, ocupados por cur-
tos períodos, criam microclimas mais favoráveis aos ambientes de uso prolongado)16.  

Figura 56 – Ilustração de muxarabis17 e pórticos, típicos da arquitetura colonial brasileira.  

 

Fonte: PINTO (1943).  

Diante desses exemplos, podemos constatar que há muito temos manifestado preocupações 
ambientais no âmbito construtivo (ao menos quanto às características climáticas circundan-
tes), de maneira que os abrigos humanos, por séculos, mantiveram seu estreito vínculo com o 
sítio de implantação – considerando a trajetória solar para criar aberturas, ou mesmo a relação 

 
15 RAPOPORT, [1969] 1972, p. 131. (Tradução nossa). Ver também: SERRA, [1999] 2004, p. 8. 
16 RAPOPORT, op. cit., p. 9-10. 
17 O muxarabi, na arquitetura colonial brasileira, designa um balcão fechado por treliças, também chamadas de 
urupemas, geralmente contendo janelas de rótula. Essa malha permitia o sombreamento, sem impedir a circulação 
do ar. Cf. PINTO, Estêvão. 1943. Muxarabis e balcões. In: Arquitetura Civil II. Textos Escolhidos da Revista do 
IPHAN. São Paulo: FAUUSP e MEC-IPHAN, 1975. 
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dos materiais disponíveis com o calor, o frio e a umidade. Então por que teria surgido um hiato 
entre essa relação de aparente equilíbrio com a Natureza e a situação que agora prevalece de 
inadequação ambiental? Ou seja, usando uma expressão atual, quando a Arquitetura deixou de 
ser ‘sustentável’ (para precisar voltar a sê-lo)?  

Novamente aqui a literatura específica parece indicar como ‘ponto chave’ de mudança as trans-
formações originadas pela Revolução Industrial (assim como os relatórios científicos, analisa-
dos no Capítulo 2, defendem que o aumento das concentrações de GEE ocorreu a partir de 
então). No caso da Arquitetura, o aparecimento de novos materiais, como o ferro, o aço e o 
concreto armado, passou a dominar tradições construtivas locais – como a alvenaria estrutural 
em pedra ou de tijolos (preponderante desde o Egito antigo até o século XIX) no mundo oci-
dental18. A evolução da produção do vidro e, posteriormente, o advento da luz elétrica, por sua 
vez, contribuíram para retirar a função térmica da envoltória e passá-la aos sistemas mecânicos 
de iluminação, aquecimento e de refrigeração – substituindo as aberturas na função de fontes 
primárias de luz e de ventos19. Com o tempo, especialmente no pós-guerra, soluções padroniza-
das de edificações em aço, concreto e vidro, em geral climatizadas artificialmente, foram edifi-
cadas em todo o mundo, como símbolos formais de desenvolvimento e prosperidade, sem sofre-
rem readaptações às características culturais e climáticas de seus locais de inserção20.  

Em consequência, como adiantamos no início deste Capítulo, a negligência (ou mesmo a in-
compatibilidade) em relação às condicionantes naturais por parte da Arquitetura se fez pre-
sente até a crise de energia da década de 1970. Contudo, não é possível afirmar que essa postura 
de desconsideração do contexto local tenha sido adotada por todos os profissionais, visto que 
continuaram a existir movimentos, obras e arquitetos atentos aos elementos ambientais dos 
territórios21. Portanto, precisamos investigar mais a fundo o que aconteceu e porque se fez 
necessário que nos apoiássemos sobre o discurso da sustentabilidade para revalidar nossa prá-
xis na atualidade – sendo que já tínhamos uma longa tradição e conhecimentos acumulados 
sobre ‘sustentabilidade’ que foram aparentemente ‘esquecidos’.  

 
18 LAMBERTS, DUTRA, PEREIRA, 2014, p. 13. 
19 Cf. BUTERA, Federico. Dalla caverna alla casa ecologica: storia del comfort e dell’energia. Milão: Edizioni Am-
biente, 2014. Ver especialmente o capítulo 8 “I persuasori occulti”, p. 153-167. 
20 ZAMBRANO, Letícia Maria de Araújo. Integração dos princípios da sustentabilidade ao projeto de arquitetura. 
2008. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. p. 52-54. 
21 Não é nossa ambição descrever todas essas iniciativas, mas apresentamos parte delas, recorrentemente citadas 
pelos autores consultados, com o intuito de ilustrar os conceitos e princípios que lhe são subjacentes. Para compor 
esse histórico, usamos também as seguintes categorias de análise: projetos e obras referenciais, eventos científicos e 
instituições, processos de certificação e normas, indicando ainda as correntes de pensamento que se ocuparam da 
temática ambiental no campo da Arquitetura e do Urbanismo. 
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4.1 MOVIMENTOS, OBRAS E ENCONTROS: 
A “ambientalização” da Arquitetura 

Planejadores, arquitetos e urbanistas, secundados por ambientalistas, geógrafos, ad-
vogados e outros profissionais passaram a defender, na última década, a cidade sus-
tentável, metrópoles sustentáveis e a preservação ambiental. Sem dúvida ninguém, 
aparentemente, é contra a sustentabilidade e, muito menos ainda, contra a defesa da 
natureza. [...] De fato a questão ambiental converteu-se em um rótulo de legitimação 
de diferentes práticas e penetrou profundamente em todas as esferas da reprodução 
social contemporânea22. 

Assim como outros autores23, em sua tese de doutorado, Letícia Zambrano atribui à propagação 
do Estilo Internacional, dentro do movimento moderno24, a ‘culpa’ pela ruptura da Arquitetura 
com o cuidado acerca das condições ambientais e climáticas de seu contexto de implantação. 
Esse termo foi cunhado pelo historiador Henry-Russell Hitchcock (1903-1987), em 1929, para de-
signar as características inovadoras de obras que emergiram na década de 192025. Já em 1932, em 
conjunto com Philip Johnson (1906-2005), Hitchcock realiza a curadoria da primeira exposição 
de Arquitetura no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York e, em paralelo, publicam The 
International Style: architecture since 1922. Nesse livro, definem os princípios construtivos e 
estéticos do estilo, quais sejam: sobreposição do efeito de “volume” (ou melhor, de “superfícies 
planas que delimitam um volume”) sobre a “massa” das edificações26, possibilitada pelo uso de 
materiais industriais (visualmente) ‘leves’; predomínio da “regularidade” em relação à “sime-
tria”27, com a adoção de formas modulares repetitivas, de elementos estruturais padronizados e 
de superfícies planas (muitas vezes envidraçadas); além da ‘perfeição’ técnica no lugar da “orna-
mentação aplicada”28. Segundo Zambrano: 

Esta linguagem arquitetônica, que nasceu em edifícios institucionais, foi transposta 
para a tipologia residencial unifamiliar, depois para edifícios multifamiliares, culmi-
nando em 1932 com uma Exposição, em Nova York, organizada por Henry Russel Hi-
tchcock e Philip Johnson, intitulada The International Style. A partir daí, o estilo di-
fundiu-se rapidamente por todo o mundo e veio a ser o estopim da ruptura generalizada 

 
22 Cf. LIMONAD, Ester. A natureza da “ambientalização” do discurso do planejamento. Scripta Nova, v. 14, n. 331, 
ago. 2010. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-66.htm>. Acesso em: 15 nov. 2021.  
23 Cf. LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p. 13-14.  
24 Sobre as fases, características e expoentes do movimento moderno na Arquitetura, consultar: BENEVOLO, Leo-
nardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: Perspectiva, 2001. Do original Storia dell’architettura moderna 
de 1960. Ver também: FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
Do original Modern architecture: a critical review de 1980. 
25 Cf. HITCHCOCK, Henry-Russell. Modern architecture: romanticism and regionalism. Nova York, 1929. 
26 HITCHCOCK, Henry-Russell; JOHNSON, Philip. The International Style. Nova York: Norton & Company, 1995. 
p. 56. (Tradução nossa). Do original The International Style: architecture since 1922 de 1932.  
27 Ibidem, p. 70-71. 
28 Ibidem, p. 81-82. 
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da arquitetura e dos arquitetos com o meio ambiente e com os conhecimentos dos fe-

nômenos naturais29. 

É importante percebermos então que, para além dos aspectos plásticos e estruturais geral-
mente associados à difusão do Estilo Internacional (descritos em detalhes por Hitchcock e 
Johnson), as edificações alinhadas aos seus preceitos (Figura 57) somente foram viabilizadas 
pelo desenvolvimento conjunto de sistemas mecânicos de transporte vertical, iluminação, 
aquecimento e refrigeração – à medida que se tornaram dependentes dos mesmos para manter 
as condições internas de conforto satisfatórias aos seus ocupantes, como veremos. Por isso, 
contribuíram para que a Construção Civil passasse a se constituir como um dos setores da 
economia com maior consumo energético (conforme também analisamos no Capítulo 2). 

Figura 57 – Edifícios que se alinham ao Estilo Internacional. 

 

Fonte: Fotos de Christian F. Otto, em rede30. 

Por outro lado, embora tenha havido a propagação acrítica desses valores arquitetônicos ‘in-
ternacionais’, também se concede a expoentes do movimento moderno o papel de propor solu-
ções à adaptação climática das novas edificações que surgiam. Esse foi o caso do franco-suíço 
Le Corbusier (1887-1965) com seu ovacionado brise-soleil (ou quebra-sol), o qual influenciou a 
concepção de obras de toda uma geração de arquitetos no Brasil. Nas nossas terras, tal dispo-
sitivo de proteção solar conviveu com outros elementos externos de controle da radiação (como 
painéis vazados e venezianas, de diferentes formatos, materiais e dimensões) – visando tanto 
resolver os problemas térmicos decorrentes do emprego de fachadas envidraçadas nas ensola-
radas cidades brasileiras, quanto possibilitando inovações formais31 (para o modernismo ‘tro-
picalista’ praticado no país). 

Nesse contexto, o edifício-sede do Ministério da Educação e da Saúde32 (MES – Figura 58) – cons-
truído entre 1936 e 1945 e projetado por uma equipe liderada por Lucio Costa (1902-1998), sob a 

 
29 ZAMBRANO, 2008, p. 52. 
30 Disponível em: <https://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/09/ei-vinheta.jpg>. Acesso em: 03 nov. 2021. 
31 ZAMBRANO, op. cit., p. 62. 
32 O projeto vencedor do concurso para o edifício do MES possuía caráter neocolonial, sendo contrário à imagem 
que o então ministro Gustavo Capanema (1900-1985) vislumbrava para o mesmo. Por causa disso, embora 
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influência de Le Corbusier – é considerada a primeira obra de vulto a consolidar o movimento 
moderno brasileiro, sobressaindo-se ainda pelo uso pioneiro do quebra-sol. No período, Le Cor-
busier já havia escrito o livro que lhe conferiu reconhecimento como formulador dos novos prin-
cípios da Arquitetura – Vers Une Architecture33 (Por uma Arquitetura, 1923), sendo que os cinco 
‘pontos’ que passaram a caracterizar seu programa arquitetônico foram: pilotis, planta livre, ter-
raço-jardim, fachada livre e janelas horizontais. O projeto realizado para o edifício do MES re-
flete a tentativa do grupo brasileiro de incorporar tais elementos. Além disso, como dissemos, 
destaca-se por ser a primeira realização mundial, em larga escala, da fachada envidraçada, pro-
tegida por brise-soleil, inventado anos antes pelo arquiteto franco-suíço34. 

Figura 58 – Fachadas Norte e Sul do Ministério da Educação e da Saúde (Rio de Janeiro). 

    

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural, em rede35. 

Henrique Mindlin (1911-1971), em seu Arquitetura moderna no Brasil (1956), trata justamente 
da centralidade do brise-soleil e de Le Corbusier para a difusão da arquitetura moderna no país 
a partir de meados dos anos 193036. Nesse sentido, explica a importância que a “pesquisa sobre 
os problemas da insolação” exercia nas escolas que então formavam arquitetos e engenheiros, 
de maneira que, segundo Mindlin, a manipulação de gráficos e tabelas de insolação tornava 

 
legitimando o vencedor, convocou Lucio Costa para compor uma nova equipe e desenvolver outra proposta. Tal 
equipe contava com os seguintes integrantes: Affonso Reidy, Carlos Leão, Ernani Vasconcellos, além do ainda es-
tagiário Oscar Niemeyer e do paisagista Roberto Burle Marx. Ademais, também se baseou nas sugestões de Le 
Corbusier, quando de sua passagem pelo Rio de Janeiro em 1936. Cf. CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: 
a história de uma nova linguagem na arquitetura, 1930-1960. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p.12-13. 
33 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2011. Do original Vers Une Architecture de 1923. 
34 CAVALCANTI, op. cit., p. 52. 
35 Cf. <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3762/ministerio-da-educacao-e-saude-mes>. Acesso em: 03 nov. 2021. 
36 MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. p. 32-33. Do original 
Modern Architecture in Brazil de 1956. 
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possível resolver, com um “cálculo preciso”, quaisquer problemas relacionados ao sol. Ade-
mais, como observa, aqui a “técnica avançada de uso do concreto armado” se generalizava e, 
portanto, o emprego adicional desse material nos elementos de proteção solar foi visto como 
um meio eficiente para gerenciar o clima interno. Por fim, esses dispositivos evocavam ele-
mentos tradicionais da arquitetura colonial, reintegrando-os ao “novo vocabulário em forma-
ção” – em suma, à plástica moderna que se pretendia consolidar37. 

Desse modo, sem querer, Mindlin acaba por revelar a função básica (para não dizer principal) 
do quebra-sol, isto é, o de se constituir enquanto elemento de diferenciação formal. Caso con-
trário, só nos resta concluir que a precisão técnica não era tão precisa assim. Até porque, 
mesmo o aclamado projeto do MES, se analisado tecnicamente, apresenta problemas de orien-
tação: a fachada Sul, quase completamente em vidro e propositalmente desprovida de proteção 
externa, recebe a radiação direta nas manhãs de verão. Por isso, verificou-se uma diferença 
expressiva na temperatura do ar interior entre as porções do lado Norte e Sul do edifício, ge-
rando desconforto aos usuários38. Sobre esse ponto, não podemos deixar de trazer a crítica de 
Hassan Fathy, que reflete nossa percepção. Afinal, a avidez em replicar o brise-soleil enquanto 
proteção de superfícies de vidro nos países de clima tropical, assimilando apressadamente suas 
propriedades visuais e térmicas ao de dispositivos arquitetônicos vernáculos (como persianas 
e venezianas), desconsiderou, na verdade, ensinamentos de longa data: 

O Homem precisou de muitos anos até compreender quais as proporções indicadas para 
cada janela nas diferentes tradições arquitetônicas; se um arquiteto comete o erro gros-
seiro de aumentar uma janela até que fique do tamanho da parede toda, vai deparar-se, 
de imediato, com um problema: a sua parede de vidro vai deixar passar dez vezes mais 
radiação do que a parede com janela normal. Se, para combater o calor, o arquiteto acres-
centar à sua parede luminosa um brise-soleil, que nada mais é do que uma versão ampli-
ada de uma veneziana, o compartimento continua a receber mais 300% de radiação do 
que se tivesse uma parede com janela normal. Se o arquiteto ainda alargar as lâminas da 
veneziana de 4 para 40 cm, para não estragar as proporções da parede de vidro, qual será 
o resultado? Em vez de entrar uma luz difusa, como aconteceria com uma persiana ou 
com uma veneziana, a luz vai encadear [sic] toda a gente que estiver dentro do comparti-

mento com o contraste entre umas tiras largas de sombra escura e outras de luz direta39.  

No caso de Le Corbusier, a investigação sobre o controle da luz natural 40 aparece já em seus 
estudos para Villa Baizeau (1928) na Tunísia. Mas foi nas edificações que desenvolveu para a 

 
37 MINDLIN, [1956] 2000, p. 32-33. 
38 CORBELLA; Oscar; YANNAS, Simos. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: conforto ambi-
ental. Rio de Janeiro: Renavan, 2009. p. 67. A primeira edição é de 2003. 
39 FATHY, [1969] 2009, p. 35-36. 
40 Também como resultado dos problemas que enfrentou, no final da década de 1920, com o uso de sistemas de 
condicionamento artificial, então caros e complicados de operar. Assim, o brise-soleil representou uma tentativa de 
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Índia que aprimorou seu brise-soleil, com o intuito de respeitar a “lei do sol” que vigora nesse 
país41. Assim, na Villa Shodan (1951-1956 – Figura 59), erguida na cidade de Amedabade, por 
exemplo, introduziu esse dispositivo em conjunto a outras estratégias climáticas: ventilação 
cruzada, terraço-jardim, além do uso do concreto para tentar aumentar a massa térmica das 
vedações verticais. Como explicou: “O problema arquitetônico [na Índia] consiste: antes de 
tudo, em criar sombra, segundo em criar corrente de ar (para ventilar), terceiro em controlar as 
instalações hidráulicas (para escoar as águas da chuva). Isso exigiu um verdadeiro aprendizado 
e uma adaptação sem precedentes dos métodos modernos”42. 

Figura 59 – Vista da Villa Shodan em Amedabade (Índia). 

  

Fonte: MAHFUZ (2018), em rede43. 

Essas primeiras soluções nortearam o desenvolvimento do projeto para a Suprema Corte e 
Justiça (1951-1962 – Figura 60), parte do complexo do Capitólio44 em Chandigarh (também na 
Índia), no qual Le Corbusier demonstra uma “atitude de valorização nas relações da arquite-
tura com o meio ambiente”45. Ali, emprega sistemas construtivos de maneira a atenuar as 
condicionantes climáticas adversas, ao mesmo tempo em que aproveita os elementos natu-
rais para promover o conforto dos espaços internos. Entre as soluções usadas, podemos enu-
merar: cobertura em arco que se projeta para o exterior (criando um amplo beiral) ao lado de 
brises para sombrear, aberturas internas que favorecem a ventilação cruzada, bem como uso 

 
desenvolver um método novo, não mecânico e baseado em projeto, para atender às condições térmicas dos edifícios. 
Cf. FRAMPTON, [1980] 2001, p. 130. 
41 STEELE, James. Ecological architecture: a critical history. Londres: Thames & Hudson, 2005. p. 102.  
42 Citação de Le Corbusier presente em: PRAKASH, Aditya. Chandigarh: the city beautiful. Nova Delhi: Abhishek, 
1973, p. 18. (Tradução nossa). 
43 MAHFUZ, Edson. A paradoxal evolução do Dom-ino na Índia. Vitruvius, ano 18, dez. 2018. Disponível em: 
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/18.216/7199>. Acesso em: 04 nov. 2021. 
44 Sede administrativa dos governos dos estados de Punjab e Haryana na Índia, o complexo do Capitólio é formado 
ainda pelo Palácio do Governo, Palácio da Assembleia e Secretariado.  
45 ZAMBRANO, 2008, p. 56. 
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do concreto para criar massa térmica nos períodos mais quentes46. Citando a análise que Ja-
mes Steele faz dessa obra, Letícia Zambrano celebra como Le Corbusier apropriou-se de es-
tratégias presentes em antigos palácios indianos, nos quais o “vento circulava e resfriava-se 
ao passar por locais sombreados e as aberturas exploravam jogos de luz e sombra”47. É signi-
ficativo, contudo, como suprime de seu texto o comentário seguinte de Steele sobre a cons-
trução dessa edificação (Figura 61): 

Le Corbusier escolheu o concreto para fornecer a massa térmica necessária à criação 
dessas paredes maciças e dos interiores resfriados, mas essa parte tecnológica de sua 
equação de se usar a tradição através da ciência resultou em um alto investimento em 
capital humano. Um repórter que observava a construção descreveu como mais de 
trinta mil homens e mulheres, trabalhando sete dias por semana, despejavam concreto 
de baldes carregados em suas cabeças, escalando andaimes de bambu e misturando 
argamassa com os pés. O agregado era feito de pedregulhos quebrados com martelos, 
sendo que o asfalto era despejado e espalhado nas vias [em construção no complexo do 
Capitólio] individualmente, por operários que enrolavam as mãos em sacos de estopa 

para evitar que se queimassem48. 

Figura 60 – Partes da fachada frontal da Suprema Corte e Justiça em Chandigarh (Índia). 

  

Fonte: FRACALOSSI (2015), em rede49. Fotos de Fernanda Antonio. 

Portanto, pelo exposto, podemos perceber o amplo predomínio, nos textos que discutem Arqui-
tetura, da análise dos edifícios ‘prontos e acabados’ em detrimento do processo de sua fatura. Ou 
seja, uma atenção muito mais voltada para a circulação dos objetos arquitetônicos do que para a 
sua produção stricto sensu. Mesmo quando se analisam estratégias construtivas (como aquelas 
de cunho ambiental), o que acontece nos canteiros para que sejam concretizadas fica de fora do 
discurso técnico (e sobretudo da crítica plástica ou histórica). Se o edifício final apresenta o que 

 
46 STEELE, 2005, p. 103-105. 
47 ZAMBRANO, 2008, p. 56. 
48 STEELE, op. cit., p.105. (Tradução nossa) 
49 FRACALOSSI, Igor. “Uma viagem pelos edifícios de Chandigarh através das lentes de Fernanda Antonio”, Archda-
ily, 27 ago 2015. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/772109/uma-viagem-pelos-edificios-de-chandigarh-
pelas-lentes-de-fernanda-antonio?ad_medium=gallery>. Acesso em: 04 nov. 2021. 
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consideramos ser um bom desempenho ambiental (ou tecnológico e formal, dependendo do que 
esteja sendo avaliado) – embora seu modo de produção exija “um alto investimento em capital 
humano” –, é o que geralmente basta para que se torne referência em nossa área50.  

Figura 61 – Complexo do Capitólio em Chandigarh (Índia) em construção (1952-1965). 

 

Fonte: Canadian Centre of Architecture, em rede51. À esquerda, escavações para as fundações da Suprema Corte e 
Justiça. À direita, Assembleia em construção. A primeira foto é do próprio Le Corbusier. 

 

Hassan Fathy representa uma exceção a esse quadro. O arquiteto é lembrado pelo pioneirismo 
em resgatar tradições construtivas locais (confrontando sua formação modernista), profunda-
mente adaptadas ao clima do Egito para o qual projeta e constrói52 (quente e seco). Depois do 
rompimento de uma cúpula em um de seus primeiros projetos, Fathy passou a pesquisar com 
maior interesse as tipologias espaciais e os métodos de construção vernaculares53. Com esse in-
tuito, inclusive adquiriu um palacete egípcio, em que ficou estudando as técnicas ali utilizadas, 
tais como o uso de pátios e de captadores de ventos para resfriar a edificação. Em outro momento, 
deslocou-se até a Núbia, onde se deparou com o sistema de se erguer abóbadas de tijolos de barro 
secos ao sol (ou adobe) seguindo a curvatura de uma catenária54, o que possibilita dispensar cim-
bramentos. Além de ser relativamente barato, esse método era também apropriado em termos 

 
50 Retomaremos essa provocação no decorrer na próxima seção deste Capítulo. 
51 Disponível em: < https://www.cca.qc.ca/en/articles/72896/a-collection-of-chandigarh>. Acesso em: 31 jan. 2022. 
52 ROMERO, 2000, p. 37. Ver também: ZAMBRANO, 2008, p. 61. 
53 STEELE, 2005, p. 86.  
54 Catenária é a curva assumida por uma corrente ou por um cabo flexível suspenso, fixado apenas por suas extre-
midades e sujeito somente à força de seu próprio peso. Christopher Wren (1632-1723) utilizou pela primeira vez o 
teorema de Robert Hooke (1635-1703) sobre a curva catenária (publicado, na forma de anagrama, em 1676) durante 
a concepção da cúpula da Saint Paul’s Cathedral (1675-1711), em Londres. Cf. ADDIS, Bill. Edificação: 3000 anos de 
projeto, engenharia e construção. Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 206-207. A versão original é de 2007. 
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estruturais (à medida que, conformando-se ao melhor caminho dos esforços de compressão, o 
risco de rompimento dessas tipologias tendia a ser nulo) e ambientais (posto que esse material 
propicia a necessária massa e resistência térmica55 para manter os ambientes internos resfriados 
durante a maior parte do dia). Por fim, restaurava o almejado vínculo que o arquiteto buscava 
(re)estabelecer com o longínquo passado em risco de extinção56. 

Figura 62 – Esquema de implantação da vila de Gourna (Egito). 

  

Fonte: ROMERO (2000), p. 37. 

Fathy reúne suas descobertas e percepções sobre Arquitetura no livro que já citamos outras 
vezes, publicado em 1969. Nele, detalha com atenção a concepção da nova aldeia de Gourna57 
(que lhe dá nome – Figuras 62 e 63), desenvolvida entre 1945 e 1947, em que, além das cúpulas 
e abóbadas em terra crua, empregou outros conhecimentos construtivos tradicionais: elemen-
tos de sombreamento contra o sol ‘escaldante’ (como muxarabis), ruas curvas para desviar dos 
ventos quentes e empoeirados, captadores de ventos nas edificações coletivas e pátios internos 
com o intuito de criar microclimas mais agradáveis58. Para as casas, no lugar da padronização 
(ainda hoje defendida como argumento para viabilizar os custos de habitações de ‘interesse 
social’), o arquiteto propôs que as mesmas apresentassem soluções individualizadas (que res-
peitassem as características socioculturais de seus moradores)59.  

No entanto, o projeto foi apenas executado em parte conforme a proposta original, enfrentando 
resistência política, justificada por questões econômicas – sendo que poucos dos diversos espa-
ços públicos previstos foram de fato edificados e aqueles construídos nem sempre seguiram as 

 
55 NT: A resistência térmica é uma propriedade de determinado material ou componente construtivo que expressa 
sua capacidade de se opor ao fluxo de calor.  
56 STEELE, op. cit., p. 87. 
57 Produzida para reassentar os moradores da região que haviam construído seu povoado sobre o Túmulo dos No-
bres, de interesse arqueológico. Cf. FATHY, [1969] 2009, p. 28-30. 
58 Ibidem, p. 54-58. 
59 Embora tenha lhe faltado as informações oficiais necessárias para tanto. Cf. Ibidem, p. 60-61. 
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recomendações de Fathy60. Em adição, também os futuros habitantes de Gourna – que, a princí-
pio, seriam os responsáveis por construir as edificações por meio de um processo cooperativo 
(visando reduzir o orçamento das obras e, simultaneamente, capacitá-los a dar continuidade à 
técnica nubiana) – resistiram à proposta como forma de protesto (dado que estavam sendo des-
locados compulsoriamente de sua aldeia nativa)61. Ainda assim, há quem alegue que a experiência 
de Fathy em Gourna, revisitada, poderia ser compreendida como um modelo de ação para se 
conceber o que atualmente poderíamos chamar de uma “comunidade sustentável” (por conside-
rar simultaneamente aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos)62. 

Figura 63 – Parte das edificações da nova aldeia de Gourna (Egito).

  

Fonte: FATHY (2009), p. 76. 

Fathy continuou a defender as possibilidades emancipatórias do método construtivo que havia 
‘descoberto’. Ironicamente, anos depois, foi escolhido para compor uma equipe (de arquitetos, 
cientistas, arqueólogos e historiadores) – enviada à Núbia pelo Ministério da Cultura do Egito, 
pouco antes da inundação final da represa de Assuã63 – cujo objetivo era compilar uma sinopse 
cultural de uma sociedade prestes a ser destruída (a mesma que lhe fornecera os segredos do 
sistema estrutural que apadrinhara). Apesar de suas contundentes objeções, veiculadas pela 
imprensa local, as unidades habitacionais em concreto armado (propostas pelo governo egíp-
cio) foram construídas para abrigar a população deslocada – sendo que Fathy, logo após, cor-
relacionou altas taxas de mortalidade infantil na região com o superaquecimento das ‘moder-
nas’ habitações. Além disso, ele também previu impactos ambientais que a barragem de Assuã 

 
60 Ibidem, p. 109-170. O arquiteto descreve em pormenores os entraves (burocráticos e financeiros) com que se de-
parou ao longo do desenvolvimento das obras, como atrasos constantes no pagamento dos salários dos operários e 
no fornecimento de insumos.  
61 Ibidem, p. 136-137. 
62 Cf. CALDAS, Renata Maria Vieira. O alcance das noções de sustentabilidade no processo de projeto de arquitetos 
brasileiros contemporâneos. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, 2019. p. 93.   
63 Quase 250.000 núbios que viviam no vale que seria inundado pela barragem tiveram que ser realocados: metade 
desse número permaneceria no Egito, perto da cidade de Assuã, enquanto a outra metade iria para o Sudão. Cf. 
STEELE, 2005, p. 90. 
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causaria, a exemplo da interrupção do ciclo anual de renovação da camada superficial do solo 
pelas enchentes do Nilo. Como resultado, os campos à jusante da represa, hoje em dia, preci-
sam ser completamente fertilizados64. 

Mas nem todo o esforço de Fathy foi em vão. Uma nova edição de seu livro, lançada em língua 
inglesa em 1973 (coincidindo, portanto, com o primeiro choque do petróleo), acabou atraindo 
interesse internacional, passando a influenciar práticas construtivas em diferentes pontos do 
planeta65. Antes de avançarmos no tempo, contudo, é preciso mencionar outra obra conside-
rada como antecipadora de soluções ambientais, especialmente quanto à questão energética 
dos anos 1970: a Jacobs House II, construída em Madison (no estado de Wisconsin, Estados 
Unidos) e projetada por Frank Lloyd Wright (1867-1959). 

Produzida em 1944, o arquiteto norte-americano explorou, nessa casa (Figura 64), recursos de 
aquecimento solar passivo (adiantando, em trinta anos, o que se tornou uma resposta da Arqui-
tetura frente à crise do petróleo), a saber: aproveitamento da topografia (pois a edificação é se-
mienterrada), sendo que a fachada Norte fica protegida dos ventos frios do inverno por um acos-
tamento de terra que se eleva até quase a cobertura; forma semicircular, com a presença de aber-
turas envidraçadas voltadas ao Sul para a entrada da radiação direta nos períodos frios (mas com 
beiral que tenta evitar os ângulos solares mais altos do verão); além de massa térmica para as 
paredes, compostas por alvenarias de pedra, fazendo com que o calor, absorvido ao longo do dia, 
aqueça a residência à noite. Em resumo, respostas arquitetônicas apropriadas ao clima da região 
na qual foi implantada, cujas temperaturas podem variar entre abaixo de zero a mais de 30°C66. 

Figura 64 – Fachadas Norte e Sul da Jacobs House II (Estados Unidos). 

 

Fonte: Wiki Arquitectura, em rede67. 

 
64 Isso porque, visando economizar, os engenheiros (egípcios e russos) encarregados da concepção da represa pro-
puseram a construção de uma tipologia maciça – no lugar de uma barragem com comportas (a qual permitiria a 
passagem do solo captado pelo rio em seu curso até Uganda). Cf. Ibidem. 
65 Inclusive no Brasil, junto aos adeptos da bioarquitetura, como iremos retratar adiante.  
66 STEELE, 2005, p. 72-73. Ver também: ZAMBRANO, 2008, p. 58. 
67 Disponível em: <https://en.wikiarquitectura.com/building/herbert-jacobs-house-2/>. Acesso em: 04 nov. 2021. 



4. A expansão do discurso: Como a Arquitetura também se tornou sustentável? I 201 

 

Por outro lado, retomando a abordagem de Fathy, podemos dizer que esta se alinha àquela atu-
almente definida como low-tech (ou de “baixa tecnologia”). Nesse sentido, reverberando as dis-
cussões dos movimentos ambientalistas do final da década de 1960 e início de 1970, certos arqui-
tetos “rejeitaram a rigidez e a frieza das construções modernistas”68, em direção à concepção e à 
construção de edificações por meio de processos participativos, com o emprego de materiais 
naturais e de soluções arquitetônicas desprovidas de recursos tecnológicos sofisticados.  

Também fomentou os debates críticos do período a publicação de Architecture without archi-
tects (“Arquitetura sem arquitetos”) por Bernard Rudofsky (1905-1988) em 196469. Esse livro foi 
lançado em paralelo à realização de uma exposição homônima no Museu de Arte Moderna 
(MoMA) de Nova York entre novembro de 1964 e fevereiro de 1965. Com duas centenas de 
fotografias em preto e branco de diferentes edificações vernáculas, fruto de pesquisas condu-
zidas por Rudofsky desde os anos 1930, a exposição confrontava diretamente aquela de Henry-
Russell Hitchcock e Philip Johnson sobre o Estilo Internacional. No lugar da padronização das 
edificações modernas, Rudofsky pretendia demonstrar a adaptabilidade das técnicas e soluções 
construtivas empregadas por diferentes povos em respeito às características específicas dos 
territórios nos quais se estabeleceram (Figura 65). 

Figura 65 – Construções vernaculares presentes no livro de Bernard Rudofsky (1964). 

 

Fonte: RUDOFSKY (1964), capa, p. 22 e 72, respectivamente. Legenda: Estruturas dos jardins de limoeiros do Lago de 
Garda (Lombardia, Itália); Anfiteatro de Muyu-uray (Cuzco, Peru); Arcadas em torno de uma praça em Monpazier 

(Dordonha, França). 

A corrente low-tech alcançou grande repercussão especialmente no sudoeste dos Estados Uni-
dos, onde diferentes experimentações construtivas, em parte baseadas nas soluções vernáculas 
para climas quentes e secos, foram desenvolvidas no período. Entre elas, destacamos a cons-
trução da Drop city: uma comunidade de artistas de contracultura que se formou no sul do 
Colorado (1965-1970) e que motivou a organização de experiências comunitárias nos anos 

 
68 GAUZIN-MÜLLER, Dominique. Arquitetura ecológica. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011. p. 30. Do orig-
inal L’architecture écologique de 2001. 
69 RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture. New 
York: Doubleday & Company, 1964. 
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197070. Inspirados por Buckminster Fuller (1895-1983)71 e suas geodésicas72, os moradores de 
Drop city construíram cúpulas e icosaedros para se abrigar, usando, para tanto, painéis geo-
métricos metálicos, feitos de capotas de automóveis usados, além de sucata e materiais reci-
clados (Figura 66). O intuito dessas soluções construtivas era justamente questionar o desper-
dício e o consumo desenfreados de nossa civilização industrial.  

Figura 66 – Cúpulas da Drop city no Colorado (Estados Unidos). 

 

Fonte: Alchetron, em rede73. 

A experiência da comunidade do Colorado foi retratada em outro livro sobre técnicas de cons-
trução tradicionais lançado no período, chamado de Shelter74 (“Abrigo”) e publicado, em 1973, 

 
70 Drop city recebeu grande visibilidade dos meios de comunicação, tendo atraído inúmeros visitantes enquanto 
existiu, inclusive com a realização do Festival da Alegria em 1967. A atenção excessiva da mídia, ao lado de conflitos 
internos entre os integrantes originais, desmotivou os idealizadores a darem seguimento à comunidade. Assim, no 
ano seguinte ao Festival, alguns deles se mudaram para Boulder (Colorado), com o intuito de iniciar uma nova co-
munidade de artistas. Também nesse ano a propriedade do terreno foi transferida para uma organização sem fins 
lucrativos. Em 1970, quando a experiência se encerrou definitivamente, outras comunidades semelhantes passaram 
a ser criadas no sul do Colorado e no norte do Novo México. Sobre as reverberações do movimento, ver: WESTERN 
ART AND ARCHITECTURE. The rise and fall of Drop City. 2009. Disponível em: <https://westernartandarchitec-
ture.com/features/the-rise-and-fall-of-drop-city>. Acesso em: 31 jan. 2022. 
71 Richard Bunckminster Fuller foi um inventor norte-americano que trabalhou em diversos campos. Sua produção 
teórica e profissional centra-se na ideia de economia material e energética, bem como na visão holística de mundo. 
Para mais, ver: <https://www.bfi.org/about-fuller>. Acesso em: 07 nov. 2021. Adiante retomaremos seu trabalho. 
72 As cúpulas geodésicas, desenvolvidas por Fuller na década de 1940 e patenteadas por ele em 1954, trazem como 
inovação (para além do comportamento estrutural já conhecido dessa tipologia), a percepção de que funcionariam 
como estruturas de cobertura de peso leve (compostas por treliças esféricas, feitas com peças padronizadas), capazes 
de serem transportadas com facilidade e montadas com rapidez. Ademais, Fuller descobriu as leis matemáticas 
formadoras das geodésicas, aprimorando o processo de padronização das peças. Cf. SARAMAGO, Rita de Cássia 
Pereira. Ensino de estruturas em escolas de arquitetura do Brasil. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia 
de São Carlos, São Carlos, 2011. p. 72.  
73 Disponível em: < https://alchetron.com/Drop-City#drop-city-04b45a4e-1f77-477a-9af9-1c2ba5ed915-resize-
750.jpeg>. Acesso em: 30 jan. 2022. 
74 O livro traz mais de mil imagens que ilustram o potencial criativo do habitat humano. São apresentados abrigos 
de todo o mundo (ocas, tendas, pequenas casas, cúpulas), feitos predominantemente com materiais naturais (palha, 
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pela editora de Lloyd Kahn (nascido em 1935). Também influenciado pelo legado de Buckminster 
Fuller, no final dos anos 1960, Kahn passou a construir geodésicas. Essa iniciativa, por sua vez, 
resultou na publicação de dois livros sobre cúpulas e domos75 (então considerados os principais 
símbolos da construção contracultural, como vimos). Nos anos 1970, Lloyd Kahn voltou-se à in-
vestigação de outros sistemas vernaculares, que faziam uso de materiais naturais e de soluções 
construtivas adaptadas ao meio. No lugar dos componentes manufaturados e das regras mate-
máticas que orientavam a concepção das cúpulas de Fuller, Louis Kahn pretendia demonstrar a 
viabilidade de alternativas que pudessem ser facilmente replicadas por construtores iniciantes. 
A coletânea Shelter resultou dessas pesquisas76, condensando grande parte das inspirações e re-
ferências dos adeptos da baixa tecnologia (Figura 67).  

Figura 67 – Edificações ilustradas no livro Shelter (1973). 

 

Fonte: KAHN; EASTON (1973), p. 7, 9 e 27, respectivamente. Santuário em Ogol (Mali, África) em terra; Recons-
trução de uma cabana da Idade da Pedra em Worcestershire (Inglaterra) em pedra e palha; Igreja da Transfigura-

ção em Kizhi (Rússia) em madeira. 

Além dos ‘droppers’, o arquiteto ítalo-americano Paolo Soleri (1919-2013), discípulo de Frank 
Lloyd Wright77, é considerado um dos principais nomes dessa corrente. Em 1951, Soleri criou a 
fundação Cosanti78 em Scottsdale, no estado do Arizona. Ali, começou a experimentar a técnica 

 
pedra, adobe, bambu). Além disso, são ilustradas experiências contemporâneas de construção com baixa tecnologia, 
a exemplo da Drop city. Cf. KAHN, Lloyd; EASTON, Bob. Shelter. Bolinas: Shelter Publications, 1973.   
75 Cf. KHAN, Lloyd (Ed.). Domebook one. Los Gatos: Pacific Domes, 1970. Ver também: KHAN, Lloyd (Ed.). Dome-
book 2. Bolinas: Pacific Domes, 1971. 
76Atualmente a editora Shelter Publications, de Louis Kahn, já publicou oito livros sobre construção. Para mais, ver: SOL-
OMON, Avi. “Making Shelter Simple: An Interview with Lloyd Kahn”, Learning for life, 28 ago. 2014. Disponível em: 
<https://medium.com/learning-for-life/making-shelter-simple-an-interview-with-lloyd-kahn-64059138e756>. Acesso em: 
29 jan. 2022. 
77 Após concluir seus estudos universitários em Turim (Itália), Soleri deslocou-se para os Estados Unidos, onde se 
integrou à comunidade de Taliesin West entre 1947-1948, fundada por Frank Lloyd Wright no Arizona. Wright, 
junto aos seus alunos, constantemente alterava e aumentava os ambientes daquela que inicialmente foi concebida 
como sua residência de inverno. Cf. SEGRE, Roberto. Entrevista: Paolo Soleri. Vitruvius, 02 jul. 2001. Disponível 
em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.007/3345 >. Acesso em: 07 nov. 2021. 
78 Um centro de estudos sobre construção, arquitetura, urbanismo e ecologia, que, ao lado da também criada fundi-
ção de sinos de bronze, viabilizou (e ainda viabiliza) as pesquisas e as edificações. Cf. Ibidem, em rede. 
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que batizou de earth-casting (“fundição de terra”), a qual envolvia o uso de areia e de solo do 
deserto (materiais disponíveis em abundância nos arredores) como fôrma para se erguer algu-
mas grandes estruturas em concreto armado. Usou esse método para construir a primeira cúpula 
no centro de Arcosanti79 (Figura 68): uma comunidade experimental, planejada para abrigar en-
tre 5 e 7 mil pessoas, que vem sendo edificada, desde os anos 1970, com a participação de 
aprendizes residentes como mão de obra, por meio do que poderíamos chamar de “tecnologia 
apropriada”80. A proposta da comunidade, ao se estabelecer em uma região comumente perce-
bida como ‘inabitável’, seria, assim, a de testar possibilidades de adaptação climática, visando 
à nossa sobrevivência coletiva no futuro. Com esse objetivo, configura-se como uma estrutura 
urbana densa e compacta (em oposição ao espraiamento urbano apoiado no transporte indivi-
dual que vigorava nos Estados Unidos à época, como investigamos no Capítulo 3), formada por 
edifícios multiusos, de maneira a maximizar a interação humana, otimizar as infraestruturas 
físicas e reduzir o consumo de energia. Para tanto, emprega predominantemente fontes ener-
géticas e matérias-primas naturais, como a radiação solar e a terra, que favorecem ainda uma 
maior integração com a paisagem do entorno81. 

Figura 68 – Cúpula e edifício multiuso em Arcosanti (Arizona, EUA). 

 

Fonte: Fundação Arcosanti, em rede82. 

Ao lado de Soleri, Ian McHarg (1920-2001) é lembrado como profissional, cuja prática demonstra 
“sensibilidade ao lugar”: para o arquiteto e paisagista escocês, nenhuma intervenção humana na 
Natureza deveria ser realizada sem uma análise ampla de sua compatibilidade com os ecossiste-
mas locais83. Seu método de trabalho, descrito no livro Design with Nature, incluía, portanto, a 
identificação de aspectos biofísicos de determinado sítio, quanto às características da topografia, 

 
79 STEELE, 2005, p. 135. 
80 Ibidem, p. 141. (Tradução nossa) 
81 Informações atualizadas de Arcosanti estão disponíveis em: <https://www.arcosanti.org/about/>. Acesso em: 06 
nov. 2021. Ver também: SEGRE, 2001, em rede. 
82 Disponível em: <https://www.arcosanti.org/architecture/#images>. Acesso em: 06 nov. 2021. 
83 STEELE, 2005, p. 175. 
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das águas, da vegetação e do habitat silvestre84. Essas informações eram então mapeadas, sobre-
pondo as diferentes camadas de análise para traçar o diagnóstico ambiental do lugar. Foi assim 
que procedeu na concepção do “Plan for the Valleys” de 1962 (Plano para os Vales – Figura 69), 
destinado ao condado de Baltimore (Estados Unidos) e desenvolvido em conjunto com seu colega 
da Universidade da Pensilvânia, David Wallace. Após a análise das condições naturais dos vales, 
a proposta baseou-se no crescimento urbano controlado (novamente em contraposição à expan-
são suburbana predominante), concentrando as edificações em pontos considerados não críticos 
do terreno. Também foram estabelecidas áreas para uso institucional e agrícola, com a definição 
de parques que protegessem aquelas julgadas mais sensíveis à ocupação85.   

Figura 69 – Estudo de ocupação para o Plano dos Vales (Baltimore, EUA). 

  

Fonte: HUNDT JR; DANIELS (2018), p. 1786. Áreas verdes de preservação, áreas cinza para ocupação e fundos dos 
vales (também protegidos) em branco. Vias de ligação em azul. 

Preocupações semelhantes no que concerne ao exame criterioso do sítio para identificar seus 
possíveis usos, estão presentes nas iniciativas da permacultura. Difundida para diferentes lu-
gares do mundo, derivou das práticas idealizadas por dois ecologistas, Bill Mollison (1928-2016) 
e David Holmgren (nascido em 1955), na Austrália de 1970 – dando continuidade, tal qual a 
abordagem low tech, às reflexões dos movimentos de contracultura87 (que descrevemos no 

 
84 Cf. McHARG, Ian. Design with Nature. Nova York: Garden City, 1969. 
85 STEELE, op. cit., p. 182. 
86 HUNDT JUNIOR; George; DANIELS, Thomas L. The Plan for the Valleys: assessing the vision of Ian McHarg 
and David Wallace. Journal of Planning History, v. 17, n. 1, p. 3-19, 2018. DOI: 10.1177/1538513216681586. 
87 Cf. TORTORELLO, Michael. “The permaculture movement grows from underground”, The New York Times, 
27 jul. 2011. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2011/07/28/garden/permaculture-emerges-from-the-un-
derground.html>. Acesso em: 06 nov. 2021. 
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capítulo anterior). Chamada inicialmente de “agricultura permanente”, tornou-se depois “cul-
tura permanente” e finalmente “permacultura”88. Apesar do principal objetivo do movimento 
se voltar à produção de alimentos livres de agrotóxicos (ou ‘orgânicos’) através de técnicas an-
cestrais, inspiradas no modo de vida dos aborígenes, também contempla a construção de edi-
ficações, equilibradas ecologicamente com o entorno89. Nesse sentido, as comunidades e obras 
alinhadas à permacultura fazem uso de métodos de construção vernaculares, apoiados em ma-
teriais naturais (como madeira, bambu, terra, areia e palha), de maneira a obter o máximo de 
aproveitamento dos recursos disponíveis e gerar o mínimo de impactos ambientais – aproxi-
mando-se do que conhecemos por bioconstrução (ou bioarquitetura).  

Bioconstrução significa literalmente “construção com vida”, posto que produzida a partir de ma-
térias-primas naturais (ou ‘vivas’), que podem ser (re)integradas, com maior facilidade, aos ciclos 
biofísicos. O percursor dessa última vertente foi o holandês, radicado no Brasil, Johan Van Len-
gen (1930-2021). Após trabalhar no desenvolvimento de soluções para moradias populares em 
diferentes países (como Índia, Tunísia, Honduras, México e Brasil) na década de 197090, o arqui-
teto e urbanista criou, em 1987, em uma área rural de Bom Jardim (RJ), justamente um Instituto 
de Tecnologias Intuitivas e Bio-Arquitetura91, chamado de “Tibá”92. Os preceitos de sua aborda-
gem estão sintetizados em Manual do arquiteto descalço93 de 1984. Nesse livro, por meio de de-
senhos e textos explicativos (Figura 70), são indicadas estratégias e soluções construtivas que 
buscam conciliar a concepção de habitações com o ‘correto’ uso de recursos naturais e de mate-
riais locais, respeitando-se ainda as condições climáticas do território. Além do mais, Van Len-
gen defende o emprego de “tecnologia intuitiva”, no sentido de valorizar soluções técnicas 
tradicionais, que podem ser apreendidas por qualquer pessoa. De fato, o esboço do livro come-
çou a ser traçado quando Johan Van Lengen trabalhou em favelas da Bahia, no início dos anos 

 
88 CALDAS, 2019, p. 111. 
89 Cf. MOLLISON, Bruce Charles; HOLMGREN, David. Permaculture one: a perennial agricultural system for hu-
man settlements. International Tree Crops Institute, 1978. 
90 Quando desenvolveu, entre outras técnicas, o plastocimento (mistura de cimento com tela metálica, a qual 
possibilita a redução do emprego de material cimentício no processo de pré-moldagem de finas placas). O plas-
tocimento tem sido usado para a confecção dos cascajes (painéis abobadados de 1 centímetro de espessura, que 
cobrem até 4 metros de vão). Também criou o bason (sanitário seco e compostável que transforma os dejetos 
humanos em abubo orgânico). Disponível em: <https://www.tibario.com/johan-o-arquiteto-descalco>. Acesso em: 
07 nov. 2021. 
91 As primeiras ideias sobre o conceito e o Tibá podem ser consultadas na entrevista que Van Lengen concedeu ao 
portal Namu. Cf. TORRES, Bruno. “Tibá: onde nasce a bioarquitetura”, Portal Namu, 27 set. 2019. Disponível em: 
<https://namu.com.br/portal/sustentabilidade/tiba-onde-nasce-a-bioarquitetura/>. Acesso em: 10 nov. 2021.  
92 Como uma referência à árvore de jequitibá presente no sítio de implantação e que, na língua tupi, simbolicamente 
quer dizer “lugar onde muita gente se encontra”. Informações sobre o Tibá (como a respeito dos projetos desenvol-
vidos e dos cursos oferecidos) estão disponíveis em: <http://www.tibario.com/>. Acesso em: 07 nov. 2021. 
93 Cf. VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. Jandira: B4 Editores, 2014. A primeira edição do livro 
data de 1984, sendo que seu título remete à prática ancestral de se pisotear a terra para a produção de adobe. 
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1970, onde percebeu, para além da criatividade das soluções construtivas desenvolvidas pelos 
próprios moradores, a necessidade de algum tipo de material técnico que pudesse dar apoio à 
concepção de edificações mais seguras e confortáveis. Assim, reuniu as experiências que acu-
mulou ao longo dos anos (ao lado desses “arquitetos descalços”) na publicação de 198494.  

Figura 70 – Esquemas de ventilação presentes na obra de Johan Van Lengen. 

 

Fonte: VAN LENGEN (2014), p.48-49. 

Outro exemplo de arquiteto defensor dos princípios da bioconstrução no país é Vitor Lotufo 
(nascido em 1945), em cuja obra se destaca a pesquisa de materiais e técnicas construtivas que 
aspiram resgatar um conhecimento tradicional 95. Tal resgate se manifesta em geometrias de alto 
desempenho estrutural (semelhantes às abóbadas presentes no livro de Hassan Fathy96), assim 
como no uso de materiais naturais (a exemplo da Casa de Cupim – Figura 71), também enquanto 
tentativa de se conciliar saber e fazer (ou o canteiro e o desenho para usar a expressão de Sérgio 
Ferro97). Com seu filho, Tomaz Lotufo, há alguns anos, mantinha uma página eletrônica, em que 

 
94 Cf. TORRES, 2019, em rede. Ver também: <https://www.tibario.com/johan-o-arquiteto-descalco>. Acesso em: 11 
nov. 2021.  
95 Cf. CARRANZA, Edite Galote Rodrigues. Arquitetura alternativa: 1956-1979. 2012. Tese (Doutorado) – Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, 2012. p.27. 
96 O qual lhe serviu de referência e se tornou referência do livro que publicou no início dos anos 1980, em conjunto 
com seu colega de experimentações e reflexões, orientador desta pesquisa, João Marcos Lopes: LOTUFO, Vitor 
Amaral; LOPES, João Marcos de Almeida. Geodésicas & cia. São Paulo: Projeto, 1981. Cabe ressaltar que a validação 
de todas as referências que venho costurando aqui conta com o aval do orientador que vivenciou esse período de 
reflexões teórico-práticas no campo da Arquitetura e do Urbanismo.  
97 Voltaremos às argumentações de Sérgio Ferro adiante. Por ora, basta perceber que influenciaram o caminho de 
Vitor Lotufo, inclusive quando fundou, em 1975, novamente em parceria com João Marcos Lopes e com Wagner 
Germano, a Oficina de Arquitetura – onde tentaram romper com a separação hierárquica entre profissionais, ca-
racterística dos ofícios construtivos. Cf. CARRANZA, Edite Galote Rodrigues; CARRANZA, Ricardo. Alvenaria 
alternativa: a obra do arquiteto Vitor Lotufo. Arquitextos, ano 11, nov. 2010. Disponível em: <https://vitru-
vius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.126/3659>. Acesso em: 10 nov. 2021.  
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eram discutidas questões referentes à bioarquitetura, destacando a importância de que tal cor-
rente não fosse vista como um novo tipo de Arquitetura, mas enquanto prática alinhada à redu-
ção de impactos ambientais e comprometida com seu papel social98.  

Figura 71 – Casa de Cupim em construção e finalizada. 

  

Fonte: Acervo pessoal de Vitor Lotufo. Feita literalmente por blocos de cupinzeiros, retirados do local e assenta-
dos sobre argamassa de cimento e areia (como se fossem blocos de pedra). A espessura final das vedações é 50 cm. 

Figura 72 – Exterior e interior da Casa de Botucatu (São Paulo, 1979). 

 

Fonte: CARRANZA (2012), p.236. 

Novamente tendo como referência as pesquisas de Buckminster Fuller, Lotufo introduziu ainda o 
princípio de economia de meios em sua prática99 (em síntese, buscando ‘produzir mais, com menos 

 
98 Cf. <http://www.bioarquiteto.com.br/>. Acesso em: 25 set. 2018. Atualmente Tomaz Lotufo faz parte de um escri-
tório colaborativo de Arquitetura, chamado de Sem muros, que se baseia nos princípios da permacultura. Para mais, 
ver: <https://www.semmuros.com/>. Acesso em: 06 nov. 2021. 
99 Também no que tange à eficiência estrutural: como vencer vãos usando a menor quantidade de material e de 
energia (inclusive de esforço humano) possível? É o tipo de questionamento que as cúpulas e demais sistemas es-
truturais experimentados por Vitor Lotufo se propõem a responder. 
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recursos’). A Casa de Botucatu (1979), considerada um ponto de inflexão em sua carreira (quando 
definitivamente se desvia do legado modernista de seu pai100), pode ser indicada como exemplo 
desse tipo de pensamento (Figura 72). O protótipo habitacional desenvolvido pelo arquiteto, tam-
bém implantado no sítio de sua família, constitui uma experimentação da estrutura geodésica para 
moradias econômicas, a partir de matérias-primas ‘modestas’, disponíveis no contexto brasileiro. 
Nesse sentido, a estrutura foi composta por elementos de madeira usualmente encontrados no 
mercado de construção (como caibros) e o fechamento foi feito com painéis modulares triangulares 
de madeira compensada do tipo ‘naval’, com preenchimento em isopor (para melhorar o desempe-
nho térmico da edificação), além de pintura à base de poliuretano101. 

 

 

Assim, enquanto parte de nossa categoria, entre os anos 1940 e 1970 (quer dizer, entre o pós-
guerra e a crise do petróleo), investigava e aplicava soluções construtivas visando à otimização 
do consumo de recursos naturais, por meio de princípios como bioconstrução e tecnologia apro-
priada (ou intuitiva), de outro lado, vários profissionais, diante das inovações que surgem no pe-
ríodo, rumavam em uma direção aparentemente oposta, recorrendo às novas tecnologias para 
resolver os problemas de nosso planeta ‘redondo’ e finito. Nesse segundo grupo, não podemos 
deixar de destacar as investigações conduzidas por Buckminster Fuller, que influenciaram tantas 
outras iniciativas aqui abordadas. Por exemplo, Fuller pioneiramente elaborou uma série de ma-
pas e ilustrações justamente com o intuito de representar a condição finita dos recursos globais, 
bem como a necessidade de estabelecermos um sistema mais equitativo para a distribuição des-
sas fontes materiais e energéticas entre as populações do mundo. Ainda em 1940, em um artigo 
da revista Fortune, foi publicada uma de suas primeiras tentativas de mapear a distribuição dos 
seres humanos então existentes no planeta e seus padrões de consumo de energia102 (Figura 73).  

 
100 Zenon Lotufo (1911-1985), que trabalhou no desenvolvimento de icônicas obras da arquitetura moderna brasileira, 
como no Palácio das Nações do Parque Ibirapuera em São Paulo. Ver: MODENESE FILHO, Eduardo. Zenon Lotufo: 
da tradição clássica a produção moderna. Arquitextos, ano 19, jan. 2019. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/re-
vistas/read/arquitextos/19.224/7262>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
101 CARRANZA, 2012, p.236-238. Após participar de um seminário proferido por Buckminster Fuller, no final dos 
anos 1970, Vitor Lotufo e João Marcos Lopes dedicaram-se ao estudo das estruturas geodésicas, culminando na 
organização do livro que citamos anteriormente. SARAMAGO, op. cit., p. 72. Ver nota 96. Uma advertência perti-
nente sobre essa obra diz respeito ao fato de que a vedação com compensado naval e a pintura em poliuretano não 
tiveram eficácia na estanqueidade (tanto térmica quanto higroscópica) da cobertura: vários elementos foram dani-
ficados ao longo do tempo devido à ação das intempéries. Por isso, foi necessário trocar os materiais da cúpula, 
sendo que a estrutura de madeira acabou servindo como fôrma para o seu revestimento com tijolos ao final de 2021 
(Informação verbal de João Marcos Lopes). 
102 BARBER, Daniel A. The nature of the image: Olgyay and Olgyay’s architectural-climatic diagrams in the 1950s. 
Public Culture, v. 29, n. 1, p. 129-164, 2016. DOI: 10.1215/08992363-3644433. p. 133. 
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Figura 73 – Mapa “Energia Mundial”, elaborado por Buckminster Fuller em 1940. 

 

Fonte: BARBER (2016), p. 133.  

Os dados populacionais quanto à localização dos 2,15 bilhões habitantes do mundo em 1940, 
nesse mapa, foram contrapostos ao que chamou de “escravos inanimados”. Fuller estimou a 
existência de 36,85 bilhões de “escravos” das necessidades humanas da seguinte forma: divi-
dindo a energia total consumida pelos “homens industriais”, obtida de fontes fósseis (sobre-
tudo carvão) e hidráulicas, pela quantidade de energia muscular produzida por um ser humano 
ao longo de um ano. Embora não seja tão preciso, esse infográfico inicial serviu para comunicar 
claramente a distribuição desigual entre a demanda energética de certas regiões do globo em 
relação à quantidade e ao posicionamento geográfico dos recursos que abasteciam tal de-
manda. Com efeito, cada ponto branco no mapa representava 1% da população humana à 
época, sendo que tais pontos indicavam os centros de concentração populacional. Em contra-
partida, cada ponto vermelho, correspondente a 1% dos “escravos inanimados”, ilustravam os 
centros focais de consumo de energia. Esse primeiro esquema de representação foi sendo apri-
morado por Fuller até chegar ao dymaxion map de 1943, patenteado três anos depois (Figura 
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74): um sistema de projeção cartográfica que retrata as superfícies terrestres com distorções 
mínimas quanto às suas reais dimensões.  

Figura 74 – Dymaxion map de Buckminster Fuller (1946). 

 
Fonte: Boston Rare Maps, em rede103. 

Buckminster Fulller realizou inúmeros estudos sobre o dymaxion map, como em relação ao “en-
curtamento” do mundo resultante do aumento da velocidade dos meios de transporte e de comu-
nicação. Como podemos concluir, a partir das ilustrações e do gráfico da Figura 75, o cresci-
mento exponencial da população mundial e a ‘redução’ relativa do tamanho do mundo (ou a “anu-
lação do espaço pelo tempo”) coincidem com a Revolução Industrial, especialmente após a in-
venção da locomotiva a vapor em 1850. Podemos observar também, na legenda do gráfico (o texto 
que está na porção inferior direita), o entusiasmo de Fuller com essas invenções humanas mo-
dernas: “Pela primeira vez na história, tornou-se seguro que os homens vivessem em grandes 
cidades por causa dos avanços na medicina e na higiene sanitária. A vida tornou-se mais segura 
e confortável por causa da Revolução Industrial e da agricultura mecanizada”.  

No ano em que Buckminster Fuller obteve a patente de seu mapa, também finalizou os estudos 
da Dymaxion house (Figura 76). As diferentes versões que concebeu para essa tipologia habita-
cional pretendiam que a mesma fosse construída em massa e que se tornasse acessível (como um 
automóvel popular). Por isso, a preocupação de Fuller com o emprego de elementos pré-fabrica-
dos e leves, em alumínio, os quais pudessem ser facilmente transportados, montados e 

 
103 Cf. <https://bostonraremaps.com/inventory/buckminster-fuller-dymaxion-map/>. Acesso em 30 jan. 2022. 
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desmontados (para todo o mundo). O projeto final da Dymaxion house fazia uso de um único 
pilar vertical em aço inoxidável, ao qual se prendiam cabos (funcionando como os raios de uma 
roda de bicicleta) e no qual foram instalados os sistemas de apoio da casa (como as tubulações 
hidráulicas). Desse modo, o interior tornava-se flexível, permitindo comportar diferentes perfis 
de moradores. O modelo também representou o primeiro esforço consciente de se projetar um 
edifício autossuficiente, em termos energéticos, no século XX. Para tanto, contava com sistema 
de armazenamento das águas pluviais, turbina eólica na cobertura e condicionamento passivo. 
Quanto a essa última estratégia, Fuller explorou as soluções observadas em casas de silos de 
grãos na Sibéria, em que o emprego de uma cúpula invertida possibilitava resfriar a edificação104. 

Figura 75 – Estudos de Fuller sobre meios de transporte e de comunicação (1965). 

 
Fonte: The Reality Institute, em rede105. A tabela superior indica, ao longo dos anos (500.000 a.C. a 1965): o tempo neces-
sário para se dar uma volta ao mundo (de uma centena de anos a algumas horas); os meios de transporte utilizados (a pé 
até foguetes); a distância percorrida por dia em terra (15 milhas a pé até 2.000 milhas por trem); a distância percorrida 

por dia na água ou no mar (20 milhas nos mares até 408.000 milhas no ar); e o tamanho potencial de um Estado (zero até 
o planeta inteiro e além). A última linha da tabela aponta as principais invenções dos meios de comunicação: da má-

quina de escrever aos satélites. Já os mapas representam o “encurtamento” do mundo em função dos avanços nos meios 
de transporte e nas telecomunicações. No gráfico, as barras verticais indicam o tamanho da população mundial; a linha 
contínua refere-se às inovações nos meios de transporte; e a linha pontilhada às invenções no setor de comunicações. 

 
104 Cf. Buckminster Fuller Institute. Disponível em: <https://www.bfi.org/about-fuller/big-ideas/dymaxion-
house/?msclkid=53dd436ccf9c11ecbaa10231ea7a14fe >. Acesso em: 08 mai. 2022. 
105 Disponível em: <https://blog.therealityinstitute.net/post/9266291041/shrinking-of-our-planet-by-mans-increased-tra-
vel>. Acesso em 30 jan. 2022. 
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Figura 76 – Dymaxion House de Buckminster Fuller (1946). 

 
Fonte: Archdaily, em rede106. 

Em uma publicação posterior, intitulada Operating manual for spaceship Earth (Manual de ins-
truções para a Nave Espacial Terra)107, por outro lado, Buckminster Fuller já não se apresenta tão 
otimista quanto aos avanços industriais. Nesse livro, alerta-nos quanto à ilusão humana de que 
viveríamos indefinidamente com ‘fartura’, ignorando que fazemos parte de uma ‘máquina’ fe-
chada, cujos recursos (materiais e energéticos) – necessários para que o “motor” dessa “nave es-
pacial” continue funcionando bem –, devem ser cuidados: 

Para dar início à determinação de nossa posição a bordo da nossa Nave Espacial Terra 
devemos, em primeiro lugar, constatar que a abundância de recursos imediatamente 
consumíveis, obviamente desejáveis ou absolutamente indispensáveis foi, até agora, 
suficiente para nos permitir continuar, apesar da nossa ignorância. Contudo, sendo 
esses recursos eventualmente exauríveis ou deterioráveis, eles foram adequados até 

este momento crítico108. 

Fuller não foi o único a evocar a metáfora da “espaçonave Terra” no período. Desde que nosso 
planeta foi visto ‘de fora’ pela primeira vez, em 1961109, essa expressão passou a fazer parte de 
nosso repertório social e científico em diferentes círculos. Está presente, por exemplo, no en-
saio do economista Kenneth Boulding (1910-1993) de 1966, intitulado The economics of the 
coming spaceship Earth (A economia da futura espaçonave Terra): um dos primeiros textos, no 
campo da Economia, a chamar atenção para os limites biofísicos terrestres (antes mesmo do 

 
106 Disponível em: <https://www.archdaily.com/401528/ad-classics-the-dymaxion-house-buckminster-fuller>. Acesso em 
08 mai. 2022. 
107 FULLER, Buckminster. Manual de instruções para a nave espacial Terra. Porto: Via Optima, 1998. Do original 
Operating manual for spaceship Earth de 1969. 
108 Ibidem, p. 33. 
109 No dia 12 de abril, o astronauta russo Iuri Gagarin (1934-1968), a bordo da Vostok 1, deu uma volta ao redor do 
planeta, dizendo: “Vejo a Terra. Ela é azul”. Cf. “A Terra é azul: há 60 anos, o homem chegava à órbita do planeta”, 
Agência Brasil, 12 abr. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/terra-e-azul-ha-
60-anos-o-homem-chegava-orbita-do-planeta>. Acesso em: 07 nov. 2021. 
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relatório do Clube de Roma passar a influenciar os debates internacionais em 1972). Segundo 
Boulding, as civilizações humanas, até então, imaginaram-se vivendo em um mundo sem fron-
teiras, onde sempre haveria algum lugar para ‘fugir’ caso os recursos naturais acabassem ou as 
estruturas sociais falhassem – o que chamou de “cowboy economy” (“economia do cowboy”). 
Em contraposição, no seu texto, propunha a imagem da “spaceman economy” (“economia do 
astronauta”), com o intuito de nos situar dentro do sistema fechado em que realmente vivemos, 
no qual inexistem reservas infinitas110. 

Ainda assim, para superar a condição crítica de declínio e de limitação dos recursos naturais, 
alinhado ao ‘espírito’ da época, Buckminster Fuller, propunha o investimento (amplo e irrestrito) 
em ciência e tecnologia – de maneira que o desenvolvimento de inovações e protótipos experi-
mentais, em diferentes áreas do saber (trabalhando em “sinergia”), pudessem ser usados em 
prol da vida de todos111. Dentro dessa abordagem global ‘tecnologista’, especialmente relevante 
para as questões climáticas112 foi o estabelecimento de 1957 como Ano Geofísico Internacional, 
durante o qual se previa a troca de informações entre instituições científicas de vários países, 
integrados à ONU113. Dessa forma, atuou como um catalizador para a proliferação de estações de 
observação e de sistemas de coleta de dados mundo afora, incluindo aqueles relativos às áreas de 
meteorologia, sismologia, oceanografia, radiação cósmica, glaciologia e paleoclimatologia. Essa 
observação planetária sistemática foi apoiada, desse modo, por diferentes descobertas tecnoló-
gicas (como a criação de satélites artificiais e de sonares), possibilitadas pela corrida armamen-
tista e espacial da Guerra Fria114. Em contrapartida, também impulsionou o desenvolvimento de 
novos equipamentos, colaborando para a sistematização futura do conhecimento sobre os recur-
sos naturais que analisamos no Capítulo 2. 

 
110 Para mais, ver: BOULDING, Kenneth. The economics of the coming spaceship Earth. In: JARRETT, Henry (Ed.). 
Environmental quality in a growing economy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966. p. 3-14. 
111 FULLER, [1969] 1998, p. 72-73. Fuller foi o primeiro a usar o termo “sinergia”. Além disso, antecipou a necessi-
dade de se evitar o uso de combustíveis fósseis (que nos permitiram alcançar o atual estágio evolutivo, mas que 
deveriam ser adotados com parcimônia a partir de então), migrando para as fontes vitais de energia (sol, marés, 
ventos e chuvas). Cf. Ibidem, p. 75. 
112 Vale ressaltar que a ciência do clima já tinha uma história de compartilhamento de observações. Em meados do 
século XIX, por exemplo, o Instituto Smithsonian estabeleceu uma rede de 800 observadores meteorológicos (so-
bretudo em estações ferroviárias), atualizando constantemente um mapa do tempo pintado em uma grande parede 
de seu saguão. Cf. BARBER, Daniel. Re-conceiving the history of 20thc architecture. Design Philosophy Papers, 
dez. 2009, v. 7, n. 3, p. 145-160. DOI: 10.2752/144871309X13968682695190.  
113 Cf. CARDOSO, José Leandro Rocha. O Brasil e o Ano Geofísico Internacional. In: XXIII SIMPÓSIO NACIO-
NAL DE HISTÓRIA, Londrina, 2005. Disponível em: <https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-
01/1548206370_d581fd85c499239559a1027a718a28d3.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2021. 
114 Em 1955, o então líder da União Soviética, Nikita Kruschev (1894-1971), e o presidente dos Estados Unidos, 
Dwight Eisenhower (1890-1969), anunciaram a colocação de satélites artificiais na órbita terrestre para colaborar 
com as atividades do Ano Geofísico Internacional. Cf. Ibidem, em rede. 
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O ano de 1957 também foi representativo para a Arquitetura, em particular, devido à publica-
ção do primeiro livro dos (ainda) ícones na área de Conforto Ambiental, Victor e Aladar Olgyay, 
Solar control and shading devices (Dispositivos de controle solar e sombreamento)115. A meto-
dologia de proteção solar e de avaliação climática idealizada pelos irmãos Olgyay tornou-se 
um manual de referência para mais de uma geração de arquitetos, sendo que seus princípios 
básicos continuam a informar exames profissionais nas áreas de ventilação, orientação e radi-
ação solar116. O método dos Olgyay, como veremos, envolvia uma investigação cuidadosa sobre 
padrões do clima, capacidade térmica dos materiais e características do terreno, de maneira a 
estabelecer soluções construtivas e propor, caso necessário, dispositivos de sombreamento 
para minimizar as cargas térmicas das edificações. 

Foi na Universidade de Princeton que os arquitetos Olgyay117 teriam se familiarizado com as 
primeiras interações do conceito de “espaçonave Terra”. Buckminster Fuller realizava visitas re-
gulares aos laboratórios da instituição (por eles também frequentados), em meados da década de 
1950, supervisionando a construção das esferas de compressão (as geodésicas) que se tornariam 
a base para sua exploração mais elaborada do conceito de “mundo fechado”, o World Game 
(“Jogo Mundial”) de meados de 1960118. Nesse contexto, entre os anos 1950 e 1960, arquitetos 
interessados em avaliar cientificamente a relação entre um edifício e seu clima, de modo a exer-
cer maior “controle” técnico sobre a Arquitetura, estavam também em busca de métodos que 
ajudassem a comunicar novos princípios de projeto a outros colegas119 (e que tornassem possível 
desenvolver práticas mais condizentes à vida em um planeta finito), como os diagramas. Entre 
eles, destacou-se o trabalho dos irmãos Olgyay.  

Para tanto, os emigrados húngaros retomaram a abordagem corbusiana de espaços aclimata-
dos, tendo a orientação solar como foco dos projetos, como indicamos. Os dispositivos de 

 
115 Cf. OLGYAY, Aladar; OLGYAY, Victor. Solar control & shading devices. Nova Jersey: Princeton University 
Press, 1957. 
116 BARBER, 2009, p. 152. 
117 Gêmeos idênticos, os arquitetos Aladar e Victor Olgyay nasceram em Budapeste (Hungria) em 1910. Depois de 
uma passagem por Roma e Londres, transferiram-se aos Estados Unidos em 1947 a convite de Marcel Breuer (1902-
1981) e ocuparam cargos como professores pesquisadores na Universidade de Notre Dame, no MIT e, de 1953 a 
1963, na Escola de Arquitetura da Universidade de Princeton. Cf. BARBER, 2016, p. 139. 
118 Ibidem, p. 140. Formado por um conjunto de computadores em operação em várias universidades norte-ameri-
canas a partir de 1966, desenvolvido por Fuller e centenas de colaboradores, com o intuito de realizar um inventário 
de todos os recursos conhecidos do planeta, determinando as estratégias necessárias para satisfazer as necessidades 
materiais da humanidade. Cf. Prefácio de Arnaldo de Caedro no livro de: FULLER, [1969] 1998, p. xi. A programação 
do “Jogo Mundial” geralmente usava o Dymaxion map de Fuller para traçar a localização de todos os recursos exis-
tentes (de minerais a bens manufaturados e serviços) e populações (suas necessidades não atendidas e capacidades), 
em termos quantitativos e qualitativos. Cf. BUCKMINSTER FULLER INSTITUTE. World Game. Disponível em: 
<https://www.bfi.org/about-fuller/big-ideas/world-game>. Acesso em: 29 jan. 2022.  
119 BARBER, 2016, p. 138. 
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sombreamento, em tese, poderiam bloquear o sol no verão e permitir sua entrada durante o 
inverno, acomodando diferentes orientações de fachada, desde que respeitassem os necessá-
rios ajustes dos ângulos solares próprios à cada latitude. Nas palavras dos Olgyay, “o método 
é fundamentalmente sólido, pois a interceptação da energia acontece no lugar certo – antes de 
atacar o edifício”120. O livro de 1957 representa o amadurecimento de pesquisas desenvolvidas 
pelos irmãos Olgyay desde os anos 1940121, sendo que, no capítulo intitulado Exemplos arqui-
tetônicos, traz fotografias e diagramas de cerca de 70 edifícios “sensíveis ao clima” em todo o 
mundo, incluindo aqueles que deram continuidade ao legado de Le Corbusier na Índia e aque-
les que sofreram sua influência no Brasil (Figura 77)122. 

Figura 77 – Parte do livro de Olgyay e Olgyay (1957). 

 

Fonte: OLGYAY; OLGYAY (1957), p.172-173. Palácio das Nações, concebido para a Feira do IV Centenário de São 
Paulo, 1949. Projeto de Oscar Niemeyer, Hélio Uchoa, Rafael Cotufo, Eduardo Kneese de Mello e Zenon Lotufo. 

Por outro lado, o método dos Olgyay não se restringia à análise solar, posto que visava coletar 
dados climáticos detalhados, avaliá-los, integrá-los em novos esquemas de representação di-
agramática e, em seguida, usar esses diagramas como parâmetros para decisões formais e 
construtivas relacionadas ao contexto local no processo de projeto. Com esse intuito, desen-
volveram a “carta bioclimática”, que mapeava índices de temperatura, bem como fatores de 
umidade e velocidade dos ventos (Figura 78). Assim, o eixo y no gráfico representa a 

 
120 OLGYAY; OLGYAY, 1957, p. 7. (Tradução livre) 
121 Em 1951, por exemplo, Victor Olgyay publica o artigo The temperate house, elaborado a partir do trabalho dos 
Olgyay com o climatologista do exército Paul Siple (1908-1968), enquanto ainda pesquisavam no MIT. Siple estava 
desenvolvendo uma série de tabelas, gráficos e outras ilustrações para uma colaboração entre a revista de edificações 
House Beautiful e o American Institute of Architects (AIA), chamada de Climate Control Project. Assim, o método 
dos Olgyay resultou de um refinamento da tentativa de Siple de tornar as variáveis climáticas um assunto mais 
receptivo aos arquitetos. No artigo, além de analisar os fatores que influenciam o clima, Victor Olgyay propõe um 
sistema de sombreamento para a edificação projetada. Cf. BARBER, 2016, p. 146-147. 
122 Cada duas páginas espelhadas dessa seção do livro contêm fotos dos edifícios, em geral, focadas no exterior (para 
indicar a variedade formal que os dispositivos de sombreamento permitiam). Ademais traziam desenhos de corte e 
elevação do tipo de brise-soleil proposto, além da máscara solar. Cf. OLGYAY; OLGYAY, 1957, passim. 
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temperatura e o eixo x a umidade; a linha curva superior (“limite de atividade moderada”), 
que responde tanto à temperatura quanto à umidade, indica um limite além do qual há perigo 
de insolação; enquanto a linha inferior indica desconforto por frio. Um desenho anexo inter-
preta o gráfico como um “cronograma das necessidades climáticas” (Figura 78), cujas áreas 
escuras pontilhadas mostram períodos de superaquecimento, indicando a necessidade da 
previsão de dispositivos de sombreamento123. 

Figura 78 – Interpretação da carta bioclimática dos irmãos Olgyay. 

 

Fonte: ROMERO (2000), p.27. 

Observando o diagrama bioclimático, podemos inferir que o objetivo essencial do método era 
a provisão de edificações cujo comportamento climático estivesse dentro da “zona de conforto” 
(a mancha branca, localizada no centro da Figura 79). Embora admitissem que tal zona não ti-
vesse “fronteiras reais”, os Olgyay adotaram como fundamento para sua demarcação, a partir do 
exame de dados fisiológicos e biológicos, “as condições em que a pessoa média não experimenta 
a sensação de desconforto”124. Projetar um edifício de acordo com esses parâmetros consistia em 
um propósito bastante ‘nobre’ à época. Por um lado, um interior climático estático sempre foi 
um ideal de intervenções arquitetônicas modernas – Le Corbusier, mais de uma vez, previu um 
tempo em que “cada edifício, ao redor do globo, estará a 18 graus [Celsius]”125. Por outro lado, a 
complexidade do método desenvolvido pelos irmãos Olgyay126 constitui um indicativo de como 

 
123 OLGYAY; OLGYAY, 1957, p. 52-53. (Tradução nossa). 
124 Ibidem, p. 12. (Tradução nossa).  
125 LE CORBUSIER. Precisions on the present state of architecture and city planning. Cambridge: MIT Press, 1991. 
p. 66. (Tradução nossa). A versão original, em língua francesa, é de 1930. 
126 O qual, como vimos, passava pela coleta de vários dados climáticos sobre o local de projeto, avaliando-os a partir 
de ferramentas representacionais, como o diagrama bioclimático e a carta solar, além de examinar aspectos como 
ventilação e o desempenho térmico dos materiais. Em uma publicação posterior, as condições ambientais a serem 
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era difícil conceber um interior tão sensível ao clima e gerenciar com precisão ‘matemática’ o 
conforto térmico antes da ampla disponibilidade de sistemas de condicionamento mecânico127. 
Ainda assim, essa metodologia influenciou diferentes pesquisas no campo do controle climático 
em Arquitetura128 e ainda hoje é usada como referência para a definição de critérios de desem-
penho térmico, inclusive em recentes normativas129. 

Figura 79 – Cronograma das necessidades climáticas para Nova York. 

 

Fonte: OLGYAY; OLGYAY (1957), p.53. Legenda: o eixo “x” corresponde aos meses do ano; o eixo “y” às horas do 
dia; a linha pontilhada superior ao nascer do sol; a linha pontilhada inferior ao pôr-do-sol; as linhas curvas verti-

cais à necessidade de radiação solar (variando entre 0 e 300 BTU130/hora); as áreas cinzas pontilhadas à necessidade 
de sombreamento; e as áreas cinzas hachuradas à necessidade de ventilação. 

 
examinadas encontram-se descritas com ainda maior detalhamento: OLGYAY, Vitor. Design with climate: biocli-
matic approach to architectural regionalism. Nova Jersey: Princeton University Press, 1963.   
127 BARBER, 2016, p. 150. 
128 Em 1976, Baruch Givoni (1920-2019) desenvolveu o “diagrama bioclimático do edifício” para tratar problemas 
associados com o método dos Olgyay. Isso porque, ao trabalharem em regiões de clima quente e úmido, em que as 
temperaturas exteriores e interiores das edificações são próximas, a metodologia desenvolvida pelos irmãos Olgyay 
desconsiderava o efeito de massa térmica exercido nas edificações de clima quente e seco – como em Israel, terra 
natal de Givoni. Assim, a proposta de Givoni baseia-se na temperatura interior dos edifícios (ao invés daquelas 
exteriores). Em 1979, essa proposta foi expandida por Milne e Givoni, de maneira a ampliar os limites da zona de 
conforto (em termos de temperatura e umidade) em relação à metodologia inicial, considerando a aclimatação de 
moradores de regiões quentes, após estudos conduzidos em países ‘em desenvolvimento’. Sobre a evolução desses 
métodos, consultar: GIVONI, Baruch. Comfort, climate analysis and building design guidelines. Energy and Build-
ings, v. 18, n.1, p. 11-23, 1992. 
129 A norma ABNT NBR 15220/2005, intitulada “Desempenho térmico de edificações”, entre outros aspectos, define 
parâmetros construtivos para a concepção de habitações de interesse social no Brasil, em função das características 
do clima de seu local de inserção. Para tanto, apoia-se na definição de 8 regiões climáticas, que foram delimitadas 
a partir de diagrama bioclimático especialmente elaborado para o país (após a revisão daqueles desenvolvidos por 
Olgyay e Givoni). Voltaremos a analisar essa norma adiante.   
130 N.T.: British Thermal Unit (Unidade Térmica Britânica). 1 BTU/ hora corresponde a 0,293 W. 
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Na realidade, a partir dos anos 1960, os padrões definidores da zona de conforto, conforme 
propostos pelos Olgyay, foram logo ‘capturados’ por conglomerados do setor de construção, 
interessados em obter parâmetros para regular os efeitos dos sistemas de condicionamento 
artificial no interior das edificações, bem como torná-los mais eficientes e econômicos. Em 
outras palavras, “a tentativa dos Olgyay em obter imagens e imaginar a estabilidade climática 
refinou os princípios e os parâmetros regulatórios dos sistemas AVAC131, gerados por combus-
tível fóssil, que aqueceram e resfriaram edifícios desde então – com impactos importantes, 
embora não intencionais, no sistema global do clima”132. Ou seja, os padrões de conforto do 
homem ‘médio’, instalado em um interior estático, presente na carta dos Olgyay, acabou por 
se revelar um argumento para o oposto do que pretendiam, um contrassenso ambiental.  

Sendo assim, grande parte das edificações, sobretudo comerciais, passou a utilizar equipamen-
tos de condicionamento artificial no período, cujos ‘custos ambientais’ não eram então consi-
derados em função das relativas baixas tarifas dos serviços de energia133. Com efeito, a construção 
de complexas redes de geração de energia que têm como base o petróleo, usinas nucleares e li-
nhas de transmissão elétrica, ao lado do crescente emprego de eletrodomésticos e sistemas 
AVAC, levou a um grande crescimento do consumo energético na virada do século – o qual in-
clusive ofuscou as primeiras previsões mais pessimistas quanto a uma possível crise do petróleo, 
anunciada para o final da década de 1940134. Quando de fato a crise ocorreu, no início dos anos 
1970, a demanda energética, nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente havia dobrado, 
sendo que a produção doméstica norte-americana cedera lugar às importações135.  

Em contrapartida, desde 1957, quando as avaliações globais mais sistemáticas dos recursos 
naturais foram iniciadas (ou seja, após a criação do Ano Geofísico Internacional), começou a 
ficar cada vez mais claro que os impactos que exercemos no planeta – como aqueles originados 
pelo largo emprego de combustíveis fósseis e de componentes químicos nas atividades agríco-
las e industriais – aproximavam-nos de um quadro de colapso ambiental, com perigosas reper-
cussões sociais e econômicas. Desse modo, entre o final dos anos 1960 e início de 1970, como 

 
131 Sigla que designa os sistemas mecânicos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (ou HVAC, em inglês). 
132 BARBER, op. cit., p. 154. (Tradução nossa). Precisamos lembrar que, ainda hoje, as regulamentações definem, 
como toleráveis, limites estreitos de temperatura interna para ambientes climatizados artificialmente, de maneira 
a mantê-los dentro da suposta zona de conforto: 22,5°C a 25,5°C (para umidade relativa de 65%), e 23,0°C a 26,0°C 
(para umidade relativa de 35%). Cf. AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDI-
TIONING ENGINEERS. ANSI/ASHRAE Standard 55: thermal environmental conditions for human occupancy. 
Atlanta: ANSI, 2017. 
133 CORBELLA; YANNAS, [2003] 2009, p. 18-20. 
134 BARBER, 2009, p. 154. 
135 A importação líquida de petróleo, por parte desse país, começou no outono de 1947. Cf. SCHURR, See Sam H.; 
NETSCHERT, Bruce C. Energy in the American economy, 1850-1975: an economic study of its history and pro-
spects. New York: Resources for the Future and Baltimore, 1990. 
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vimos, as análises sobre o funcionamento das economias foram progressivamente associadas 
àquelas ecológicas, levando a teorizações sobre a necessidade de logo estabelecermos “limites 
ao crescimento” – norteando os debates travados durante a Conferência de Estocolmo em 1972 
e que, em seu conjunto, demonstravam como “os elaborados processos de manutenção da vida 
humana começaram a erodir nossa civilização em vez de nutri-la”136.  

 

No entanto, mesmo diante dessa mudança de percepção global, podemos dizer que os histori-
adores da Arquitetura continuaram ‘míopes’ em uma visão isolada de mundo, ao julgarem, 
como evento mais importante de 1972, a destruição do conjunto habitacional Pruitt-Igoe em 
Saint Louis (Estados Unidos) – fato que, segundo Charles Jencks (1939-2019), simbolizava o 
“fim do movimento moderno”137. Apesar disso, entre os movimentos que ‘nasceram dos escom-
bros’ de Pruitt-Igoe, pelo menos um deles ecoava os apelos ambientais: a assim chamada ar-
quitetura solar. Sobretudo nos contextos europeu e norte-americano, obras e projetos, ligados 
a essa corrente, apoiaram-se em soluções que visavam reduzir a dependência de nossas edifi-
cações em relação às fontes de energia não-renováveis (de base fóssil ou nuclear), por meio do 
aproveitamento do potencial inesgotável do sol138. 

Tal qual a pioneira Jacobs House II de Frank Lloyd Wright, apresentada anteriormente, as 
práticas da arquitetura solar fundamentavam-se no emprego de técnicas construtivas voltadas 
ao aumento dos ganhos térmicos para aquecimento em locais de clima frio (mediante o favo-
recimento da insolação direta), em conjunto com a redução das perdas de calor pelas constru-
ções (possibilitada pelo emprego de vedações e materiais de alta massa e inércia térmica). 
Dessa maneira, tornava-se possível reduzir o consumo da energia fóssil necessária para aque-
cer os ambientes nos períodos frios. Igualmente o recurso ao sol possibilitava economias ener-
géticas importantes em termos de iluminação139. 

Esse é o caso das Zomes, desenvolvidas por Steve Baer140 (nascido em 1938, um dos idealizado-
res da Drop city) e que estão entre os inúmeros exemplos citados no livro Shelter. Dando 

 
136 BARBER, op. cit., p. 154.  
137 Essa afirmação foi feita em: JENCSKS, Charles. Modern movements in architecture, Garden city. Nova York: 
Anchor Press, 1973. Pruit-Igoe era um complexo residencial urbano, desenvolvido entre 1954 e 1955, como base nos 
princípios modernos da Arquitetura e do Urbanismo. As condições de vida no conjunto começaram a decair pouco 
após sua conclusão, sendo que, na década de 1960, a área caracterizava-se por altos níveis de pobreza, taxas cres-
centes de criminalidade e de segregação social. Embora controversa, a implosão de Pruit-Igoe aparece como uma 
proposta historiográfica geral da emergência do pós-modernismo na Arquitetura no início dos anos 1970.  
138 ZAMBRANO, 2008, p. 66. 
139 Ibidem. 
140 Pioneiro no desenvolvimento da tecnologia solar passiva, Steve Baer obteve várias patentes de sistemas de apro-
veitamento da luz do sol. Fez parte dos conselhos administrativos da Sociedade Internacional de Energia Solar, 
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continuidade às experiências iniciais concretizadas na comunidade de Colorado141, Baer fun-
dou, em 1969, a empresa Zomeworks em Albuquerque (Novo México). Especializada em pro-
dutos solares de energia passiva, a partir de 1971, também passou a construir espaços habita-
cionais poliédricos, chamados de Zomes. Para a residência solar que Baer projetou e construiu 
em Albuquerque (Figura 80), com sua esposa Holly, foram empregadas algumas soluções ori-
ginais de climatização passiva. As vedações orientadas ao Sul, por exemplo, são compostas por 
uma estrutura em madeira que sustenta tambores de óleo repletos de água e pintados de preto, 
localizados atrás de um painel de vidro, visando absorver a radiação solar. Essas vedações são 
recobertas ainda por painéis duplos em alumínio, com isolamento interno e reguláveis. À noite, 
os painéis são levantados e a parede aquecida irradia para o interior o calor que coletou ao 
longo do dia. Pintados com uma tinta refletora, durante o verão, os painéis isolantes permane-
cem levantados, de maneira a evitar o aquecimento excessivo da edificação. Há também clara-
boias com persianas metálicas (chamadas de “skylids”), cuja abertura é regulada automatica-
mente por um mecanismo sensível à presença da luz solar (na ausência de sol, os dispositivos 
fecham-se para restringir a perda de calor dos ambientes internos). Por fim, a água potável é 
bombeada de um poço por um moinho de vento e aquecida por coletores solares142. 

Figura 80 – Vista externa e interna da Zome em Albuquerque (Estados Unidos, 1975). 

  

Fonte: Comune Design, em rede143. Modificado pela autora. 

Como exemplo dessa abordagem, podemos citar ainda a proposta de David Wright144 para o 
The Sea Ranch (1976, Califórnia, Estados Unidos). À semelhança dos pueblos da região, 

 
como representante dos Estados Unidos, e da Associação de Energia Solar do Novo México. Fundou a Zomeworks 
Corporation em 1969. Cf. <http://www.zomeworks.com/about-us/>. Acesso em: 30 jan. 2022. 
141 Divulgadas no livro: BAER, Steve. Dome cookbook. Corales: Cookbook Fund; Lama Foundation, 1968. 
142 ROMERO, 2000, p. 38. KAHN; EASTON, 1973, p. 134-135. 
143 Cf. <https://communedesign.tumblr.com/post/167052124382/steve-baers-zomes>. Acesso em: 30 jan. 2022. 
144 Após trabalhar na Tunísia e na Guiné, como parte do Peace Corps, em que foi exposto a soluções construtivas 
que favoreciam o aproveitamento de elementos naturais para resolver problemas climáticos, David Wright 
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examinados no início deste Capítulo, essa residência semienterrada (Figura 81) abre-se para o 
Sul e o Oeste, de modo a receber a radiação solar direta nos períodos mais frios, protegendo-
se dos ventos pela inércia da terra (que também a defende das altas temperaturas no verão). São 
empregadas outras estratégias de arquitetura solar passiva no projeto: vidros duplos na fachada 
Sul e inclinados a 75°, com o intuito de coletar radiação com maior eficiência e estocá-la nas 
grossas paredes; além da ventilação natural, produzida pelo efeito termossifão (o ar aquecido 
do interior, por ser mais leve, tende a ‘subir’, saindo por aberturas altas quando faz calor)145. 

Figura 81 – Esquema de implantação e vista de parte do The Sea Ranch (Estados Unidos). 

  

Fonte: ROMERO (2000), p. 33. Mother Earth News, em rede146. Modificado pela autora. 

Por outro lado, as soluções adotadas pelos expoentes da arquitetura solar, pretendendo sobre-
tudo economizar energia para aquecimento nos períodos frios (considerado então o principal 
motivo para o aumento dos impactos em nosso setor), não se baseavam em estudos aprofunda-
dos que calculassem as temperaturas internas resultantes dos projetos. Em função disso, nos 
períodos de calor, várias dessas obras acabaram gerando um comportamento inverso ao espe-
rado, consumindo muita energia (fóssil ou nuclear) para serem refrigeradas, devido ao seu ex-
cessivo aquecimento. Em consequência, passaram a ser questionadas quanto à capacidade em 
responder adequadamente às oscilações sazonais do clima147. 

Nos anos 1980, diante da incerteza quanto à capacidade da arquitetura solar em responder de 
maneira abrangente às variações do clima, a abordagem da arquitetura bioclimática foi consi-
derada como mais adequada para dar conta da diversidade dos fatores e elementos que influ-
enciam o comportamento ambiental das edificações. Conforme investigamos, os primeiros 

 
estabeleceu-se em Santa Fé (Novo México, EUA), onde passou a se dedicar aos estudos da arquitetura solar passiva. 
Em 1978, publicou o primeiro livro que reúne suas experiências: WRIGHT, David. Natural solar architecture: a 
passive primer. Nova York: Van Nostrand Reinhold Company, 1978. Na atualidade, mantém um escritório de Ar-
quitetura especializado em residências solares. Cf. <https://davidwrightarchitect.com/>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
145 ROMERO, 2000, p. 33. 
146 Disponível em: <https://www.motherearthnews.com/green-homes/david-wright-passive-solar-design-
zmaz77sozgoe>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
147 ZAMBRANO, 2008, p. 67-68. 
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estudos sobre bioclimatismo na Arquitetura foram desenvolvidos pelos irmãos Olgyay, respon-
sáveis por elaborar instrumentos gráficos (a partir de bases numéricas) que dessem subsídio à 
concepção de estratégias projetuais. Essas ferramentas, inicialmente, ficaram restritas ao 
campo acadêmico148, sendo que, a partir dos anos 1980, começaram a ser difundidas com maior 
ênfase também no meio profissional149. Entre outros, são citados como exemplos de arquitetos 
brasileiros que adotaram soluções bioclimáticas em seus projetos: Severiano Porto (1930-2020) 
e João Filgueiras Lima (Lelé – 1932-2014)150. 

Figura 82 –Vista externa e vista do redário da Residência Robert Schuster (1979). 

 

Fonte: Archdaily, em rede151. 

O que o exame das obras brasileiras revela, por outro lado, é que, por aqui, a ‘redescoberta’ das 
soluções bioclimáticas deu-se de maneira mais intuitiva que científica (ao contrário do que que-
riam os irmãos Olgyay). No caso da Residência Robert Schuster (Figura 82), construída em meio 
à floresta Amazônica, por exemplo, Severiano Porto faz uso da observação das habitações indí-
genas para propor estratégias construtivas condizentes às características do local, tais como: re-
dução das vedações internas para favorecer a livre circulação do ar, com adoção de esquadrias de 
venezianas móveis e telas de náilon nas aberturas; cobertura que se projeta em amplos beirais e 
permite a ventilação por efeito termossifão (também através de um vazio interno); uso de madeira 
como principal material construtivo, garantindo a baixa inércia térmica adequada ao clima 
quente e úmido; e, por fim, elevação de partes da edificação para protegê-la da umidade do solo 

 
148 Importante destacar que, no caso brasileiro, a introdução dos conteúdos relacionados ao bioclimatismo e à área 
de Conforto Ambiental nas universidades, em geral, deu-se com maior ênfase a partir dos anos 1980. Contudo, a 
cadeira somente se tornou obrigatória no currículo mínimo dos cursos de Arquitetura e Urbanismo a partir de 1994. 
Até então, as instituições de ensino tinham disciplinas similares, denominadas de Higiene das Construções (ou 
Higiene Ambiental) e Física (Física Ambiental ou Física Aplicada). Cf. SARAMAGO, 2011, p. 172. 
149 ZAMBRANO, 2008, p. 68-69. 
150 Cf. MACIEL, Alexandra Albuquerque. Integração de conceitos bioclimáticos ao projeto arquitetônico. 2006. Tese 
(Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 
151 Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-96594/classicos-da-arquitetura-residencia-robert-schuster-
slash-severiano-porto>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
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e, ao mesmo tempo, para reduzir ao mínimo a área destinada à construção (portanto, evitando-
se a desnecessária derrubada de árvores152). Ademais, o arquiteto demonstrou atenção com a 
mão-de-obra, dimensionando as peças estruturais em acordo com a capacidade física dos traba-
lhadores – para além de considerações acerca de sua estabilidade153.  

Embora sem o emprego de processos analíticos de avaliação, o uso de aberturas no telhado de-
monstra a compreensão de Porto sobre fenômenos relacionados ao comportamento físico das 
edificações, à medida que tal solução favorece o movimento do ar pelo diferencial de pressão e 
de temperatura154. O mesmo pode ser observado nos sistemas construtivos bioclimáticos empre-
gados por Lelé para os Hospitais do Aparelho Locomotor da Rede Sarah Kubitschek (como na-
quele de Salvador – Figura 83). Igualmente implantado em região de clima quente e úmido, seu 
partido arquitetônico buscou garantir a ventilação natural, protegendo as aberturas da insolação. 
Com esse intuito, por exemplo, as galerias técnicas, parcialmente enterradas, funcionam como 
captadoras de ventos, que ingressam nos quartos de internação por meio de tubulações e grelhas 
instaladas em paredes duplas (Figura 84). Já a cobertura em forma de sheds extrai o ar quente, 
promovendo a iluminação diurna difusa. Lelé faz uso ainda da vegetação nos espaços coletivos, 
tanto para estabelecer uma maior integração visual com o exterior (propícia à recuperação dos 
pacientes), quanto com o objetivo de criar um microclima interno mais ameno155. 

Figura 83 –Vistas (externa e interna) do Hospital Sarah Salvador (projeto de Lelé, 1994). 

 

Fonte: Archdaily, em rede156. 

 
152 Ainda que, não poderíamos deixar de observar, seja questionável inclusive a edificação em si dessa residência, 
como parte de um loteamento privado em meio à área florestal. 
153 ROMERO, 2000, p. 39. 
154 MACIEL, 2006, p. 123. 
155 Ibidem, p. 49. Vale dizer que, ao longo do tempo, Lelé aprimorou essas primeiras soluções nos demais edifícios 
hospitalares que projetou para a Rede Sarah. Cf. LUKIANTCHUKI, Marieli Azoia. A evolução das estratégias de 
conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais Sarah de Salvador e do Rio 
de Janeiro. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, 2010. 
156   Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-36653/classicos-da-arquitetura-hospital-sarah-kubitschek-
salvador-joao-filgueiras-lima-lele>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
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Figura 84 –Croqui de Lelé sobre o sistema de ventilação natural no Hospital Sarah Salvador. 

 

Fonte: LATORRACA (1999), p. 192157. 

 

Tendência oposta à desses brasileiros, consolidada a partir dos anos 1990, seria a dos profissi-
onais que adotam uma linguagem high-tech ou eco-tech, por meio de materiais e sistemas 
construtivos que empregam “alta tecnologia”158. Sua produção inclui o uso de dispositivos ati-
vos e passivos, a exemplo de duplas peles, filtros e vidros especiais, coletores solares e painéis 
fotovoltaicos, sombreadores automatizados, entre diferentes recursos. Para além desses meca-
nismos visíveis, outros dispositivos, não perceptíveis, são utilizados para controlar o desempe-
nho ambiental das edificações: sistemas avançados de aquecimento, refrigeração e ventilação, 
monitoramento computadorizado das instalações prediais, bem como sensores e detectores de 
movimentos relacionados com os sistemas de iluminação159.  

Podem ser citadas, como exemplos dessa linguagem arquitetônica, algumas obras de Nicholas 
Grimshaw (nascido em 1939), como a do Pavilhão britânico na Expo 1992 (Figura 85), além 
daquelas concebidas pelos arquitetos Richard Rogers (1933-1921), Norman Foster (nascido em 
1935), Renzo Piano (nascido em 1937) e Thomas Herzog (nascido em 1941) – que se reuniram 
em uma associação para discutir o desenvolvimento de soluções tecnológicas destinadas ao 
emprego de fontes renováveis de energia nas edificações160. Embora com projetos em diferen-
tes partes do globo, são identificados como um grupo coeso por causa de sua direção estilística 

 
157 LATORRACA, Giancarlo (Org.). João Filgueiras Lima, Lelé. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1999. 
158 GAUZIN-MÜLLER, [2001] 2011, p. 31. 
159 ZAMBRANO, 2008, p.84-86. 
160 A Penewable Energy in Architecture and Design (Pead), oficialmente reconhecida durante a Conferência Internacional 
de Florença sobre Energia Solar na Arquitetura e no Urbanismo em 1993. Cf. GAUZIN-MÜLLER, [2001] 2011, p. 31. 
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comum e, sobretudo, pela crença unificada na eficácia da ciência. Assim, tal qual os irmãos Ol-
gyay (e mesmo Buckminster Fuller, que também comungava da “confiança modernista no pro-
gresso científico”, como mostramos), apostam no desenvolvimento de inovações que possam 
“alinhar as forças naturais com a produção industrial”, ‘abraçando’ o “manto da sustentabili-
dade” como salvação do mundo161. Olhando a produção dessa corrente, podemos concluir que os 
conflitos quanto à necessidade de estabelecermos “limites ao crescimento” dos anos 1970, em 
vista dos crescentes impactos socioambientais gerados (em grande parte, convenhamos, pelo 
avanço industrial), teriam sido supostamente neutralizados a partir do ‘elevado’ compromisso 
assumido com a sustentabilidade nos anos 1990. Em suma, segundo esse grupo de arquitetos (e 
a maioria de nossos representantes políticos), bastaria empregar a tecnologia de modo ‘correto’ 
para sairmos de qualquer ‘cilada’ ambiental. 

Figura 85 – Pavilhão britânico na Expo 1992, Sevilha, projeto de Nicholas Grimshaw. 

 

Fonte: GRIMSHAW, em rede162. Nas imagens, é possível observar a cortina de água como elemento de vedação 
(para reduzir o uso de ar condicionado), bombeada com energia gerada pelos painéis fotovoltaicos da cobertura. 

Compartilha dessa visão (arquitetônica e de mundo), o malaio (discípulo de Ian McHarg163), 
Ken Yeang (nascido em 1946) – que ficou conhecido pelos seus “arranha-céus bioclimáticos”, 
propostos para diferentes cidades globais, especialmente no quente e úmido Sudeste asiático. 
Neles, incorpora, ao lado dos já ‘tradicionais’ sistemas mecânicos, elementos passivos (como 
jardins suspensos, proteções solares, pátios internos e aberturas para iluminação e ventilação 
naturais), os quais buscam reduzir o consumo energético dessas tipologias. Poderíamos tentar 

 
161 STEELE, 2005, p. 124. (Tradução nossa) 
162 Disponível em: <https://grimshaw.global/projects/british-pavilion-expo/>. Acesso em: 11 nov. 2021. 
163 O qual teria encorajado Yeang, durante o período em que estudou na Universidade da Pensilvânia, a projetar 
conforme as características climáticas locais e regionais dos terrenos. Cf. STEELE, 2005, p. 193. 
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resumir o raciocínio de Yeang164 da seguinte maneira: posto que o edifício alto, assim como o 
automóvel, mostrou-se inevitável em nosso mundo de rápida urbanização, “por que não tentar 
melhorá-lo, tornando-o ambientalmente adequado?”165.  

Em adição, Yeang concebe tais edificações enquanto verdadeiras “cidades verticais”, promo-
vendo usos mistos. Esse é o caso da premiada Menara Mesiniaga (Torre Mesiniaga, 1989-1992 – 
Figura 86), nos arredores de Kuala Lampur (que inclusive influenciou outros projetos daquela 
associação inglesa dos arquitetos high-tech). Construída para a filial da IBM na Malásia, a torre 
pretende dar continuidade à vida urbana em altura, por meio de espaços comerciais, de serviços 
e de lazer. Para tanto, seus jardins e átrios suspensos representariam as áreas verdes das cidades, 
formando “sky-courts” (ou “quadras no céu”), responsáveis por definir uma imagem contempo-
rânea ao chamado green building (“edifício verde”). Visando à redução de impactos ambientais, 
foram propostas ainda as estratégias de proteção solar (por faixas e venezianas em alumínio), 
sistemas de ventilação e iluminação naturais para espaços de circulação e de trabalho, além da 
previsão de geração de energia através de painéis fotovoltaicos na cobertura166. 

Figura 86 – Vista externa e esquema dos pátios e áreas verdes da Torre Mesiniaga. 

 

Fonte: Archdaily, em rede167. 

 
164 Os princípios construtivos e estéticos de Yeang sobre essas tipologias foram reunidos em: YEANG, Ken. The 
skyscraper bioclimatically considered. Cingapura: Wiley Academy, 1996. Ver também: YEANG, Ken. The green 
skyscraper: the basis for designing sustainable intensive buildings. Michigan: Prestel, 1999. É interessante observar 
como os próprios títulos dessas obras marcam a passagem da preponderância da ênfase bioclimática na Arquitetura 
para aquela da sustentabilidade. 
165 STEELE, 2005, p. 193. (Tradução nossa) 
166 Ibidem, p. 195-196. Ver também: POWELL, Robert. Rethinking the skyscraper: the complete architecture of Ken 
Yeang. New York: Whitney Library of Design, 1999. 
167 Disponível em: <https://www.archdaily.com/774098/ad-classics-menara-mesiniaga-t-r-hamzah-and-yeang-sdn-
bhd>. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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Em suma, os exemplos que até aqui analisamos (Figura 87) buscaram, de alguma forma (seja 
empregando ‘baixa’ ou ‘alta’ tecnologia), opor-se à fissura histórica que se colocou entre solu-
ções arquitetônicas e contexto ambiental (sobretudo com a difusão do Estilo Internacional a 
partir dos anos 1930). Contudo, apesar dessas diferentes tentativas de adequação ao meio, a 
maior parte de nossas edificações (e cidades) foi (e continua sendo) massivamente construída 
segundo padrões ‘insustentáveis’. 

Figura 87 – Linha do tempo sobre as obras referenciais analisadas.  

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Ainda assim, importa notar que a abordagem high tech se consolidou em um contexto mar-
cado pela revisão da agenda ambiental no campo da Arquitetura e do Urbanismo. Para além 
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da questão energética que guiou a reorientação da Arquitetura nos anos 1970, os demais im-
pactos da cadeia produtiva da Construção Civil somente começaram a ser amplamente dis-
cutidos em nosso meio profissional justamente no início da década de 1990 (quando foram 
organizados eventos científicos mundiais com esse intuito, os quais ecoavam, portanto, efei-
tos do Relatório Brundtland e da Rio 92).  

Até esse momento, os movimentos ambientalistas, bem como os órgãos governamentais e a so-
ciedade civil em geral, enfatizaram sua crítica em relação à poluição química, radioativa e aérea 
concentrada, gerada por outros setores econômicos, sem perceber sua ligação com a Construção 
Civil. Inclusive os resíduos oriundos das atividades construtivas – conquanto já presentes em 
todos os centros urbanos em quantidades, frequentemente, equivalentes ou superiores àquelas 
do lixo urbano doméstico –, na prática, permaneceram inicialmente ignorados168. Anos depois, 
compreendeu-se que esse setor também demanda grande volume de materiais, cujo processo de 
fabricação depende de reações químicas e gera inúmeros poluentes, além de gases de efeito es-
tufa – GEE (conforme apuramos). Além do mais, a partir das discussões surgidas na Rio 92, pas-
samos a perceber que, para garantir um ‘bom’ desempenho ambiental, não era mais suficiente 
nos preocuparmos com o uso de recursos bioclimáticos (sofisticados ou não) visando aprimorar 
a eficiência energética e as condições de conforto higrotérmico de edificações isoladas, dado que 
nosso campo de atuação compõe uma problemática mais ampla.  

Uma ressalva a esse panorama refere-se à realização, em 1976, da primeira Conference on Hu-
man Settlements (Conferência sobre os Assentamentos Humanos) da ONU (chamada de Habitat 
I – Figura 88) em Vancouver (Canadá) – que visava justamente discutir as consequências do cres-
cimento acelerado das cidades no período. Entre os objetivos presentes na Declaração de Van-
couver169, texto síntese da Conferência, estavam: melhoria da qualidade de vida das populações 
por meio da distribuição mais equitativa dos benefícios do desenvolvimento econômico dos pa-
íses; planejamento e regulação do uso da terra (tendo em vista a expansão desordenada dos cen-
tros urbanos); atendimento das necessidades específicas de mulheres e jovens; assistência às po-
pulações afetadas por desastres ‘naturais’ e/ou sociais; e a proteção do meio ambiente. Já no 
Plano de Ação de Vancouver170, esses objetivos gerais foram reforçados por meio de 64 recomen-
dações, as quais destacavam a necessidade de que os países mais ricos e também os órgãos in-
ternacionais colaborassem com a consolidação de moradias e assentamentos humanos de quali-
dade nos países considerados ‘em desenvolvimento’ (reverberando, portanto, reivindicações 

 
168 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 29. 
169 Cf. UNITED NATIONS. The Vancouver Declaration on human settlements. Gênova: UN, 1976. Disponível em: 
<https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/The_Vancouver_Declaration.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2021. 
170 Cf. UNITED NATIONS. The Vancouver Action Plan. Gênova: UN, 1976. Disponível em: <https://digitalli-
brary.un.org/record/197724?ln=es>. Acesso em: 11 nov. 2021. 
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semelhantes àquelas presentes na Conferência de Estocolmo e que, igualmente, apenas foram 
retomadas 20 anos depois171).  

Figura 88 – Fala do então primeiro-ministro do Canadá, Pierre Trudeau, durante a Habitat I. 

 

Fonte: UN Media, em rede172. Foto de Yutaka Nagata. 

Como dissemos, o ambiente construído (especialmente urbano), a partir dos anos 1990, passou 
a ser de fato associado à degradação geral que temos promovido no mundo biofísico. Nesse 
quadro, em 1993, a União Internacional de Arquitetos (UIA), durante o Congresso Mundial de 
Arquitetos, expressou compromissos voltados à sustentabilidade social e ambiental de nossa 
produção173. No ano seguinte, por sua vez, foi realizado o primeiro evento científico mundial, 
exclusivamente voltado à discussão sobre a relação entre construção e sustentabilidade, que 
ocorreu em Tampa (Flórida, Estados Unidos): First International Conference on Sustainable 
Construction (Primeira Conferência Internacional sobre Construção Sustentável). Essa confe-
rência foi organizada pelo Conseil International du Bâtiment (CIB – atualmente Conselho In-
ternacional de Construção), com apoio de outras organizações do setor. Na ocasião, indicou-
se a construção sustentável como um subconjunto do desenvolvimento sustentável, que deveria 
se ocupar da “criação e gestão de um ambiente construído saudável, baseado no uso eficiente 
dos recursos e em princípios ecológicos de design”174. Em suma, a noção de sustentabilidade 

 
171 Como a realização da Habitat II em 1996, conforme veremos a seguir. 
172 Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declara-
coes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
173 Cf. INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS. Declaration of Interdependence for a Sustainable Future. 
In: World Congress of Architects, Chicago, 1993. O texto completo da declaração está disponível em: <http://arqsus-
tentavel.weebly.com/uploads/2/9/2/3/2923945/declaration_uia-aia.pdf >. Acesso em: 21 nov. 2021. 
174 Cf. KILBERT, Charles J.; INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING RESEARCH, STUDIES AND DOC-
UMENTATION (Eds.). Sustainable Construction: Proceedings of the First International Conference of CIB, No-
vember 6-9, 1994, Tampa, Florida. Tampa: Center for Construction and Environment; University of Florida, 1994. 
Também em 1994, foi organizada a I Conferência Europeia de Cidades e Vilas Sustentáveis em Aalborg (Dinamarca). 
No evento, autoridades políticas prometeram elaborar suas versões da Agenda 21, bem como assinaram uma carta 
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da Conferência de Tampa corrobora o argumento da “modernização ecológica”, presente na con-
cepção de desenvolvimento sustentável da Eco 92, conforme analisamos nos Capítulos 1 e 3. Ou 
seja, segundo essas formulações, para alcançar a sustentabilidade, bastaria gerir adequadamente 
os recursos naturais, através de sistemas e tecnologias mais eficientes (sem considerar, contudo, 
que a apropriação desmedida da Natureza é essencial à acumulação capitalista). 

Não por menos também esse evento – à semelhança das Conferências da ONU que examinamos 
– foi marcado por conflitos. No caso, entre “militantes ambientalistas” e “especialistas da área”. 
Para exemplificar, podemos citar a querela que surgiu em torno do emprego de escórias de alto-
forno enquanto matéria-prima do cimento: de um lado, representantes da Construção Civil in-
sistiam em suas vantagens ambientais (referentes à redução das emissões relativas de GEE por 
parte da indústria cimenteira, como indicamos no Capítulo 2), enquanto os tais “militantes am-
bientalistas” defendiam seu potencial de contaminar operários e Natureza (e, por isso, queriam 
“enterrá-las” para todo sempre)175. 

Figura 89 – Vista do pódio da Habitat II em Istambul (Turquia, 1996). 

 

Fonte: UFBA, em rede176. 

Dois anos depois, a realização da segunda Conference on Human Settlements (Conferência 
sobre Assentamentos Humanos – Figura 89) da ONU, em Istambul (Turquia), conhecida como 
Habitat II, foi especialmente importante para a Construção Civil, visto que resultou na elabo-
ração da Agenda Habitat. Assim, dando continuidade ao esforço de adequação da Agenda 21, 

 
que estabelece, entre outras questões, o compromisso em aplicar os princípios do desenvolvimento sustentável lo-
calmente, em trabalhar de forma colaborativa e em estabelecer indicadores de sustentabilidade urbanos. Cf. GAU-
ZIN-MÜLLER, [2001] 2011, p. 50. 
175 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 30. Os autores relatam que estiveram envolvidos nessa discussão. 
176 Disponível em: <http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1394/>. Acesso em: 
11 nov. 2021. 
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proposta na Rio 92, para atender a objetivos específicos, parte significativa do texto desse do-
cumento177 trata do setor construtivo, indicando, tal qual no caso da Conferência de Tampa, a 
necessidade de otimização dos recursos naturais aplicados em sua cadeia produtiva, bem como 
a incorporação de critérios ambientais na concepção de projetos e soluções. Além disso, du-
rante o evento, foram empregados, pela primeira vez, os termos “desenvolvimento urbano sus-
tentável” e “cidades sustentáveis”. Dessa maneira, a Conferência tornou visível a importância 
do meio urbano no processo de redução dos impactos ambientais globais, aderindo de vez ao 
léxico contemporâneo. 

No ano seguinte, a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) or-
ganizou o I Encontro Nacional de Edificações e Comunidades Sustentáveis (Enecs), que passou 
a integrar os demais eventos tradicionais da entidade, como o Encontro Nacional de Conforto 
no Ambiente Construído (ENCAC) e o Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Cons-
truído (ENTAC). Outro encontro organizado pelo CIB, em 1998, na cidade de Gävle (Suécia), o 
World Congress on Civil Construction (Congresso Mundial da Construção Civil), por sua vez, 
elaborou o texto base da Agenda 21 for Sustainable Construction (Agenda 21 para a Construção 
Sustentável). Esse documento contou com o apoio de outros organismos internacionais do se-
tor para sua redação, sendo publicado em 1999. O texto reitera a definição de construção sus-
tentável presente na Conferência de Tampa178, ampliando-a no sentido de contemplar as di-
mensões social e econômica do desenvolvimento sustentável179 (seguindo o exemplo da Agenda 
Habitat). Além disso, de acordo com o documento, todos os atores envolvidos (dos clientes aos 
usuários, passando por investidores, projetistas e empresas de manutenção) teriam responsa-
bilidade na redução de impactos socioambientais (antecipando, portanto, a corrente noção “de 
partes interessadas” que apresentamos no Capítulo 1).  

Com o apoio do PNUMA, organizou-se ainda uma versão da Agenda 21 voltada para os países 
‘em desenvolvimento’180, a qual reforça novamente o compartilhamento de responsabilidades 

 
177 O texto da Agenda Habitat está disponível em: <https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/habitat_agenda.pdf>. 
Acesso em: 11 nov. 2021. 
178 Cf. INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUC-
TION. Agenda 21 on sustainable construction. Rotterdam: CIB, 1999. p. 41. 
179 A Agenda da Construção Sustentável reconhece, por exemplo, que a construção sustentável demanda diferentes 
abordagens e deve atender a prioridades específicas em função de cada contexto nacional de implantação. Nesse 
sentido, indica que resolver questões relativas à pobreza e ao ‘sudesenvolvimento’ são igualmente importantes para 
o alcance da sustentabilidade. Ibidem, p. 41. 
180 Cf. INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUC-
TION; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Agenda 21 for sustainable construction in develop-
ing countries: a discussion document. Pretoria: CIB; UNEP, 2002. Importa dizer que foi também criada a Agenda 
21 Brasileira, cujo capítulo “Cidades Sustentáveis”, redigido pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com 
diferentes atores do governo e da sociedade civil, reuniu as discussões da área. Entre as estratégias indicadas, estão: 
aperfeiçoar a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e promover o ordenamento do território; oportunizar 
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pela sustentabilidade do planeta, independentemente do estágio de desenvolvimento econô-
mico de cada país. Nesse sentido, questiona a prática usualmente adotada de primeiro se pro-
mover o crescimento da economia para somente depois nos preocuparmos com os danos gera-
dos nesse processo. Em contrapartida, o documento considera a necessidade de ampliação da 
qualidade do ambiente construído nos países ‘em desenvolvimento’, ainda que tal ampliação 
devesse ser feita de forma a reduzir o consumo de recursos naturais. Ou seja, trouxe para o 
campo da Construção Civil, embates (e paradoxos) similares àqueles travados entre os países 
‘ricos’ e ‘pobres’ desde a Conferência de Estocolmo, aparentemente apaziguados pelo acordo 
(evasivo) do desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, como marco das discussões sobre a sustentabilidade em nossa esfera de atuação, 
pode ser citada a realização do Symposium on Construction and Environment – theory into 
practice (Simpósio sobre Construção e Meio ambiente – da teoria para a prática), em 2000, 
organizado pelo Departamento de Engenharia da Construção Civil da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, em conjunto com o CIB. Isso porque, nesse evento, pela primeira 
vez, a temática da sustentabilidade foi abordada de forma ampla, alertando os diferentes sub-
setores da Construção Civil no país sobre sua importância – ou seja, que não consistia em 
“modismo de militantes ambientalistas de países ricos”, mas em urgente necessidade181. Já em 
2004, o ENTAC ocorreu junto com a Conferência Latino-Americana de Construção Sustentá-
vel, cuja responsabilidade seria preparar o evento Sustainable Building (SB05) a ser realizado 
em Tóquio em 2005182. Destaca-se justamente a atuação da ANTAC na difusão da discussão 
sobre sustentabilidade, visto que constituiu um Grupo de Trabalho chamado de “Desenvolvi-
mento Sustentável”183 em 1995, adotando-o enquanto tema central no ENTAC de 2010. 

De forma semelhante, o evento preparatório do SB11, intitulado SB10 Brasil, ocorreu simultane-
amente ao Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável (SBCS), promovido anualmente, desde 
2007, pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS)184. A primeira edição das 

 
o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão democrática da cidade; 
impulsionar mudanças nos padrões de produção e consumo da cidade; e desenvolver e estimular a aplicação de 
instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais. Cf. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 
Agenda 21 brasileira: resultado da consulta nacional. Brasília: MMA; PNUD, 2002. p.93-105. 
181 AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 34. 
182 Disponível em: <http://www.antac.org.br/eventoshistorico>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
183 O Grupo de Trabalho em Desenvolvimento Sustentável foi criado em 1995, durante o VI ENTAC. Inicialmente, as 
pesquisas tinham como foco: a avaliação da energia consumida na produção de componentes construtivos e ao longo 
da vida útil das edificações, os impactos da Construção Civil sobre o aquecimento global e a camada de ozônio, a 
demanda por recursos naturais não renováveis e os impactos ambientais de resíduos. A abordagem atual foi ampliada, 
englobando questões como políticas urbanas e processos de participação e empoderamento da população. Para mais, 
ver: <http://www.antac.org.br/dessustentavel>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
184 Criado em 2007 com o intuito de elaborar e implementar conceitos e práticas voltados à sustentabilidade do 
ambiente construído. Tal entidade subdivide-se em comitês temáticos – como Água, Avaliação, Energia, Materiais, 
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conferências Sustainable Building foi realizada em Maastricht (Holanda) em 2000. Embora, em 
seu nome, tragam a intenção de discutir sustentabilidade, desde sua criação, passaram a focar 
aspectos referentes ao uso de edifícios, especialmente em relação à conservação de energia185. Ou 
seja, não incorporaram a discussão sobre demandas sociais ou mesmo quanto à necessidade de 
se desenvolver uma visão sistêmica para o setor da Construção Civil. Na verdade, percebe-se sua 
intrínseca relação com o crescente papel assumido pelas certificações de desempenho ambiental 
(como iremos analisar adiante). 

Figura 90 – Linha do tempo dos primeiros eventos sobre sustentabilidade na Construção Civil. 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Para além da realização desse conjunto de eventos186 (Figura 90), observando-se os periódicos 
especializados, nacionais e internacionais, científicos ou não, podemos perceber que o 

 
Urbano, Econômico e Financeiro. Além do CBCS, outras entidades representativas do setor, com o tempo, incor-
poraram a temática ambiental, criando, por exemplo, comitês de meio ambiente, como no caso do Instituto Brasi-
leiro de Concreto (Ibracon) e da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (Asbea). Dados do CBCS estão 
disponíveis em: <http://www.cbcs.org.br/website/>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
185 Do mesmo modo, os encontros PLEA (Passive Low Energy Architecture), realizados desde 1982, enfocam a ques-
tão da economia de energia, por meio do emprego de estratégias passivas. Atualmente outros temas relacionados à 
sustentabilidade são também discutidos, sendo que os eventos reúnem profissionais, pesquisadores, estudantes e 
representantes de indústrias de diferentes países. Cf. <https://plea2017.net/>. Acesso em: 10 nov. 2021. 
186 Embora a descrição desses eventos tenha enfatizado a área de Arquitetura, processo semelhante ocorreu no 
campo do Urbanismo. Os encontros organizados pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Pla-
nejamento Urbano e Regional (ANPUR), entre os anos 1990 e 2000, por exemplo, incorporaram a temática da sus-
tentabilidade em suas discussões, tratando dos diversos impactos socioambientais urbanos. Para os anais das con-
ferências promovidas por essa entidade, consultar: <https://anpur.org.br/anais/>. Acesso em: 21 nov. 2021. 
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discurso da sustentabilidade, entre os anos 1990 e 2000, foi definitivamente incorporado ao 
universo da Arquitetura e do Urbanismo: as publicações indicam tanto exemplos de projetos 
“verdes e ecológicos”, quanto trazem anúncios publicitários de sistemas e materiais de menor 
impacto ambiental, bem como dedicam edições exclusivas à temática187 (Figura 91). Ao lado 
dos periódicos, algumas obras literárias mais abrangentes abordam, com diferentes enfoques, 
a temática ambiental aplicada ao nosso campo de atuação188. 

Figura 91 – Capas de periódicos não científicos com artigos voltados à sustentabilidade. 

 

Fonte: Acervo da autora, anos diversos. 

De maneira geral, podem ser enumeradas algumas estratégias recorrentes e que aparecem 
como indicativos de sustentabilidade nas edificações, referenciando pesquisas específicas: a 
coordenação de projetos na fase de concepção das obras, com o intuito de reduzir a produção 
de resíduos em virtude da resolução prévia de eventuais interferências entre os elementos 
construtivos e os sistemas prediais das edificações; a utilização de ferramentas de simulação 
termoenergética para garantir um maior conforto higrotérmico dos espaços edificados; a re-
dução de desperdícios na execução, mediante a adoção de métodos de construção racionaliza-
dos e pré-fabricados; o uso de aquecimento e energia solar ou de outra fonte energética renová-
vel; o aproveitamento da ventilação e da iluminação naturais; o reuso de água de chuva e o trata-
mento de águas servidas; o aumento das porções verdes das edificações (como por meio de 

 
187 Cf. SOBREIRA, Fabiano. Concursos e sustentabilidade: os riscos da onda verde. Arquitextos, ano 09, abr. 2009. 
Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.107/61>. Acesso em: 11 nov. 2021. 
188 Em adição aos livros que citamos ao longo desta seção, ver, por exemplo: EDWARDS, Brian; HYETT, Paul. Guia 
básica de la sosteninilidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. Do original Rough guide to sustainability de 2001. Con-
sultar também: FARR, Douglas. Urbanismo sustentável: desenho urbano com a Natureza. São Paulo: Bookman, 
2013. Do original Sustainable urbanism: urban design with nature de 2007.  
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coberturas vegetadas) para melhorar o desempenho térmico e a absorção das águas189; além da 
adoção de equipamentos e de materiais construtivos economizadores de água e de energia190. 

 

Importa então perceber que – ao mesmo tempo em que as diversas interpretações sobre o que 
seja arquitetura ‘sustentável’ surgem e se proliferam – novas tecnologias, componentes e sis-
temas construtivos passaram a ser produzidos com vistas à (suposta) redução dos impactos 
ambientais das edificações, ganhando importância ainda o desenvolvimento de processos de 
averiguação de seu desempenho, como através de “selos verdes”191. De fato, visando distinguir 
as práticas de sustentabilidade entre si, construtoras, incorporadoras e escritórios de projeto têm 
submetido seus empreendimentos imobiliários a distintos processos de certificação de desem-
penho ambiental192. Dependendo da adequação das edificações em avaliação aos critérios e pré-
requisitos definidos nesses instrumentos (específicos para cada sistema existente), as mesmas 
podem alcançar o reconhecimento enquanto redutoras de impactos ambientais, isto é, certifica-
se que tais objetos arquitetônicos (alguns em escala urbana) promovem a otimização dos recursos 
naturais e energéticos aplicados, tanto na sua construção como em sua operação. 

A partir dos anos 1990, foram criados diferentes selos que indicam o uso de recursos e estratégias 
visando atender ao argumento da sustentabilidade na produção de edificações, destacando-se: o 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), o LEED (Le-
adership in Energy and Environmental Design), o HQE (Haute Qualité Environnementale) e o 
CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency), respectiva-
mente organizados na Inglaterra, Estados Unidos, França e Japão. Existem alguns processos de 
certificação eminentemente nacionais, como os desenvolvidos pela Eletrobrás e o Instituto Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), em parceria com a Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

 
189 Sobre esta estratégia em específico, recomendamos o trabalho de: ROLA, Sylvia Meiramidou. A maturação com 
ferramenta para a sustentabilidade de cidades: estudo da capacidade do sistema de naturação em filtrar a água de 
chuva. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
190 Esses são os temas que aparecem correntemente nos anais dos eventos que anteriormente citamos, conforme 
apurado ao longo desta pesquisa. Na escala urbana, são acrescidas outras questões, a saber: políticas de gestão de 
uso do solo; controle de fatores nocivos urbanos (como poluição sonora e atmosférica); desenvolvimento de modais 
de transporte coletivos e alternativos; combate à impermeabilização dos solos (com recuperação dos ciclos das 
águas); incremento das áreas e coberturas verdes urbanas; coleta e disposição adequada dos resíduos urbanos; além 
do estabelecimento de processos participativos de planejamento e gestão das cidades. Ver, por exemplo: GAUZIN-
MÜLLER, [2001] 2011, p. 54-73. 
191 ZAMBRANO, 2008, p. 73. 
192 Cf. BATALHA-VASCONCELOS, Denise Labate; VASCONCELOS, Ricardo Laurentino. Sustentabilidade: ferra-
menta de marketing ou instrumento essencial. In: VII Seminário Internacional da LARES, 2008, São Paulo. p.3-4. Dispo-
nível em: <http://www.lares.org.br/2008/img/Artigo022-Batalha-Vasconcelos_Rev_2.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2021. 
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(ENCE) para edificações comerciais, de serviços e públicas; e ENCE para residências e edifícios 
multifamiliares193 – os quais enfocam o desempenho energético das edificações avaliadas. Há 
ainda o selo Casa Azul CAIXA, que objetiva classificar o desempenho socioambiental de proje-
tos habitacionais financiados pela Caixa Econômica Federal (CEF)194. 

Embora a participação em um processo de certificação seja voluntária, tem crescido a procura 
pelos selos no Brasil, mesmo em um contexto de crise econômica – basta registramos que atu-
almente ocupamos o 5º lugar entre 180 países no ranking de edifícios avaliados195. Isso, se-
gundo dados recentes, deve-se à redução dos custos operacionais (de produção e de manuten-
ção) das obras acreditadas e, sobretudo, à valorização mercantil das mesmas. De fato, especi-
almente no caso do mercado corporativo, especialistas demonstram que os selos conseguem 
melhorar a imagem das empresas vinculadas às edificações certificadas junto aos usuários e 
investidores, incorporando-se como commodities nas operações de venda, revenda e aluguel 
dos imóveis196. Nesse contexto, edição especial da revista Construção e Mercado indicou que, 
enquanto se estimava que o custo de construção, para as edificações certificadas, aumentasse, 
em média, entre 0,5% a 15%, percebia-se valorização de revenda entre 10% e 20%, além de re-
dução em até 30% das taxas de condomínio197. 

Avaliando-se o desempenho ambiental, em tese, seria possível comprovar o quão sustentável 
cada proposta é, permitindo-se, por fim, sua ‘sustentabilidade econômica’. Afinal, no contexto 
de reconhecimento das amenidades naturais pela sociedade contemporânea, as mesmas se in-
corporam ao capital imobiliário enquanto fator diferencial, objetivando maximizar os lucros ob-
tidos em suas operações. Ao longo desse processo, os lugares formados por diferenciais naturais 
passam a constituir reserva de valor para o mercado198, assim como as edificações que empregam 

 
193 A Etiqueta Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) tem sido desenvolvida em parceria entre o Inmetro e a 
Eletrobras/PROCEL Edifica a partir de 2003. Também contou com apoio de pesquisadores da UFSC. Nos edifícios 
comerciais, de serviços e públicos são avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Já 
no caso das unidades habitacionais, avaliam-se a envoltória e o sistema de aquecimento de água. Para mais, ver:  
<http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7b8E03DCDE-FAE6-470C-90CB-922E4DD0542C%7d> e 
<http://www.pbeedifica.com.br/conhecendo-pbe-edifica> e. Acesso em: 11 nov. 2021. 
194 Sobre esse selo, consultar: JOHN, Vanderley Moacyr; PRADO, Racine Tadeu Araújo (Coord.) Boas práticas para 
habitação mais sustentável. São Paulo: Páginas & Letras, 2010. 
195 Cf. SIMONETTI, Giovanna. “Brasil é o 5º país do mundo com maior número de “edifícios verdes” certificados”, 
Forbes, 07 jun. 2021. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbesesg/2021/06/brasil-e-o-5o-pais-do-mundo-com-
maior-numero-de-edificios-verdes-certificados/>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
196 Ver: YUDELSON, Jerry. Projeto integrado e construções sustentáveis. Porto Alegre: Bookman, 2013. O tema 
também é abordado em: KATS, Greg. Tornando nosso ambiente construído mais sustentável: custos, benefícios e 
estratégias. São Paulo: Secovi, 2014. 
197 Cf. “Por que certificar”, Construção e Mercado, nº 188, ano 70, mar. 2017. Disponível em: <https://ca-2.com/cons-
trucao-mercado-negocios-de-incorporacao-e-construcao/>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
198 Ver, por exemplo: LIMONAD, 2013, p. 127. Como analisamos no Capítulo 3, essa percepção também está pre-
sente na obra de: HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 229-243. 
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‘estratégias de sustentabilidade’ se tornam alvo de valorização imobiliária. Em consequência, o 
discurso da sustentabilidade da Arquitetura, já consolidado, legitima-se por meio das edificações 
‘sustentáveis’, assim classificadas por terem passado por algum método de acreditação.  

Por outro lado, para além da valorização mercantil dos imóveis, parecia-nos essencial verificar 
o quanto esses processos realmente contribuem, em termos técnicos, à melhoria do desempe-
nho ambiental das edificações, analisando-os criticamente. Para tanto, no desenvolvimento da 
pesquisa, estudamos as três principais metodologias que vêm sendo aplicadas no Brasil: LEED, 
AQUA (adaptação do selo francês HQE) e Casa Azul199. O primeiro ponto de reflexão sobre as 
análises que efetuamos diz respeito à percepção que todos os processos se mostraram incom-
pletos quando confrontados entre si – induzindo a inferência de que provavelmente também 
sejam insuficientes para uma devida classificação de edificações em termos de sustentabili-
dade200. Além disso, identificamos fragilidades em cada selo201 e aspectos poucos desenvolvidos 
nas três metodologias como um todo202. Para além das críticas relacionadas à comparação entre 
os critérios de cada selo, recorremos a trabalhos anteriores (que analisaram os mesmos proces-
sos de certificação), de maneira a verificar se os aspectos previamente compreendidos en-
quanto falhas na literatura haviam sido superados nas correntes versões dos métodos ou se os 
problemas continuavam a existir.  

Nesse sentido, uma questão correntemente indicada referia-se ao fato de que metodologias ba-
seadas em listas de verificação (checklists), visando simplificar o processo avaliativo para facilitar 
sua aplicação prática pelos agentes de construção, não garantiam um bom desempenho global 

 
199 Os resultados completos dessa parte da pesquisa foram divulgados em artigos científicos e podem ser consultados 
em: SARAMAGO, Rita de Cássia Pereira; LOPES, João Marcos de Almeida. Sistemas de certificação ambiental de 
edificações em análise crítica: LEED e AQUA. In: XV ENCONTRO NACIONAL, XI ENCONTRO LATINO-AME-
RICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2019, João Pessoa. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 
2019. p.2504-2513. Ver também: Ibidem. Certificação ambiental de edificações para uso residencial: análise crítica. 
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2019, Uber-
lândia. Anais... Uberlândia: PPGAU/FAUeD/UFU, 2019. p. 397-410. DOI: 10.14393/sbqp19038. 
200 Usando a categoria “Implantação” para exemplificar essa observação, o método LEED não analisa impactos do 
empreendimento no entorno (no que tange à relação com a vizinhança, em termos de incômodos causados durante 
e após sua construção). Por outro lado, o processo AQUA não define restrições quanto à presença ou não de infra-
estrutura básica para a implantação das edificações. Já o selo Casa Azul é pouco restritivo quanto à provisão de 
condições adequadas de conforto ambiental (insolação e ventilação) à vizinhança, por exemplo. 
201 No caso do LEED, percebeu-se que o processo se foca mais no desempenho da própria edificação (estabelecendo 
pouca relação com os impactos causados ao entorno). Em relação ao AQUA, destaca-se que a categoria “Práticas 
sociais/ Educação ambiental” é pouco considerada. No que tange ao Casa Azul, embora, de maneira geral, perpasse 
todas as categorias de análise, as exigências são ainda pouco restritivas. 
202 Nos processos voltados à avaliação de habitações, há recomendações detalhadas no que tange à gestão e reuso 
das águas pluviais, mas não das águas servidas, por exemplo. A existência de critérios quanto ao uso de modais 
alternativos também é incipiente nos três sistemas de acreditação. As estratégias, quando existentes, são pontuais 
e pouco relacionadas com o contexto de inserção dos empreendimentos. 
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das edificações. Ou seja, o preenchimento dessa coleção de estratégias orientadas a dispositivos 
poderia levar a alguma melhoria de desempenho, mas não necessariamente assegurava edifícios 
de melhor desempenho geral203. Pelas análises que realizamos, com exceção do AQUA (em que 
toda a avaliação se baseia em desempenho, por categoria204 e global), tal crítica ainda é válida 
para os processos LEED e Casa Azul. Neles, apenas o cumprimento dos pré-requisitos não im-
plica em desempenho adequado em todas as categorias de qualificação. Além disso, como a clas-
sificação final é dada por somatória de pontos, é possível escolher os itens que serão cumpridos 
até se obter a classificação almejada – o que nem sempre (ou quase nunca) parte de escolhas 
fundamentadas em critérios socioambientais205. 

Outra fragilidade identificada dizia respeito à inadequabilidade de certos critérios à realidade 
brasileira, especialmente quanto à categoria “Energia”206. Isso porque os selos fundamentavam-
se em processos de avaliação concebidos para países em que pesa o uso de energia para aqueci-
mento. No caso do LEED, baseava-se no selo norte-americano Energy Star, o qual prioriza emis-
sões de CO2 durante a fase de operação dos edifícios – retratando, de fato, o contexto para o qual 
foi inicialmente criado: clima predominantemente frio (com necessidade de aquecimento) e uso 
majoritário de fontes energéticas fósseis. Contudo, no caso brasileiro, conforme apontamos no 
Capítulo 2, a necessidade de refrigeração é superior (sendo que, em grande parte das edificações, 
principalmente de uso residencial, ainda é feita por estratégias passivas) e a maior parcela da 
eletricidade provém de fontes hidráulicas (consideradas matrizes ‘limpas’, embora incorreta-
mente). Sendo assim, são até mais expressivas as emissões advindas das etapas de fabricação e 
de transporte dos materiais e componentes. Por isso, os textos estudados indicavam a necessi-
dade de incorporação de parâmetros nacionais para a avaliação de edificações no país.  

No que tange a esse aspecto, percebemos que houve adaptação dos processos à realidade brasi-
leira, na medida em que passaram a se basear em normativas de desempenho nacionais (ABNT 

 
203 Cf. SILVA, Vanessa Gomes da; SILVA, Maristela Gomes da; AGOPYAN, Vahan. Avaliação de edifícios no Brasil: 
da avaliação ambiental para avaliação de sustentabilidade. Ambiente Construído, v.3, n.3, p.8-18, 2003. p.11-12. 
204 Embora apresentem nomenclaturas diferentes entre os processos de acreditação, as categorias são similares e, 
assim, para facilitar a comparação entre os créditos, foram por nós reagrupadas em: (i) implantação/ relação com 
entorno; (ii) materiais, produtos e processos construtivos; (iii) canteiro de obras/ gestão RCD; (iv) energia/ eficiência 
energética; (v) gestão das águas/ paisagismo; (vi) manutenção/ gestão dos resíduos (de uso e operação); (vii) conforto 
ambiental; (viii) qualidade ambiental interna; (ix) práticas sociais/ educação ambiental; (x) flexibilidade do selo; (xi) 
processo de projeto. 
205 Como no caso do Eldorado Business Tower (São Paulo), em que a instalação de um bicicletário garantiu alguns 
pontos para a classificação final enquanto nível platina do LEED, mas que, na prática, não é utilizado pelos usuários 
do edifício. Cf. SANTOS, Mariana Feres dos; ABASCAL, Eunice Sguizzardi. Certificação LEED e arquitetura sus-
tentável: edifício Eldorado Business Tower, Arquitextos, ano 12, 12 jan. 2021. Disponível em: <https://vitru-
vius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.140/4126>. Acesso em: 07 dez. 2021.  
206 Cf. BUENO, Cristiane; ROSSIGNOLO, João Adriano. A. Análise dos sistemas de certificação ambiental de edi-
fícios residenciais no contexto brasileiro. Risco, São Carlos, 17, p.6-22, 2013.  
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NBR 15220/2005207, ABNT NBR 15575/2013208, RTQ-R209 e RTQ-C210). Por outro lado, importa 
ponderar que algumas exigências e parâmetros dessas regulamentações vêm sendo questionados 
por pesquisadores da área: o zoneamento bioclimático brasileiro da NBR 15220/2005 não con-
templa todos os tipos de clima do país211; certos parâmetros de conforto térmico precisariam ser 
revistos na NBR 15220/2005212 e na NBR 15575/2013, sendo que há incoerências entre as exigên-
cias dessas duas normativas213; enquanto a metodologia do RTQ-R é considerada muito simpli-
ficada214. Desse modo, os processos continuam inconsistentes, pois se apoiam em regulamenta-
ções que também apresentam fragilidades.  

Também aparecia na literatura a importância de que os sistemas existentes se aproximassem 
de análises do ciclo de vida (ACV)215. Mesmo entendendo a dificuldade de tal fundamentação, 

 
207 Como vimos, a parte 3 da ABNT NBR 15220/2005 define parâmetros construtivos para habitações brasileiras de 
interesse social em função das características climáticas de seu local de inserção, mediante zoneamento que se 
baseou na carta bioclimática criada para o Brasil. Cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
15220: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 
208 A NBR 15575/2013 trata do desempenho de edificações habitacionais até cinco pavimentos, indicando requisitos 
sobre: desempenho do sistema estrutural; segurança contra incêndio; segurança no uso e na operação; estanquei-
dade; desempenho térmico; desempenho acústico; desempenho luminoso; durabilidade e manutenibilidade; saúde, 
higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico; e adequação ambiental. 
Cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15775: Edificações habitacionais. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2013. Ressaltamos que a versão mais atualizada dessa norma é de 2021. 
209 Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, instrumento 
que define os requisitos técnicos para a avaliação de habitações dentro do PBE. Disponível em: <http://www.pbeedi-
fica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/residencial/downloads/RTQR.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2021. 
210  Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Servi-
ços e Públicas, instrumento que define os requisitos técnicos para a avaliação dessas tipologias dentro do PBE. 
Disponível em: <http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/comercial/downlo-
ads/Port372-2010_RTQ_Def_Edificacoes-C_rev01.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2021. 
211 Cf. PEREIRA, Iraci; ASSIS, Eleonora Sad de. Discussão da classificação bioclimática de Belo Horizonte proposta 
pelo projeto de norma de desempenho térmico de edificações. In: VIII ENCONTRO NACIONAL e VI ENCONTRO 
LATINOAMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2005, Maceió. Disponível em: 
<http://www.infohab.org.br/encac/files/2005/ENCAC05_1490_1498.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
212 A questão é abordada em: MORAIS, Juliana Costa; LABAKI, Lucila Chebel. NBR 15220-3: uma reflexão sobre os 
parâmetros de projeto para ventilação natural. In: XII ENCONTRO NACIONAL e IX ENCONTRO LATINO-
AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, Campinas, 2015. Disponível em: <http://www.in-
fohab.org.br/encac/files/2015/topico5artigo23.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
213 Ver: FERREIRA, Camila Carvalho; SOUZA, Henor Artur de; ASSIS, Eleonora Sad de. Comparação de desempe-
nho de envoltórias recomendadas por normas de desempenho e Mahoney. In: XII ENCONTRO NACIONAL e IX 
ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, Campinas, 2015. Dispo-
nível em: <http://www.infohab.org.br/encac/files/2015/topico4artigo08.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
214 Cf. LOURA, Rejane Magiag; ASSIS, Eleonora Sad de; BASTOS, Leopoldo Eurico Gonçalves. Análise comparativa 
entre resultados de desempenho térmico de envoltórias de edifício residencial gerados por diferentes normas brasilei-
ras. In: XI ENCAC e VII ENCONTRO LATINOAMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 
2011, Búzios. Disponível em: <http://www.infohab.org.br/encac/files/2011/Top4art28.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
215 A ACV é embasada em uma abordagem sistêmica, conhecida como “do berço ao túmulo”, que considera dados 
sobre impactos ambientais em todas as fases do ciclo de vida de um produto ou serviço: extração de matérias-primas, 
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os trabalhos que consultamos insistiam na necessidade de se promover a criação de bases de 
dados ambientais sobre materiais e produtos construtivos, produzidos e comercializados no 
Brasil, empregando-se essas informações na avaliação dos edifícios216. De maneira geral, per-
cebemos que o setor de construção brasileiro pouco evoluiu no que concerne à coleta e disponi-
bilização de dados sobre o ciclo de vida de produtos e componentes construtivos (como também 
destacamos no subcapítulo 2.2 deste trabalho). Como consequência, mesmo quando os selos va-
lorizam o emprego de materiais certificados (esse é o caso do LEED e do AQUA), nem sempre a 
escolha por esses insumos se relaciona com seu transporte ou à sua disposição final – etapas do 
ciclo de vida que podem ser muito impactantes em comparação ao seu processo de produção, 
principalmente no caso de itens importados. Com efeito, pela ausência de dados sobre produtos 
nacionais, observamos inclusive um maior emprego de componentes e materiais estrangeiros 
nos projetos acreditados com o intuito de cumprir os requisitos dos selos217.  

Ainda que o aprimoramento dos selos seja contínuo, negligenciar essa realidade, quando da avali-
ação de sua aplicabilidade técnica, seria (no mínimo) imprudente. Por certo, reconhecemos o papel 
do estabelecimento de parâmetros mínimos de desempenho das edificações para superar suas 
constantes patologias. Contudo, insistimos na insuficiência dos critérios de avaliação até o mo-
mento exigidos. No contexto brasileiro, perspectiva-se que o sistema de acreditação, ao menos no 
caso dos selos do Inmetro, torne-se obrigatório218 para novas construções e para reformas de edifí-
cios já existentes. Nesse sentido, reforçamos a necessidade de discussão dos parâmetros envolvidos 
para se evitar que as próprias normativas validem uma produção arquitetônica inadequada219. 

 
produção, distribuição, consumo (uso e manutenção) e disposição final – contemplando reciclagem e reuso, quando 
for o caso. Para mais, ver: <http://acv.ibict.br/acv/o-que-e-o-acv/>. Acesso em: 21 nov. 2021. Ou seja, a abordagem do 
“berço ao túmulo” busca contemplar os diferentes momentos interdependentes que compõem os processos de “pro-
dução, distribuição, troca e consumo” da Economia Política (como indicamos no Capítulo 2). 
216 Ver, por exemplo: SILVA; SILVA; AGOPYAN, op. cit., p.15. 
217 Em estudo conduzido junto a construtoras que submeteram empreendimentos a processos de certificação no 
Brasil, os autores identificaram a dificuldade em contratar fornecedores cujos produtos com compostos orgânicos 
voláteis obedecessem aos limites exigidos, bem como em encontrar materiais livres de ureia-formaldeído (presente 
em colas e resinas usadas por grande parte de fabricantes de componentes construtivos, como portas). Sendo assim, 
apontavam a vantagem de empresas (e produtos) multinacionais em relação àquelas nacionais. Cf. PICCOLI, Ros-
sana [et al.]. A certificação de desempenho ambiental de prédios: exigências usuais e novas atividades na gestão da 
construção. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 69-79, jul./set. 2010. 
218 O processo se tornou obrigatório para edifícios públicos federais em 2014. Ver: <http://www.pbeedifica.com.br/si-
tes/default/files/cbcsnoticias_ed11_FINAL2.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
219 Quanto a esse aspecto, cabe uma comparação à situação instaurada com a inauguração do Programa Minha 
Casa Minha Vida, visto que vários autores apontaram a insuficiência dos critérios mínimos exigidos pelo governo 
federal no que concerne à qualidade das unidades e dos conjuntos massivamente construídos em todo o território 
nacional. Para mais, ver: AMORE, Caio Santo; SHIMBO, Lúcia Zanin; RUFINO, Maria Beatriz Cruz. (Orgs). 
Minha casa... e a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de 
Janeiro: Letra Capital, 2015. 
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Figura 92 – Comparação entre consumo real e teórico de gás em habitações holandesas. 

 

Fonte: VISSCHER; WERF; VOORDT (2013), p. 349. Modificado pela autora. As habitações classificadas como de 
pior desempenho no selo energético (G), na prática, apresentaram menor consumo de gás, enquanto as de melhor 

desempenho (A) apresentaram maior consumo. 

Além do mais, mesmo nos países para os quais tais processos foram desenvolvidos, algumas 
pesquisas indicavam a necessidade de se rever os parâmetros de avaliação inicialmente pro-
postos. É o caso da Holanda, em que se verificou que tecnologias mais eficientes, em geral, 
reduziam as tarifas de energia, encorajando a mudança de comportamento dos usuários, que 
aumentavam seu consumo energético220 (Figura 92). Nessa mesma linha, outros estudos pós-
ocupacionais em edifícios certificados muitas vezes revelaram um desempenho energético in-
ferior aos parâmetros inicialmente definidos. No caso de exemplos norte-americanos, atribuiu-
se o baixo desempenho ao uso indiscriminado de fachadas envidraçadas e de extensas plantas, 
que dependem de sistemas artificiais de iluminação e de condicionamento para se garantir as 
condições internas de conforto dos ambientes221 (como já argumentamos). No Brasil, essa situ-
ação foi confirmada ao se considerar que os profissionais têm se valido do emprego de tecno-
logias ‘sustentáveis’ em projetos tradicionais – como elementos acessórios222. Contudo, tais 
sistemas, por si mesmos, não bastam para instigar mudanças de hábitos nos usuários ou 
mesmo para resolver os danos ambientais das edificações que vêm sendo erguidas. Portanto, o 

 
220 VISSCHER, Henk; WERF, Eefe Van Der; VOORDT, Theo J. M. Van Der. Eficiência energética no parque habi-
tacional holandês. 2013. In: VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S. W. (Org.) Qualidade ambiental na habitação: avaliação 
pós-ocupação. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. p.343-358. Voltaremos a essa questão no Capítulo 5. 
221 Ver: MEHAFFY, Michael; SALINGAROS, Nikos. Por que a “Arquitetura Verde” quase nunca merece este nome. 
Archdaily, ago. 2103. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-133431/porque-a-arquitetura-verde-
quase-nunca-merece-este-nome>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
222 Cf. GONÇALVES, Joana Carla Soares; DUARTE, Denise Helena Silva. Arquitetura sustentável: uma integração 
entre ambiente, projeto e tecnologia entre experiências de pesquisa, prática e ensino. Ambiente Construído, Porto 
Alegre, v.6, n.4, p.51-81, out./dez. 2006. 
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problema parece ser justamente a falta de questionamento quanto às tipologias vigentes: con-
tinuamos a adicionar dispositivos que visam à redução dos impactos gerados pela (mesma) ‘ar-
quitetura moderna do petróleo’. 

Afinal, como bem lembra Peter Buchanan, em seu ensaio de 2012, o modernismo é “insusten-
tável em sua essência”, pois surgiu e evoluiu junto à abundância (ainda barata) dos combustí-
veis fósseis – responsáveis por manter aquecidos os grandes espaços envidraçados e de paredes 
esguias das villas (as quais, mesmo em concreto, geralmente não possuíam massa térmica su-
ficiente pela reduzida espessura), por impermeabilizar as coberturas planas e terraços-jardins, 
além de assegurar a iluminação artificial e o condicionamento mecânico dos edifícios em al-
tura, ligados por vias asfaltadas aos subúrbios espraiados223.  

Nessa direção, Federico Butera também tem contestado as tipologias arquitetônicas que temos 
edificado. Em palestra conferida durante o XII ENCAC, em 2013, esse pesquisador italiano dis-
correu sobre como o triunfo do que chamou de “arquitetura do vidro” no século XX (ou seja, do 
Estilo Internacional) deu origem à consolidação de edificações pouco eficientes do ponto de vista 
energético, em função de sua excessiva dependência de sistemas artificiais e do emprego de com-
ponentes construtivos com alta energia incorporada224 – inclusive no caso de edifícios certifica-
dos225. Afinal, os selos, em geral, qualificam e diferenciam sistemas mais ou menos eficientes, 
bem como buscam identificar os impactos ambientais gerados na extração e produção de com-
ponentes construtivos, sem questionar a pertinência do emprego desses próprios sistemas e 
componentes (poderíamos dizer, portanto, que adotam a postura ‘conformista’ de Ken Yeang). 
Como consequência, edificações tradicionais (mesmo quando não acreditadas), muitas vezes, 
apresentam desempenho ambiental superior, em termos de conforto (térmico e lumínico) e de 
ciclo de vida dos elementos construtivos, àquelas que empregam sofisticadas tecnologias226. 

 
223 Cf. BUCHANAN, Peter. “The Big Rethink Part 2: Farewell to modernism − and modernity too”, The Architectural 
Review, 30 jan. 2012. Disponível em: <https://www.architectural-review.com/archive/campaigns/the-big-rethink/the-
big-rethink-part-2-farewell-to-modernism-%e2%88%92-and-modernity-too?utm_medium=website&utm_source=ar-
chdaily.com.br>. Acesso em: 07 dez. 2021. 
224 O cálculo da energia incorporada por determinado componente construtivo deve considerar todas as fases em 
que se utiliza energia para sua produção e aplicação em uma edificação – como aquela usada para a extração de 
materiais brutos, transporte, processamento, fabricação, transporte ao sítio e a energia usada in loco para instalar 
o produto. Sobre o assunto, ver: TORGAL, Fernando; JALALI, Said. Energia incorporada em materiais de constru-
ção versus energia operacional. Revista Internacional Construlink, v. 9, n. 7, jun. 2011. 
225 A palestra, em que a autora esteve presente, intitulada Birth and triumph of glass architecture in the 20th century 
(“Nascimento e triunfo da arquitetura de vidro no século 20”), foi realizada durante XII Encontro Nacional e VII 
Encontro Latinoamericano de Conforto no Ambiente Construído, em Brasília, 2013. Os slides da comunicação fo-
ram disponibilizados em: <http://www.encac2013.unb.br/images/arquivo/BUTERA.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
226 Em pesquisa empreendida no contexto brasileiro, ao comparar o desempenho de diferentes tipos de fachadas por 
meio de simulação, por exemplo, chegou-se à conclusão de que as tradicionais apresentaram menor consumo energé-
tico. Cf. BRUGNERA, Rosilene Regolão. Análise integrada de desempenho energético, impacto ambiental e custo: 
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Ao resgatar o processo histórico de consolidação desse tipo de arquitetura, Butera conclui que, 
a partir dos anos 1960, as indústrias dos sistemas de AVAC, do aço, do alumínio e das fachadas 
de vidro teriam assumido o controle sobre a produção hegemônica. Na historiografia domi-
nante, aparentemente as tipologias teriam resultado de mudanças culturais, argumentando-se 
que os inovadores materiais e tecnologias foram desenvolvidos para satisfazer os anseios de 
uma ‘nova linguagem arquitetônica’. Contudo, o exame das condições históricas e socioeconô-
micas que possibilitaram o aparecimento dessas inovações comprova que a “arquitetura de 
vidro” deriva, na verdade, da ação conjunta (se não consciente, ao menos com interesses coor-
denados) de influentes lobbies industriais. Esses “persuasores ocultos”227, segundo Butera, vi-
savam justamente maximizar a venda de seus produtos – até mesmo, reiteramos, por meio da 
certificação ambiental de edificações que os aplicam no presente. Exemplifica tal percepção 
ao examinar o surgimento das duplas peles de vidro (recorrente nos objetos arquitetônicos 
produzidos por expoentes da vertente high-tech, como acima anunciamos), as quais, divulga-
das enquanto mais eficientes, na verdade, demandam maiores custos de produção e manuten-
ção, ao passo que apresentam desempenho termoenergético equivalente (quando não inferior) 
a edifícios com fachadas de alvenaria e janelas tradicionais como aberturas228. 

 

 

Então o que nos interessa aqui é sobretudo compreender, a exemplo de Federico Butera, o porquê 
da inadequação ambiental do Estilo Internacional (ou da “arquitetura de vidro”) ter conseguido 
se difundir. Isto é, o que justifica que as tecnologias, sistemas construtivos e materiais ‘moder-
nos’ tenham ascendido e não outros? Como explicar o abandono das práticas vernaculares, pro-
fundamente conectadas às características ambientais (e socioculturais) dos territórios, em favor 
desse tipo específico de Arquitetura? Para tentar responder esses questionamentos, precisamos 
retomar as lógicas produtivas que nos governam, investigando como a Arquitetura se insere no 
e dá continuidade à insustentabilidade do modo de (re)produção vigente. 

Afinal, a observação das edificações que vêm sendo predominantemente erguidas em nossas 
cidades revela que o Estilo Internacional ‘venceu’. Mas o que perdemos com essa ‘vitória’? Pelo 

 
estudo de soluções de fachada para edifícios de escritórios no Brasil. Tese (Doutorado) – Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Ver também: MEHAFFY; SALINGAROS, 2013, em rede. 
227 Aos já citados, somam-se ainda: os fabricantes de lâmpadas (que vêm com ‘bons olhos’ o aumento das jornadas 
de trabalho e a prática de se exibir os edifícios envidraçados iluminados à noite), as empresas de energia elétrica 
(satisfeitas com o aumento do consumo) e o setor imobiliário (o qual, enfim, está livre da restrição imposta pelas 
‘inconvenientes’ plantas em “L”, “U” ou “E”, até então necessárias para garantir aberturas para ventilação e ilumi-
nação naturais aos edifícios de vários pavimentos). Cf. BUTERA, 2014, p. 159-160. 
228 Ibidem, p. 153-164.  
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que expomos, a adaptabilidade das soluções construtivas aos territórios, deslocando para um 
segundo plano (até quase desaparecer) o emprego de sistemas e de processos de produção mais 
‘amigáveis’ e ajustados em termos socioculturais e ambientais. Já o Estilo Internacional (que 
beneficia os fabricantes dos novos materiais construtivos e dos sistemas AVAC) conforma-se, 
com facilidade, ao modo de produção hegemônico. Isso ocorre por diversos fatores, especial-
mente, por favorecer a submissão da mão de obra nos canteiros, as lógicas de expropriação do 
trabalho. Dito de outro modo, o recorrente emprego, na Construção, do trinômio ‘concreto-
aço-vidro’ e de seus sistemas mecânicos associados aponta, portanto, para certa ‘cumplicidade’ 
da Arquitetura com o regime socioeconômico que nos governa. Quem revela com propriedade 
as nuances dessa história longa é Sérgio Ferro, como veremos a seguir.  
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4.2 SUSTENTABILIDADE DE MERCADO: 
Contribuição da Arquitetura à acumulação capitalista 

Arquiteto e desenho separado se constituíram ao mesmo tempo e um é o produto do 
outro: são interdependentes. A heteronomia imposta pelo projeto auxilia a exploração 
do canteiro e o fornecimento de massas gigantescas de mais-valia ao conjunto da eco-
nomia. A história da arquitetura, lá por baixo, vista do canteiro, é a história de suas 
adaptações às diferentes etapas da exploração da força de trabalho pelo capital, medi-
ada pela função da construção dentro da economia política.229  

Para orientar nossas reflexões nesta parte do trabalho, partimos daquelas desenvolvidas por 
Sérgio Ferro230 (nascido em 1938), que vem se debruçando sobre a crítica da produção arquite-
tônica há aproximadamente cinco décadas. Ao contrário da historiografia vigente, no entanto, 
em sua crítica, defende que a Arquitetura não pode ser compreendida como uma realidade 
isolada, “de formulação puramente teórica, dona de um campo disciplinar próprio e de epis-
teme autônoma”231, posto que compõe o mundo da (re)produção material da sociedade. Por-
tanto, deveríamos investigá-la (como Sérgio Ferro faz) por dentro da construção (afinal, o can-
teiro de obras constitui seu principal momento produtivo), usando, para tanto, as “lentes da 
[crítica da] economia política”232. Assim procedendo, fica mais fácil notar as “incongruências 
que fomos treinados a ignorar, mas que se tornam óbvias quando alguém as aponta”233. 

Embora a investigação de Sérgio Ferro (que vai do românico ao modernismo) limite-se a algu-
mas regiões da França e da Itália, podemos dizer que esse recorte não prejudica suas conclu-
sões. Como vimos no Capítulo 3, tal qual Karl Marx examina o contexto inglês para destrinchar 
o sistema de produção capitalista (que se expandiu mundo afora), também o desenho apartado, 
analisado por Sérgio Ferro, percorreu o globo. É justamente a ruptura entre desenho e canteiro 
(ou seja, entre concepção teórica e realização material da Construção) que marca a primeira 

 
229 FERRO, Sérgio. A história da arquitetura vista do canteiro: três aulas de Sérgio Ferro. São Paulo: GFAU, 2010. 
p. 14. Essa publicação reúne palestras de Sérgio Ferro proferidas em abril de 2004. 
230 Professor, arquiteto e pintor, Sérgio Ferro exilou-se na França no início dos anos 1970, em decorrência de perse-
guição política sofrida durante o regime militar no Brasil. Sua obra crítica e teórica é instruída pela economia polí-
tica, pela lógica hegeliana e pelo materialismo dialético marxiano. Assim, ao investigar as bases materiais de pro-
dução na Arquitetura e nas Artes plásticas, apropria-se de pressupostos até então inéditos, questionando concep-
ções consagradas nesses campos de atuação. Sobre as estratégias metodológicas utilizadas por Sérgio Ferro, ver: 
LOPES, João Marcos de Almeida. Pensamento em construção: excurso sobre as possíveis maquinações metodoló-
gicas de Sérgio Ferro para orientar Estudos de Produção em Arquitetura, Projeto e Trabalho. Arq.Urb, n. 29, p. 91–
100, 2020. DOI: 10.37916/arq.urb.vi29.483. 
231 Silke Kapp e João Marcos de Almeida Lopes no preâmbulo de: FERRO, Sérgio. Construção do desenho clássico. 
Belo Horizonte: MOM, 2021. p. 12. 
232 LOPES, op. cit, p. 93. 
233 KAPP; LOPES, op. cit., p. 13. Em particular, como iremos analisar, a percepção de que a arquitetura seja “natu-
ralmente, fruto de uma concepção (desenho) criada por um especialista (arquiteto) para ser posteriormente execu-
tada (canteiro)”. Cf. Ibidem, p. 15. 
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transição histórica identificada por Ferro – processo que se inicia no final do século XIII e se 
encerra entre os séculos XV e XVI, com a consolidação do classicismo. 

Se passou a existir tal cisão, isso significa que, no momento precedente, deveria haver uma 
relativa unidade entre o saber e o fazer construtivos. Sérgio Ferro explica que a unidade ante-
rior ficava assegurada por meio de um processo de produção fundamentado naquilo que chama 
de cooperação simples desenvolvida234: um grupo de trabalhadores com níveis de conheci-
mento e de hierarquia semelhantes (embora com competências variadas e por vezes contando 
com o auxílio de outros sem qualificação) criava e, simultaneamente, edificava os espaços sob 
seu encargo235. Foi assim que se ergueram as construções no românico e no primeiro gótico, 
quando “os trabalhadores qualificados e autogeridos formam um trabalhador coletivo autô-
nomo, que assume a responsabilidade completa pelo processo produtivo”236. 

Nessa forma de produção, os desenhos acompanham as operações internas do canteiro, ocu-
pando-se, em geral, de detalhes e pequenas vistas, ou são feitos em escala real (servindo de 
molde diretamente às construções). Não tratam da totalidade da obra, mas se constituem em 
momentos produtivos237. As primeiras transformações nesse tipo de desenho instauram-se nos 
canteiros dos conventos, quando os monges construtores introduzem conhecimentos em ma-
temática e geometria, os quais possibilitam traçar, em escala real, “épuras rigorosas de abóba-
das em ogiva” (e que passam a substituir os arcos e as abóbadas circulares até então predomi-
nantes). Ainda que a hierarquia (no caso, religiosa) comece a adentrar o canteiro de obras, tais 
inovações não significam a também substituição das decisões coletivas por um projeto totali-
zante exógeno (com seus desenhos detalhados)238.   

Assim, a cooperação simples desenvolvida perdura até o apogeu do gótico. Já no final do século 
XIII, inicia-se o processo de decomposição do “trabalhador coletivo autônomo” em segmentos 
crescentemente hierarquizados e especializados239. Nesse sentido, poderíamos dizer que a 
principal característica da primeira passagem histórica identificada por Sérgio Ferro se refere 

 
234 Cooperação “simples”, porque inexiste divisão institucionalizada do trabalho, conforme definição de Marx. Sér-
gio Ferro acrescenta o adjetivo “desenvolvida” para indicar a formação do “trabalhador coletivo” nesse modo de 
organização do trabalho. Portanto, a autonomia da “cooperação simples desenvolvida” diz respeito tanto à prática 
laboral individual quanto àquela coletiva. Cf. FERRO, 2021, p. 42. 
235 Desde o fim do Império Romano e com a ascensão do feudalismo, o trabalho “desespecializa-se” em favor da 
polivalência. Ao mesmo tempo, também as técnicas de construção da Antiguidade, por volta do ano 1000, são subs-
tituídas por outras, mais simples, provenientes da Armênia e da Síria. Cf. Ibidem, p. 37-38. 
236 Ibidem, p. 35-36. 
237 Ibidem, p. 39-40.  
238 Ibidem, p. 43-45. 
239 FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. p. 330-340. Essa obra reúne os 
principais textos escritos até então pelo autor sobre o processo de produção em Arquitetura, incluindo o já ‘clássico’ 
ensaio O canteiro e o desenho (publicado entre 1974 e 1976 no Brasil). 
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à perda da autodeterminação dos trabalhadores no canteiro de obras. Ao mesmo tempo em que 
a integridade do canteiro se rompe, surge a figura do “proto-arquiteto”: profissional que se in-
cumbe da etapa de concepção, destacando-se, portanto, do corpo produtivo. Para que possa se 
afastar, recorre ao desenho totalizante e prescritivo (a ‘personificação’ de sua ausência no can-
teiro). Igualmente troca a geometria construtiva do grande compasso pela geometria formal do 
“compassinho” (Figura 93): “A redução do tamanho do compasso ilustra o deslocamento da fun-
ção do desenho: de componente da produção no canteiro passa a ser articulador da aparência da 
obra. E a aparência é decidida à distância, na loggia onde se isola o proto-arquiteto”240.  

Figura 93 – Baixo relevo na Porta del Filarete, Basílica de São Pedro (Vaticano, 1433–1445). 

 

Fonte: FERRO (2021), ilustração da capa. O pequeno autorretrato que Filarete insere no friso de base da face in-
terna dessa porta de bronze é a primeira representação de um arquiteto com “compassinho”. Filarete conduz pela 

mão, com seu “compassinho” dos ‘iluminados’, os demais operários da obra. Foto de Cosimo Campani. 

No gótico tardio, o desenho dá um passo a mais rumo à separação, absorvendo princípios e 
especificações alheios à sua lógica construtiva – no caso, aqueles da “doutrina escolástica e 
suas variantes”241. Nesse contexto, a decisão sobre ‘como’ construir vai gradualmente ‘saindo’ 
do canteiro, já no momento em que não lhe compete decidir ‘o quê’ será construído: pouco a 
pouco, o trabalhador da construção perde suas atribuições, aproximando-se da subordinação 
formal do trabalho242. Ao lado do “proto-arquiteto” (que comanda o canteiro pelo seu desenho 
ordenador, como dissemos), outros mediadores gradualmente se colocam entre a concepção e 
a execução material das obras, seja confeccionando moldes e maquetes (como o apparator), ou 
negociando com mecenas e transmitindo as ordens do “quase arquiteto” no canteiro (no caso 
do parlier – Figura 94): 

 
240 FERRO, 2021, p. 50-51. 
241 Ibidem, p. 63.  
242 Ibidem, p. 47-48. 
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Em ascensão, o ex-mestre de obras, agora quase arquiteto — apesar da pouca frequên-
cia do termo — dirige-se aos operários não mais diretamente, mas por intermédio do 
parlier, que transmite suas ordens após prestar juramento de absoluta fidelidade à sua 
vontade e a seus desenhos prescritivos. Ele faz par com o apparator, encarregado de 
desenhar moldes para o aparelhamento das pedras e outros detalhes repetitivos, ativi-
dade que o quase arquiteto tende também a delegar, mas guardando seu traçado sob 

controle direto243. 

Figura 94 – Ilustração “Capital and Labour” de Henry Stacy Marks (1874). 

 

Fonte: Fine Art America, em rede244. A ilustração retrata um canteiro de obras já hierarquizado, em que os operá-
rios estão em conflito com os comandos que recebem.  

Como explicar o aparecimento de tais mudanças? Em exposição oral de 2004245, Sérgio Ferro 
retoma a divisão histórica entre projeto e construção, destacando o advento dessa forma ‘an-
cestral’ da profissão em paralelo ao ressurgimento das cidades entre os séculos IX e XI na 
Europa central. A construção das muralhas que circundavam os núcleos urbanos em formação 
(responsáveis por garantir maior segurança à circulação das mercadorias nas redes comerciais 
que se fortaleciam), juntamente com suas suntuosas catedrais (no início, viabilizadas por dona-
tivos da nobreza e do clero), contribuíram para capturar grandes somas de valor. Riqueza esta 
que circulava nas nascentes cidades também na forma de pagamentos de insumos e operários, 
os quais “comiam, se vestiam, consumiam a produção local, formando assim um mercado ur-
bano”246. Embora essas tipologias não tenham sido erguidas com objetivos simplesmente econô-
micos, constituíram-se em lócus importante para a acumulação primitiva do capital. Com o 

 
243 FERRO, 2021, p. 56. 
244 Disponível em: <https://fineartamerica.com/featured/capital-and-labour-henry-stacy-marks.html>. Acesso em: 30 
jan. 2022. 
245 Durante aulas que ministrou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP), 
no mês de abril de 2004. A publicação, de 2010, que reúne seu conteúdo foi citada outras vezes nesta seção. 
246 FERRO, [2004] 2010, p. 15. 
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tempo, os negócios prosperaram e outras atividades (a exemplo do próprio comércio intraurbano) 
tornaram-se mais atrativas que a construção dessas imponentes estruturas – como nos atestam 
as inúmeras catedrais que ainda hoje permanecem inacabadas247. 

Em consequência, entre meados do século XII e do XIII, as relações de trabalho nas cidades 
começam a mudar. As guildas (já relativamente independentes do poder senhorial ao produzi-
rem para um consumo mais amplo que o dos feudos) gradualmente se sujeitam a estruturas 
comerciais que lhe são externas, assim como à centralização administrativa que deriva da con-
centração de capitais – e que passam a lhes ditar normas produtivas e estatutárias248 (inclusive 
na Construção Civil). Essa centralização administrativa, em conjunto à regulamentação dos 
ofícios e das atividades comerciais, por sua vez, leva à progressiva organização de Estados ou 
“proto-estados” (sob o comando de algum príncipe, suserano ou mesmo “cardeal esperto”249).   

Além de facilitar a acumulação de capitais, a dimensão espantosa e a complexidade dos can-
teiros das muralhas e das catedrais favorecem a transformação da cooperação simples, especi-
almente por aglomerar força de trabalho. Afinal, os novos trabalhadores urbanos, egressos do 
campo por necessidade (para escapar da fome e da violência nos “latifúndios feudais”) ou por 
vontade (atraídos pela ‘liberdade’ da vida urbana), passam a pressionar os artesãos das corpo-
rações. Em parte, esses artesãos migram para os canteiros menores (embora ricos) da adminis-
tração municipal e dos palácios dos “donos do capital”, ou então se transformam em um grupo 
de trabalhadores de ‘elite’ diluídos na massa dos sem qualificação. Contribuem, assim, para 
uma maior fragmentação do corpo produtivo: “pagam sua posição ‘superior’ com as primeiras 
amputações de sua autonomia produtiva”250.   

Portanto, outras construções urbanas (como casas e ateliês em adição aos edifícios administra-
tivos e religiosos) incrementam as massas de capital acumuladas pelo trabalho na Constru-
ção251. Os recursos excedentes que circulam durante a realização dessas obras vão parar nas 
mãos de alguns (por exemplo, nas dos mestres de obras e artesãos que começam a explorar os 
camponeses recém-chegados aos canteiros, ou naquelas dos comerciantes locais, que se apro-
veitam das diversas necessidades materiais, mobilizadas pelas atividades construtivas e de seu 
corpo produtivo, como vimos). Aos poucos, esses processos possibilitam o aparecimento do 
novo formato manufatureiro252 de organização laboral – o que ocorreu rapidamente nos 

 
247 Ibidem. Ver também: LOPES, 2020, p. 94. 
248 O processo de transformação das guildas é descrito detalhadamente por: PIRENNE, [1933] 1968, p. 184-196. 
249 FERRO, 2021, p. 85-86. 
250 Ibidem, p. 73. 
251 Ibidem, p. 87. 
252 Karl Mark, no volume I de O capital, caracteriza os diferentes processos de produção – cooperação simples, 
manufatura (serial e heterogênea) e indústria –, quanto às formas de exploração, de direção, de submissão (formal 
ou real) e de divisão do trabalho. Em relação especificamente à manufatura (ver Capítulo 12 – Divisão do trabalho e 
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canteiros de obras (precedidos apenas pelo setor têxtil253) e que continua a caracterizar a orga-
nização da Construção no presente254.  

Desde então, a separação entre quem desenha e quem constrói aprofunda-se ao ponto de che-
garmos na configuração de arquiteto que nos é familiar, encarnada pioneiramente por Filippo 
Brunelleschi (1377-1446), geralmente considerado nosso “santo padroeiro”. De fato, não pode-
ria haver ‘origem’ mais adequada para demonstrar a aliança de nossa profissão com o capita-
lismo. Afinal, a obra que lhe rendeu a fama de patrono da Arquitetura, a cúpula da Igreja de 
Santa Maria del Fiore (Figura 95), inaugurada em 1436, foi financiada sobretudo pelos merca-
dores da Arte della Lana, em comemoração à vitória sobre a revolta dos “unhas azuis” e dos 
Ciompi255. Brunelleschi incorpora como ninguém as estratégias de seus mecenas ao canteiro 
de obras que comanda: por exemplo, contrata operários de uma cidade vizinha para ‘furar’ uma 
greve de trabalhadores locais, instala uma cantina nas alturas para evitar a ‘perda de tempo’ 
com refeições, bem como esconde seus desenhos e maquetes visando facilitar a submissão dos 
trabalhadores256. Como sintetiza Sérgio Ferro: “A construção da cúpula de Santa Maria del Fi-
ore é o momento propício para exportar o modelo manufatureiro para outros setores da pro-
dução, como o da construção, onde o dinheiro brota abundante”257. 

 
manufatura), pode ser caracterizada pelos seguintes aspectos: o capital concentra quase todos os meios de pro-
dução e há acentuada divisão do trabalho, o qual é subordinado apenas formalmente (portanto, as operações 
técnicas ainda dependem do trabalhador, ao contrário do que ocorre na indústria mecanizada e automatizada). 
Cf. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: 
Boitempo, 2017. p. 441-444. Do original Das kapital: kritik der politischen ökonomie: buch 1: der produktions-
prozess des kapitals de 1867. 
253 A primeira experiência de vulto do capitalismo produtivo deu-se na fabricação de tecidos. Até o século XIV, os 
mesmos eram feitos em casa, por meio da cooperação simples. Depois disso, ocorre gradualmente a consolidação 
da forma manufatureira de produção, em que diferentes equipes hierarquizadas e assalariadas, sob o comando de 
um chefe de oficina, prestam-se à confecção fabril. Os proprietários manufatureiros ocupam-se então em extrair o 
mais-valor absoluto, reduzindo os salários e aumentando as jornadas de trabalho. Assim foram iniciadas grandes 
fortunas, como a dos Médici de Florença (Itália). Cf. FERRO, 2010, p. 18. 
254 FERRO, 2021, p. 22. 
255 Entre o final do século XIV e início do XV, ocorreu a primeira ação operária de maior escala contra o capitalismo 
nascente na Itália, quando a cidade de Florença foi tomada pelos trabalhadores do setor têxtil em 1379, cansados da 
exploração a que estavam sujeitos (vários deles passavam o dia dentro de tanques, preparando tecidos com a tinta 
de cor azul que lhes conferiu a alcunha). Liderados pela família dos Ciompi, em conjunto, estabeleceram um governo 
de trabalhadores, que durou alguns meses, antes de serem derrotados pelas forças aliadas da nobreza e da burguesia. 
Cf. FERRO, [2004] 2010, p. 18. Ver também: FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação 
primitiva. São Paulo: Elefante, 2017. p. 94-99. Do original Caliban and the Witch: women, the body and primitive 
accumulation de 2004. Um relato mais detalhado sobre a revolta dos “unhas azuis”, pode ser encontrado em: “Um 
levante proletário em Florença no século XIV”. In: BORZI, Eclea (Org.). Simone Weil: a condição operária e outros 
estudos sobre a opressão. Rio Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 207-223. 
256 Essas ‘espertezas’ de Brunelleschi foram contadas (e exaltadas) pelo arquiteto, pintor e biógrafo italiano Giorgio 
Vasari (1511-1574). Cf. FERRO, [2004] 2010, p. 18-19. 
257 FERRO, 2021, p. 154. 
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Figura 95 – Cúpula da Igreja de Santa Maria del Fiore em Florença (Itália). 

 

Fonte: Vitruvius (2021), em rede258. Foto de Victor Hugo Mori. 

Pelo exposto até aqui, é importante destacar que Sérgio Ferro elabora duas hipóteses fundamen-
tais para o entendimento dos processos de produção da Construção, em que a Arquitetura é pra-
ticada: a primeira delas aponta que a Construção Civil, por se organizar como manufatura, cons-
titui, juntamente com a agricultura (como analisamos no Capítulo 3), uma das principais fontes 
de acumulação primitiva do capital. A segunda hipótese diz respeito ao fato de que, também em 
virtude de seu caráter manufatureiro, a Construção tornou-se um dos meios utilizados para en-
frentar a equalização da taxa geral de lucro no capitalismo259. Recebendo somas significativas de 
investimentos e empregando uma força de trabalho ‘farta’, as atividades construtivas permitem 
a obtenção de altos índices de mais-valor – superiores a outros setores produtivos menos inten-
sivos em trabalho humano (única atividade, em si, capaz de produzir valor260). São essas elevadas 
taxas de lucro geradas nos canteiros que acabam ‘irrigando’ os demais setores da economia pela 
elevação geral da taxa média de lucro261. De acordo com Sérgio Ferro, isso basta para explicar 
“porque o arquiteto e a manufatura da construção nascem juntos, apoiados no capital”262. Assim, 

 
258 Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/15.173/8254>. Acesso em: 30 nov. 2021. 
259 FERRO, 2006, p. 323. Sobre o conceito, ver especialmente o Capítulo 10 (Equalização da taxa geral de lucro por 
meio da concorrência) em: Cf. MARX, Karl. O capital [Livro III]: crítica da economia política. O processo global da 
produção capitalista. Boitempo: 2017, pp. 207–234. Tradução de Rubens Enderle do original de 1894. 
260 Em função da diferença entre o valor recebido pelos trabalhadores na forma de salários e o (maior) valor que de 
fato sua força de trabalho produz.  
261 É o que também comprova a tese de Lúcia Shimbo, ao tratar da confluência entre Estado, mercado imobiliário e 
capital financeiro. Shimbo revela como os processos de financeirização e as operações realizadas no mercado de 
capitais têm sustentado mecanismos de controle e de realização da produção habitacional no Brasil, especialmente 
a partir dos anos 2000. As massas de mais-valor geradas nesses canteiros são transferidas para as esferas de espe-
culação e reprodução de capital, inclusive sob os auspícios de programas públicos de provisão habitacional, como 
o Minha Casa, Minha Vida. Cf. SHIMBO, Lúcia Zanin. Habitação social, habitação de mercado: a confluência entre 
Estado, empresas construtoras e capital financeiro. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Uni-
versidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 
262 FERRO, 2006, p. 324. 



4. A expansão do discurso: Como a Arquitetura também se tornou sustentável? I 253 

 

enquanto o capital aprendeu a subsumir o trabalho com a manufatura, no caso particular da ma-
nufatura da construção, o desenho separado da produção material (ou projeto) constituiu o ins-
trumento que impôs essa organização heterônoma: 

[...] O projeto, agora responsável pela imposição exterior de convergência entre as di-
versas atividades construtivas, passa lenta e inelutavelmente para o lado do capital. O 
quiasmo entre a rarefação do desenho entrelaçado com a produção e sua condensação 
isolada como projeto totalizante faz parte de sua transmutação: passa de parte inte-
grante e aliada do canteiro a instrumento de exploração.263 

Mas não bastava apartar o desenho: para exercer maior controle sobre o corpo produtivo, era 
preciso mudar suas referências. Foi exatamente isso que também fez Brunelleschi, adotando o 
estilo clássico para sua cúpula264. O ‘novo-antigo’ código é incompreensível aos habilidosos 
construtores das catedrais, a Arquitetura passa a “falar latim”265. Para Sérgio Ferro, não existe 
uma razão plausível que justifique a retomada de regras, proporções e formas das obras gregas 
e romanas da Antiguidade, senão “a necessidade de submeter o trabalho à exploração do capi-
tal, a necessidade de instaurar a manufatura no lugar da cooperação simples”266. No final das 
contas, a repetição de “paradigmas formais dos componentes arquitetônicos” prescinde da “li-
berdade criativa” do saber-fazer operário, que “custa caro”267. Por isso, o autor descreve o estilo 
clássico como sendo expressão e um dos motores da primeira fase do capitalismo. Exigindo 
mão-de-obra menos dispendiosa e fazendo uso de um vocabulário desconhecido por esses mes-
mos trabalhadores, o clássico favoreceu a dominação efetiva dos canteiros pelo desenho dos 
arquitetos, aliados (mesmo que inconscientes) do capital.  

Por outro lado, o ‘como’ construir segue nas mãos dos trabalhadores (sua subordinação é 
apenas formal) e, nesse sentido, o classicismo pode ser percebido como a “arte de esconder 
o trabalho”268. De fato, em praticamente todos os exemplos clássicos, predomina certa “dua-
lidade esquisita”: atrás das ordens e proporções artificiais, encontramos uma construção real 
(muitas vezes de qualidade inferior, dado que o saber-fazer se empobrece)269. Como exemplo, 
podemos citar a Capela Médici na Basílica de São Lourenço (Florença, Itália – Figura 96), em 
que “uma maçaroca construtiva de péssima qualidade” é disfarçada pelas pilastras, arquitra-
ves e capitéis sobrepostos a uma parede em stucco, desenhados por Michelangelo (1475-
1564). Ademais, o engodo construtivo revela-se quando percebemos que as esbeltas pilastras 

 
263 FERRO, 2021, p. 78. 
264 FERRO, [2004] 2010, p. 19-20. 
265 FERRO, 2021, p. 155. 
266 FERRO, 2006, p. 339. 
267 FERRO, 2021, p. 137. 
268 Ibidem, p. 139. 
269 FERRO, [2004] 2010, p. 21. 
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do segundo pavimento, respeitando as leis da gravidade, não poderiam sustentar a cúpula a 
que supostamente servem de apoio270. 

Figura 96 – Planta da Basílica de São Lourenço e vista da Capela Médici (Florença, Itália). 

 

Fonte: FERRO (2020), p. 27 e 29271. Na planta, o número 2 representa a localização da Capela Médici. 

Ainda assim, é essa dualidade (entre construção tradicional e exterior decorativo) que favorece 
a rápida internacionalização do classicismo: “Algumas igrejas brasileiras são feitas de taipa e, 
no lugar de acanto, às vezes surgem abacaxis”272. De Brunelleschi em diante, tal qual o capital 
se expande globalmente, o canteiro (manufatureiro) e o desenho (clássico com suas derivações) 
ganham o mundo, chegando até às colônias mais remotas. Entre mão-de-obra escrava, ‘de ga-
nho’ ou ‘livre’, entre clássico estrito ou barroco colonial: 

Somente o alastramento espacial e temporal do capital em suas diversas formas coincide 
com o alastramento espacial e temporal do sistema clássico em arquitetura. Suas varian-
tes — Renascimento, maneirismo, barroco, rococó, neoclássico, mutações coloniais etc. 

— são espécies de um mesmo gênero, que chamo globalmente de clássico273. 

 

Desse modo, enquanto perdura a subordinação formal do período manufatureiro, o classicismo 
continua sendo a linguagem arquitetônica comum – ou seja, desde suas primeiras experiências 
no século XV até o século XVIII. Já no século XIX, a hegemonia da subordinação real 274, 

 
270 Ibidem. 
271 FERRO, Sérgio. Michelangelo: arquiteto e escultor da Capela dos Médici. São Paulo: Martins Fontes, 2020. 
272 FERRO, 2021, p. 166. 
273 Ibidem, p. 168. 
274 O intuito da transformação da subsunção formal à real (para usar os termos de Marx) é aumentar o mais-valor rela-
tivo, em função da maior produtividade que se obtém com a introdução do maquinário e com a prescrição progressi-
vamente maior dos processos de trabalho. Como resultados, temos a desqualificação da força de trabalho ao lado da 
diminuição do valor dos produtos necessários à sua reprodução – o que permite simultaneamente reduzir salários e 
aumentar os lucros do capital. Ver o Capítulo 13 (Maquinária e grande indústria) em: MARX, [1867] 2017, p. 445-574. 
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própria da industrialização, requer outros artifícios da Construção. Antes de avançarmos, con-
tudo, precisamos recuperar o fenômeno da equalização da taxa geral de lucro. Como vimos, a 
manufatura da construção, por “operar com muito trabalho e pouco maquinário”, acaba ali-
mentando o conjunto da economia capitalista com parcela significativa das massas de mais-
valor necessárias para que o sistema não entre em colapso. Por causa disso, mesmo com a as-
censão de sua versão industrial, setores de produção manufatureira (como o construtivo) se-
guem sendo fundamentais ao capitalismo, dado que, ao substituir trabalho humano por má-
quinas, perde-se a “capacidade de valorização desse valor”275.  

Assim sendo, por razões macroeconômicas (e não técnicas276), o setor construtivo nunca foi (e 
nunca poderia ter sido) plenamente industrializado. Então, para se adaptar à nova conjuntura 
de organização do trabalho, valeu-se novamente da substituição do código formal, estruturado 
por materiais desconhecidos até então: do latim, a Arquitetura torna-se fluente em ‘modernês’. 
Ao final do século XIX, essa mudança de ‘idioma’ visava tanto implementar uma espécie de 
simulacro da real subsunção do trabalho ao capital nos canteiros, quanto conter a ameaça re-
volucionária de seus trabalhadores – que haviam crescido em importância no âmago do movi-
mento operário, especialmente na França, como veremos. De acordo com o raciocínio de Sér-
gio Ferro, a solução encontrada para esses dilemas foi inicialmente permutar a exteriorização 
das forças produtivas industriais por materiais inovadores: “Se a dita experiência milenar do 
operário estava vinculada à terra, à pedra e à madeira, ela perderia sua força se fossem empre-
gados materiais novos, sem tradição”277. É somente a partir desse contexto que poderia ser en-
tendida a rápida difusão da tecnologia do ferro e do concreto armado que ocorreu no período 
(culminando no também ‘espalhamento’ da inadequação ambiental do Estilo Internacional, 
que investigamos no início deste Capítulo).  

Ao contrário da Itália (onde manufatura da construção e classicismo ‘caminham de mãos da-
das’), no cenário francês, até o século XIX, subsistem certas características góticas: os ofícios 
da pedra e da madeira, por exemplo, ainda dominam os canteiros (e, com eles, são conservados 
vestígios do saber-fazer medieval). De fato, cabe aos maitres pedreiros e carpinteiros dirigir as 

 
275 Silke Kapp e João Marcos de Almeida Lopes no preâmbulo de “Construção do desenho clássico” (2021), p. 12. 
276 Podemos citar como contraprova o Palácio de Cristal, concebido para abrigar a Grande Exposição de 1851 (em 
Hyde Park, Londres) e que foi construído, em 6 meses, a partir da montagem de peças pré-fabricadas em ferro 
fundido e vidro. Em 1854, essa opulenta construção (de 564 m de comprimento e 33 m de pé-direito) foi trasladada 
para outro parque em Sydenham Hill, onde permaneceu até ser destruída por um incêndio em 1936. Para mais, ver: 
HOBHOUSE, Hermione. The Crystal Palace and the Great Exhibition: art, science, and productive industry. Lon-
dres: Athlone, 2002. p. 34-36. Também convém mencionar a Dymaxion House, concebida por Buckminster Fuller, 
que analisamos anteriormente. De fato, para a viabilização dessa “proposta de construção altamente industrializada, 
leve e transportável”, seriam necessárias diferentes estruturas de propriedade fundiária e de distribuição que as 
atualmente vigentes. Cf. LOPES, 2020, p. 93. 
277 FERRO, 2006, p. 420. 



256 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

equipes de obra, frequentemente substituindo os arquitetos em suas funções278. É esse domínio 
exclusivo do saber-fazer por parte dos trabalhadores da construção que passa a se constituir 
um grande ‘incômodo’ ao capital, em especial após a queda do Segundo Império em 1870 (bre-
vemente sucedido pela Comuna de Paris)279, quando as condições sociais de luta mudam (e 
muito)280. Após a instauração da Terceira República (1871-1940)281, formam-se então organiza-
ções operárias mais consistentes, sendo que os primeiros sindicatos são criados no final do 
século. Em boa parte, liderados por antigos participantes da Comuna e “desconfiados da duvi-
dosa Terceira República parlamentar” (que poderia trair os trabalhadores como ocorrera nas 
duas repúblicas anteriores), a luta dos sindicatos franceses vai além do atendimento da “ques-
tão social” (do trabalho, da educação, da saúde), visando (para logo) “a autonomia produtiva, a 
autogestão e, principalmente, a revolução”282.  

Nesse sentido, tornam-se “abertamente ofensivos”, organizando inúmeras greves – que, embora 
diversas em suas causas, traziam em comum o apelo revolucionário pela “transformação radical 
dos processos de produção”. A inquietação dos trabalhadores (com as pausas que forçam à 

 
278 FERRO, 2021, p. 247. 
279 Como vimos no Capítulo 3, o Segundo Império (1852-1870) foi o regime monárquico implantado por Napoleão III, 
quando ocorreu a remodelação urbanística de Haussmann em Paris. Após importante derrota da França na guerra 
contra a Prússia em 1870, com consequente prisão do imperador francês, acirraram-se as divergências de classe no 
país, ocorrendo várias manifestações populares. Em 1871, formou-se um governo provisório, liderado por Adolphe 
Thiers (1797-1877), que propôs um acordo de paz com a Prússia – rejeitado pela população. Com apoio da Guarda 
Nacional (logo desarmada), os operários tomaram o poder em Paris e instauraram um governo autônomo de base po-
pular, chamado de Comuna, cujos conselheiros municipais (oriundos de várias correntes do movimento operário) eram 
escolhidos por sufrágio universal. O regime comunal foi pensado como modelo para toda a França, inclusive enquanto 
forma política a ser implantada em pequenas aldeias e distritos rurais do país. Entre outras, foram adotadas as seguin-
tes medidas pela Comuna: ensino laico, gratuito e obrigatório; direito de apropriação de fábricas abandonadas pelos 
operários para a instalação de cooperativas; desapropriação e reocupação de residências vazias; e igualdade civil entre 
homens e mulheres. Em maio de 1871, tropas fiéis ao governo provisório (inclusive prussianas) invadiram Paris e des-
tituíram a Comuna. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham morrido no violento confronto. Ainda assim, a ex-
periência francesa serviu de modelo para outras tantas lutas proletárias. Para mais, ver: MARX, Karl. A guerra civil na 
França. São Paulo Boitempo: 2011. Tradução de Rubens Enderle do original de 1871. 
280 Precisamos recordar que a Lei Chapelier, instituída na Revolução Francesa (1789-1799) e mantida durante a Res-
tauração (1814-1830), tornou clandestina qualquer tipo de organização trabalhista. Como consequência, as corpora-
ções que ainda serviam de defesa aos trabalhadores foram extintas, sobrevivendo apenas através das “associações 
de assistência mútua” (que assumiram, embora veladamente, a função das antigas organizações). Mas isso não foi 
suficiente para conter a queda dos salários e o aumento da exploração dos trabalhadores – o que também explica 
sua enérgica participação nas Revoluções de 1830, 1848 e, posteriormente, sua liderança na Comuna de Paris em 
1870. Cf. FERRO, [2004] 2010, p. 33. 
281 Após a destituição da Comuna, cogitou-se restabelecer a monarquia – ideia que se tornou inviável diante das 
disputas sobre o trono (e, reiteramos, frente à pressão popular). Assim, uma nova república foi proclamada, cujos 
parâmetros se definiram com a Constituição Francesa de 1875. Cf. HANSON, Stephen. The founding of the French 
Third Republic. Comparative Political Studies. v. 43, n. 8–9, p. 1023–1058, 2010. doi:10.1177/0010414010370435. 
282 FERRO, Sérgio. Concrete as weapon. Harvard Design Magazine, n. 4, dez. 2018. p. 12. Tradução de Alice Fiuza e 
Silke Kapp. O texto consultado (traduzido para o inglês de sua versão original de 2017, não publicada) está disponível 
em: <http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/01_biblioteca/arquivos/kapp_18_how_look.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2021. 



4. A expansão do discurso: Como a Arquitetura também se tornou sustentável? I 257 

 

acumulação capitalista) perturba sobremaneira as classes dominantes. Dentro dessa conjuntura, 
os trabalhadores da construção exercem papel fundamental: a Fédération du Bâtiment (Federa-
ção da Construção), criada em 1907 e que passa a substituir as organizações trabalhistas por ofí-
cios, é o “ninho do sindicalismo revolucionário”. Como analisamos, apesar das perdas que sofre-
ram, os trabalhadores ainda detinham o domínio exclusivo do saber-fazer construtivo, particu-
larmente nos ofícios da pedra e da madeira – que lideram a contestação operária nos canteiros. 
Por certo, paralisar o trabalho quando os grevistas controlam seus componentes essenciais é 
mais efetivo, sobretudo se os empregadores não conseguem permutá-los facilmente (como acon-
tecia nas indústrias). Além do mais, as associações de trabalhadores da construção, próximas da 
tradição de socorro mútuo, favorecem a solidariedade de classe283. 

Citando Michel Ragon, Sérgio Ferro lembra que foi quase sem querer que o capital empregado 
na Construção Civil encontrou uma saída para alterar essa correlação de forças. Perante uma 
greve de carpinteiros que se estendia, atravancando canteiros, empresas metalúrgicas de Creu-
sot passaram a fabricar em série vigotas de ferro. Apesar desse material não ter substituído por 
completo a madeira, originou um ‘novo’ ofício, de maneira que, dali em diante, em certas obras, 
mecânicos tornaram-se sucessores de pedreiros e carpinteiros. Em suma, os industriais de 
Creusot fizeram uso da ossatura de ferro como “fura-greve” 284. 

No entanto, para além de contornar greves, o emprego do ferro como sucedâneo da madeira 
permaneceu relativamente circunscrito nesse momento. Por favorecer a redução dos custos de 
construção, seu uso ficou condicionado às obras ligadas ao capital constante (aquela parte do 
capital, composta por instalações, equipamentos, insumos, que não gera mais-valor imediata-
mente aos investidores e, por esse motivo, convém reduzi-la tanto quanto possível) ou à circu-
lação de mercadorias (que buscam “anular o espaço pelo tempo”, conforme analisamos): depó-
sitos, mercados, estações ferroviárias, pontes e estradas, por exemplo. Ou seja, o ferro foi des-
tinado inicialmente ao “território dos engenheiros” (que assumem o lugar dos arquitetos, assim 
como os mecânicos tendem a substituir carpinteiros nessas empreitadas ‘metálicas’ iniciais), 
onde impera a ‘racionalidade construtiva’ da economia. A Arquitetura apropria-se desse ma-
terial apenas para obras excepcionais ou enquanto suplente “cuidadosamente disfarçado”285. 

O mesmo não acontece com o concreto armado que, na virada do século XIX para o XX, co-
meça a atrair a atenção por aquilo que Sérgio Ferro considera ser a sua principal vantagem: a 
inexistência de “um saber-fazer historicamente acumulado” – o qual lhe seja associado e que 

 
283 Ibidem, p. 13-14. Ver também: FERRO [2004] 2010, p. 35-36. 
284 RAGON, Michel. Histoire mondiale de l'architecture et de l'urbanisme modernes. Tournai: Casterman, 1986. p. 
213. Consultado em: FERRO, 2018, p. 16.  
285 FERRO, [2004], p. 36-37. Ver também: FERRO, 2018, p. 17-18. 
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possa ser usado como monopólio dos “turbulentos” trabalhadores na luta de classes. Nesse 
sentido, “o concreto é uma arma – mas para o capital”286. Mais que o ferro287, concentra conhe-
cimentos ‘científicos’ e prescritivos no comando, inacessíveis ao “saber empírico e aproxima-
tivo” de carpinteiros e pedreiros. A despeito disso, quase toda a historiografia arquitetônica288 
indica a ascensão repentina do concreto armado (assim como a do ferro) exclusivamente como 
uma decorrência técnica (desde Hitchcock, como vimos), possibilitando o aparecimento das 
inovações estruturais e plásticas do modernismo.  

No entanto, se compararmos as ‘acanhadas’ experiências iniciais com esse material (a exemplo 
da embarcação impermeável de Lambot e dos vasos de Monier em meados do século XIX289) com 
a aceleração que se deu na virada do século (apenas a empresa de Hennebique290 difundiu seu 
sistema construtivo em concreto armado para mais de trinta países entre 1894 e 1906), fica mais 
fácil perceber como a carreira desse material foi “empurrada pelas novas exigências do capital 
produtivo” e pela urgência em se combater os ofícios ‘perigosos’ do ascendente sindicalismo 

 
286 Ibidem, p. 19. 
287 Basta lembrar que a Torre Eiffel, construída como símbolo da tecnologia do ferro para a Exposição Universal de 
1889, foi ironicamente erguida por carpinteiros (e não por metalúrgicos). Cf. FERRO, [2004] 2010, p. 37. 
288 Uma exceção é o italiano Federico Butera, cuja pesquisa busca descobrir razões “ocultas” que justifiquem a conso-
lidação da “arquitetura do vidro”, conforme apontamos ao final da seção anterior. Além dele, entre os pesquisadores 
brasileiros, recomendamos o trabalho de Roberto Santos. Em seu texto, denuncia como a historiografia do concreto 
armado geralmente está centrada em personagens ‘ilustres’, obras de vulto e cronologias de eventos marcantes. Por 
outro lado, defende a necessidade de uma revisão crítica quanto aos aspectos socioeconômicos envolvidos na difusão 
do concreto. De acordo com Santos, a ideia de perícia técnica e de especialização do conhecimento, base para o desen-
volvimento da tecnologia do concreto armado, refere-se, na verdade, a uma tentativa de distinção entre engenheiros e 
arquitetos (diplomados) e os demais trabalhadores da construção civil (não-diplomados). A partir desses argumentos e 
com base na revisão dos periódicos do período (responsáveis pela propaganda e divulgação sobre o novo material), 
levanta a hipótese de que tal material foi apropriado e utilizado no Brasil como um mecanismo nas disputas por mer-
cado de trabalho e pelo controle do espaço construído. Cf. SANTOS, Roberto Eustáaquio. A armação do concreto no 
Brasil: história da difusão da tecnologia do concreto armado e de sua hegemonia. 2008. Tese (Doutorado em Educação) 
– Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 
289 Em 1844, o engenheiro e paisagista francês Joseph Louis Lambot (1814-87) desenvolveu e patenteou um método 
de moldar objetos impermeáveis, a partir da “aplicação de cimento a uma trama, ou malha, de finas barras de ferro” 
– o qual foi usado na construção de um barco. Seguindo o exemplo de Lambot, o jardineiro Joseph Monier (1823-
1906) adquiriu os direitos sobre um sistema similar, em 1867, com o objetivo de fabricar vasos para arbustos orna-
mentais, além de recipientes e tubos à prova d’água. Cf. ADDIS, [2007] 2009, p. 346 e 418. Em minha dissertação de 
mestrado, também apoiada em entrevistas realizadas com aqueles que vivenciaram o surgimento das novas tecno-
logias construtivas no Brasil, apresento essas e outras histórias sobre o uso pioneiro do concreto armado e do ferro 
nas construções. Ver: SARAMAGO, 2010, p. 49-55. 
290 Em 1892, François Hennebique (1842-1921) patenteou um sistema construtivo baseado na justaposição de pilares e 
vigas de concreto armado. Para sua difusão, a empresa de Hennebique (aliada ao espírito da época) baseou-se na cen-
tralização da gestão do trabalho ao lado da descentralização dos mercados de trabalho, criando uma rede de agentes e 
filiais. Isso permitiu que se expandisse mundialmente, inclusive para as colônias ultramarinas europeias. Uma análise 
mais aprofundada sobre as características do sistema e da empresa Hennebique está presente no Capítulo 3 do trabalho 
de: RAVARA, Pedro Belo. A consolidação de uma prática: do edifício fabril em betão armado nos EUA aos modelos 
europeus na modernidade. Tese (Doutorado) – Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008. p. 75-121. 



4. A expansão do discurso: Como a Arquitetura também se tornou sustentável? I 259 

 

revolucionário291. Em verdade, a expansão do sistema Hennebique (Figura 97) é anterior às guer-
ras mundiais – as quais, em função da necessidade que impuseram de reconstrução de cidades 
inteiras, são geralmente consideradas, na historiografia da Arquitetura, como o marco histórico 
que justificaria a emergência da Arquitetura moderna do ferro e do concreto armado. De outro 
lado, entendemos que o modernismo tomou para si essas novas técnicas construtivas (já em prática 
desde antes) como parte de seu programa, ajudando a difundi-las, sobretudo no pós-guerra292. 

Figura 97 – Fábrica em construção com sistema Hennebique (1904-1905 – Turim, Itália). 

 

Fonte: RAVARA (2008), p. 114. 

De fato, importa perceber que “a experiência dolorosa” dos conflitos mundiais, ao lado das 
ambiguidades do socialismo realmente existente293 e da adoção “quase unânime” do preceito 
de se fazer avançar as forças produtivas antes de “distribuir ou revolucionar”, provocaram uma 
reviravolta no movimento sindical do período. Desde então, os trabalhadores praticamente 
abandonaram as lutas por autogestão e por controle da produção em favor de reinvindicações 
por melhorias exteriores ao processo produtivo (aumento de salários, assistência à saúde e di-
reito a férias, por exemplo)294. Essa interiorização da condição operária (em um processo de 
submissão ‘subjetivo’) favoreceu o avanço das normas tayloristas e fordistas de organização do 
trabalho no pós-guerra (portanto, contribuiu para a consolidação do “modo de vida 

 
291 FERRO, 2018, p. 24. 
292 Achamos importante insistir na percepção de que a difusão do sistema Hennebique é anterior às guerras. Entre 
1892 e 1902, mais de 7.000 obras foram construídas usando esse sistema, entre edifícios, caixas d'água e pontes. 
Embora Hennebique tenha projetado algumas delas, a maioria resultou da produção de outras empresas que obti-
veram a licença para empregar a tecnologia desenvolvida. Cf. BILLINGTON, David P. The tower and the bridge. 
New Jersey: Princeton University Press, 1983. 
293 A Revolução Russa de 1917 (que deu origem à União Soviética – 1922-1991) seguiu, ao menos em teoria, orientação 
socialista – tendo destinado juridicamente todos os meios de produção à população (ou seja, extinguiu a propriedade 
privada). Contudo, na prática, a produção social (também no setor construtivo) continuou a ser conduzida da mesma 
forma que nos países capitalistas – baseando-se na subordinação do trabalho (e acrescentamos, mantendo a noção 
de ‘dominação’ da Natureza). Cf. FERRO, Sérgio. Conversa com Sérgio Ferro. Conversa aberta com alunos da FAU-
USP. São Paulo: LPG FAU-USP, 2002. p. 13. Retomaremos essa questão no Capítulo 5. 
294 FERRO, [2004] 2010, p. 40-41. 
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imperial”295). Nesse contexto, o modernismo arquitetônico296, ao apropriar-se do ferro e do con-
creto armado, intensificou a separação entre concepção e realização nos canteiros (no lugar de 
efetivamente atender às contestações igualitárias do sindicalismo revolucionário297). Prometeu 
ainda se “ocupar da questão social assim que possível”, após o desenvolvimento de suas pró-
prias forças produtivas (isto é, após alcançar o tão almejado, embora impossível, sonho da in-
dustrialização da construção). Nas palavras de Sérgio Ferro: 

[...] esta triste guinada conformista do movimento operário foi contemporânea da afirmação 
do funcionalismo racionalista do modernismo arquitetônico, que propunha o bem-estar 
coletivo de uma sociedade abstrata em que os conflitos de classe, a discórdia social desapa-
receriam como por encanto. [...] Casinhas e apartamentos funcionais para todos, todos po-

dem trabalhar, circular, fazer ginástica e dormir entre árvores, lagos e pássaros.298 

O argumento de Sérgio Ferro sobre a ascensão do concreto enquanto ‘arma’ na luta de classes 
pode ser confirmado ainda quando observamos que esse material, na maioria das construções, 
foi (e ainda é) empregado de modo avesso às suas características estruturais. No lugar das for-
mas curvas que melhor responderiam aos esforços e tensões, predominam os esqueletos orto-
gonais. Esse é o caso dos edifícios que se alinham ao Estilo Internacional e das villas de Le 
Corbusier que anteriormente analisamos – os quais ecoam os ângulos retos de Hennebique. 
Pedro Ravara, em sua tese de doutorado, reconhece justamente que o sistema Hennebique foi 
usado “de uma forma bastante conservadora face às suas reais possibilidades construtivas, es-
paciais e estéticas”. Para garantir resistência a grandes sobrecargas, bastava incluir um “maior 
número de pilares, e consequentes vigas entre eles, num mesmo vão” – isto é, o critério para o 
‘cálculo’ estrutural era pura e simplesmente o “custo financeiro”299. 

Afora alguns desvios em obras de exceção (como nos hangares propostos por Eugène Freyssinet 
em 1916 e, anos depois, por Pier Luigi Nervi – Figura 98), “uma vez separadas do canteiro de 

 
295 BRAND, Ulrich; WISSEN, Marcus. Modo de vida imperial: sobre a exploração dos seres humanos e da natureza no 
capitalismo global. São Paulo: Elefante, 2021. Do Original Imperiale Lebensweise: zur Ausbeutung von Mensch and 
Natur im globalen Kapitalismus de 2017. 
296 Da perspectiva da produção, embora algumas obras modernistas sejam coerentes quanto à organização técnica da 
manufatura (o que poderíamos considerar como um aspecto positivo), não resultaram de relações de produção “dignas 
e justas” – fato que, segundo Sérgio Ferro, compromete seu discurso social. Cf. FERRO, [2004] 2010, p. 42. 
297 É importante observar que, a partir dos anos 1960, quando a “esperança social se animou” (como também anali-
samos no capítulo anterior), emergiram algumas tentativas de transformação das relações de produção, envolvendo 
processos de autogestão, gestão participativa ou produção cooperativa. Contudo, além dessas iniciativas não terem 
“entusiasmado camadas consideráveis da classe operária” como no final do século XIX, no campo específico da 
Arquitetura, mesmo entre as experiências alternativas do período, quase nunca a organização dos canteiros foi 
questionada: “o projeto continuou a reinar” ainda quando o intuito era atender às demandas dos seus operários. Cf. 
Ibidem, p. 42-43. Isso vale inclusive para exemplos que investigamos na primeira seção deste Capítulo – como no 
caso da nova aldeia de Gourna, idealizada por Hassan Fathy. 
298 Ibidem, p. 42. 
299 RAVARA, 2008, p. 76. 
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obras, as prescrições necessariamente adotam a grafia dos diedros regulares. É aquela mais co-
mum na representação arquitetônica e também a mais elementar e eficaz no canteiro tendo em 
vista a intensificação dos tempos de produção”300. Mediante a generalização da ortogonalidade, 
evita-se despender tempo com as necessárias adaptações para formas irregulares ou inabituais. 
Além do mais, como também lembra Sérgio Ferro, a divisão manufatureira do trabalho na Cons-
trução exige uma rígida separação entre as equipes de produção: quem ergue a ossatura não ‘le-
vanta’ paredes. Assim sendo, os paralelepípedos ‘funcionam’ melhor diante da “sucessão descon-
tínua de equipes de trabalho isoladas”301. Reiterando, não é a razão construtiva que rege os can-
teiros, mas a racionalidade econômica do capital 302 – o que continua válido para nossos dias. 

Figura 98 – Hangar de Orvieto (1935) por Pier Luigi Nervi. 

 

Fonte: BUTLER (2021), em rede303. 

Contudo, antes de analisarmos o contexto atual, é preciso apontar algumas diferenças. Nas 
edificações em ferro, particularmente naquelas de grande escala, o “processo cumulativo” de 
operações construtivas no canteiro (característico da “manufatura serial” ou “orgânica” se-
gundo Marx304) havia sido superado pela “manufatura heterogênea” (essencialmente baseada 

 
300 FERRO, 2018, p. 26. (Tradução nossa) 
301 FERRO, 2018, p. 27. 
302 Igualmente por isso, podemos entender o ferrenho combate do modernismo contra o ornamento. Como apresen-
tamos no início deste Capítulo, o Estilo Internacional pressupunha a ‘precisão’ técnica no lugar da “ornamentação 
aplicada”. Sobre esse ponto, Sérgio Ferro, inspirado por William Morris (1834-1896), inverte outra vez o raciocínio 
predominante da estética moderna, passando a valorizar o ornamento (entendido enquanto o “gesto técnico” que se 
prolonga para exprimir “a alegria, a satisfação com o trabalho”), em detrimento daquilo que denomina de “falso 
ornamento” (como a camada de revestimento branca e lisa das novas obras arquitetônicas, capaz de encobrir o 
trabalho nelas condensado). Cf. FERRO, 2006, p. 419-420. Ver também: FERRO, [2004] 2010, p. 27. 
303 Cf. BUTLER, Thomas. A poética concreta de Pier Luigi Nervi, pioneiro do brutalismo. Archdaily, 01 abr. 2021. 
Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/959285/a-poetica-concreta-de-pier-luigi-nervi-pioneiro-do-bru-
talismo?ad_medium=gallery>. Acesso em: 01 dez. 2021. 
304 As diferenças entre os dois tipos de manufatura são detalhadas em: MARX, [1867] 2017, p. 416-424. 
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na pré-fabricação) – tanto no que concerne à divisão do trabalho quanto à concentração de 
prescrições detalhadas “no topo” da hierarquia da Construção. Isso aconteceu mais rapida-
mente nos Estados Unidos, onde o reduzido contingente de mão-de-obra qualificada impulsi-
onou o uso do ferro em conjunto à transformação da manufatura serial em heterogênea. Já na 
França do início do século XX, a “sabotagem” dos ofícios da madeira disponibilizou quanti-
dade significativa de trabalhadores especializados, os quais se viram constrangidos a limitar 
seu saber-fazer (e, em consequência, o preço de sua força de trabalho), ocupando-se da confec-
ção de fôrmas para o concreto305. Foi somente no pós-guerra, com sua imensa demanda por 
reconstrução, que a pré-fabricação de painéis em concreto levou ao predomínio das manufatu-
ras heterogêneas no território francês306 – o que não podemos confundir (como geralmente 
ocorre) com um processo de ‘industrialização’ da construção307. 

Na verdade, como a construção não pode se industrializar plenamente, o ineditismo do ferro e 
do concreto armado acaba por ‘desarmar’ os operários, tomando o lugar dos materiais tradicio-
nais que fundamentavam o saber-fazer de seus ofícios. Mas não só: a ruptura definitiva da auto-
nomia dos trabalhadores significa igualmente ruptura com o território, com o meio natural. 
Como vimos, frequentemente as edificações em ferro, aço, concreto e vidro são mal ilumina-
das308, ora muito quentes, ora muito frias. Requerem luz elétrica, ventiladores, ar-condicionado 
e aquecedores para que mantenham condições mínimas de ocupação. Tentou-se, em vão, ‘re-
mediar’ sua inadequação ambiental com brises e terraços-jardim, em um primeiro momento e, 
depois, com sofisticados sistemas prediais e de geração de energia. A despeito disso, seguem 

 
305 No Brasil, por outro lado, em função da abundante mão-de-obra desqualificada, via de regra, ainda predomina a 
organização dos canteiros de acordo com a manufatura serial (cujos trabalhadores, organizados em “equipes isola-
das”, seguem ‘virando’ concreto, moldando e desmoldando, assentando tijolos e pisos etc.).    
306 FERRO, 2018, p. 18-20. 
307 Isto é, a “fabricação industrializada de seus produtos, considerando mecanização e/ou automatização intensiva 
de operações e processos”. Cf. LOPES, 2020, p. 93. Muitas vezes, a produção industrial de componentes construtivos 
e o emprego parcial de máquinas deixam a falsa impressão de que a construção não se organize como manufatura – 
embora as relações de produção no canteiro sigam praticamente inalteradas (conforme Sérgio Ferro em entrevista 
concedida a João Marcos Lopes e Cecília Côrrea Lenzi, no dia 23 de outubro de 2021, ainda não publicada). Sobre 
as diferenças entre os possíveis canteiros de obras (portanto, quanto às variações dessas duas ideias regulatórias, 
que definem os tipos de manufatura, para a realidade existente), indicamos ainda a fala de Silke Kapp durante a 
conferência de encerramento do IV Encontro Nacional de Ensino de Estruturas em Escolas de Arquitetura (ENE-
EEA) em setembro de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vDGu60iHOFQ>. Acesso em: 02 
dez. 2021. 
308 Como observa Federico Butera, com o uso progressivamente maior de superfícies envidraçadas que, a princípio, 
resolveriam os problemas relativos à iluminação natural, “os usuários [dessas edificações] sentem a necessidade de 
se protegerem da insolação direta para evitar o ofuscamento. Mas, com as cortinas abaixadas, não há luz natural 
suficiente, tornando-se necessário recorrer à iluminação artificial, apesar do sol brilhar lá fora e não faltar vidro”. 
Isso quando não são usados vidros verdes ou azuis, pois, devido às suas características espectrais, mesmo em pre-
sença de nível adequado de iluminação e na ausência de ofuscamento, geram a necessidade psicofísica de constan-
temente mantermos as lâmpadas acesas. Cf. BUTERA, 2014, p. 158-159. (Tradução nossa) 
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sendo massivamente construídas, como se fossem a única opção possível (melhor dizendo, ren-
tável), enquanto lançam mais e mais carbono na já saturada atmosfera.  

Com a passagem da hegemonia do capital produtivo para o financeiro a partir da década de 
1970, tanto os impactos ambientais das edificações que temos construído, quanto a precariza-
ção das condições de trabalho da mão-de-obra (nos canteiros e fora deles) acentuaram-se. Isso 
é especialmente verdade para a produção dos “arquitetos-estrela”, os quais empregam, nas 
obras que concebem, materiais, componentes construtivos e sistemas prediais ‘de ponta’ – por-
tanto, com alta energia incorporada. Como explica Pedro Arantes, em sua pesquisa de doutorado, 
é um tipo de Arquitetura que tensiona os limites técnicos, cuja “liberdade inventiva” (viabilizada 
pela quase total ‘liberdade orçamentária’) gera edifícios “polimorfos, retorcidos, desconstruídos, 
ou ‘liquefeitos’ e reduzidos à quase-imaterialidade”309. Seu objetivo é agregar valor como “sím-
bolo”, “imagem publicitária” – como no caso do pioneiro e ainda icônico Museu Guggenheim de 
Bilbao (Espanha, 1997 – Figura 99). Em resumo, uma Arquitetura que “serve às marcas” por meio 
de arquitetos que “viram marcas” (condecorados como as ‘estrelas’ de sua geração). Assim, os 
“arquitetos-estrela” possibilitam que a ‘máquina’ capitalista, em seu nome e dos escritórios que 
batizam, continue a acumular – particularmente a favor dos fundos de investimentos globais (os 
mecenas e ‘mercadores’ da contemporaneidade) que lhes patrocinam310. 

Figura 99 – Vistas externas do Museu Guggenheim de Bilbao (Espanha). 

 

Fonte: PAGNOTTA, em rede311.    

Em busca da “diferença a todo custo”, para a concepção desses complexos objetos arquitetô-
nicos, é preciso empregar softwares avançados de projeto312 ao lado de máquinas programáveis 

 
309 ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma. Tese (Douto-
rado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 1. 
310 Ibidem, p. 6. 
311 Cf. PAGNOTTA, Brian. Archdaily. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/786175/classicos-da-arqui-
tetura-museu-guggenheim-de-bilbao-gehry-partners>. Acesso em: 05 dez. 2021. 
312 A forma retorcida do museu, estruturada por grelhas triangulares em barras metálicas e revestida de titânio, foi 
desenhada e calculada por meio de um software de modelagem 3D, chamado de CATIA (Computer Aided Three-



264 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

ou até mesmo robôs, enquanto nos canteiros (que seguem manufatureiros), “o velho artesão e 
a exploração sem peias do trabalho precarizado e migrante continuam na base”313. Em certos 
casos, torna-se necessário recorrer novamente à substituição de ofícios tradicionais – a exem-
plo dos alpinistas que foram contratados para colocar em seu devido lugar os 42.875 painéis 
em titânio do ‘titã’ de Bilbao314 (Figura 101).  

Figura 101 – Instalação dos painéis de titânio do Museu Guggenheim de Bilbao. 

 

Fonte: MENDELSOHN (2017), em rede315. 

Vale lembrar ainda que esse ‘reluzente’ metal quase deu a volta ao mundo até ser aplicado 
definitivamente no museu (emitindo bastante GEE no processo, lembramos): foi extraído na 
Austrália, laminado nos Estados Unidos, tratado na França e cortado na Itália, para só então 
voltar à Espanha316 (ou seja, como os demais minérios, o titânio integra uma rede global de 
produção, tal qual descrevemos no Capítulo 2). Tão explícito em Bilbao, o ideal do “todo-po-
deroso” arquiteto com seu “desenho separado” (totalizante e controlador), por sua vez, tem sido 
intensificado pelos novos modelos multidimensionais de gestão da informação de projetos que 
vem sendo crescentemente empregados pelos ‘grandes’ escritórios (como o célebre BIM317) – 

 
Dimensional Interactive Application). Desse modo, tornou-se possível o dimensionamento exato de cada peça, que 
é única. Cf. PAGNOTTA, em rede. 
313 ARANTES, 2010, p. 2. 
314 Como conta o gerente de projetos, Luis Rodriguez Llopis, sobre essa “solução engenhosa”: "Descobrimos que 
era mais fácil contratar alpinistas e treiná-los como instaladores do que contratar instaladores e treiná-los como 
alpinistas". Cf. MENDELSHON, 2017, em rede. 
315 Cf. MENDELSOHN, Ashley. “As inesperadas soluções de baixa tecnologia que possibilitaram a construção do 
Guggenheim de Bilbao”, Archdaily, 18 out. 2017. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/881860/as-ines-
peradas-solucoes-de-baixa-tecnologia-que-possibilitaram-a-construcao-do-guggenheim-de-bilbao?ad_me-
dium=gallery>. Acesso em: 05 dez. 2021. 
316ARANTES, op. cit., p. 144. 
317 Os softwares do tipo Building Information Modelling (BIM – Modelagem de Informação da Construção) inte-
gram dados multidisciplinares para produzir uma representação digital de um objeto a ser construído, podendo 
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os quais buscam prescrever cada mínimo aspecto da produção. Como analisa e sintetiza Sérgio 
Ferro sobre os ‘desenhos estrelares’ da Arquitetura contemporânea: 

[...] a agitação formal de Gehry318, Libeskind319 e cia., conta somente a movimentação da 
mão que projeta, do suposto ato criador. Isto não é registro da progressão da ação cons-
trutiva lúcida, mas outra forma de denegá-la, sinal da dominação abusiva da prescrição 
sobre a realização. Como a prescrição hipostasiada é componente do capital, tais dese-
nhos contam, no fundo, a dominação absoluta do capital sobre o trabalho – e, como em 
geral são fantasiosas, sem lastro técnico, contam mais precisamente a dominação do ca-
pital financeiro sobre a produção menosprezada320. 

 

Por outro lado, em consequência dos impactos da crise de 2008, Pedro Arantes, ao final de sua 
tese, identifica um novo movimento dos “arquitetos-estrela” nos últimos anos, qual seja: jus-
tamente sua aproximação com a agenda da arquitetura sustentável. Afinal, diante do cenário 
de instabilidade financeira e de retração econômica, a ‘extravagância’ da diferenciação plástica 
promovida por esses arquitetos (e antes exaltada pelo público como símbolo de ‘progresso’ 
técnico) passou a ser percebida com desconfiança pela sociedade, forçando uma espécie de 
reconfiguração da “renda da forma” para a “renda verde”321. O norte-americano Steven Holl 
(nascido em 1947) pode ser citado como uma das “estrelas que está surfando na onda verde”, 
ao mesmo tempo em que tem conseguido manter seu “desenho chamativo e exuberante”322 – 
como no caso do projeto Linked-Hybrid (ou “Híbrido-Conectado”) para Pequim (Figura 102), 
construído entre 2003 e 2009.  

Esse complexo multiuso (com 220 mil m² de área) segue o preceito de “cidade vertical” dos 
green buildings de Ken Yeang (revisitado como “cidade aberta dentro da cidade”). É formado 
por: torres residenciais (conectadas pelas travessias elevadas); espaços comerciais (incluindo 

 
perpassar, em tese, todas as etapas do ciclo de vida das edificações (do planejamento e projeto até à sua construção 
efetiva e operação). Sobre o BIM, ver: HARDIN, Brad; McCOOL, Dabe. BIM and construction management: proven 
tools, methods, and workflows. New Jersey: Wiley, 2015. 
318 Referência ao arquiteto Frank Owen Gehry (nascido em 1929), vencedor do Prémio Pritzker de Arquitetura em 
1989 pelo desenvolvimento do Walt Disney Concert Hall em Los Angeles. Mas a obra que lhe conferiu reconheci-
mento internacional foi o Museu Gunggenheim de Bilbao, inaugurado em 1997. Pedro Arantes traz uma minuciosa 
descrição dos processos de projeto e de construção desse museu ao longo de sua tese, pois considera a “obra-sím-
bolo” da guinada da Arquitetura para a direção que apontamos aqui. 
319 Daniel Libeskind (nascido em 1946), cuja produção arquitetônica é caraterizada por volumes com ângulos proe-
minentes e vazios, formas geométricas que se intersectam e/ou que são retorcidas. Entre outros exemplos, coube ao 
Studio Libeskind o projeto do Museu Judaico em Berlim (2001) e da nova torre do One World Trade Center, inau-
gurada em 2014. Para mais, ver: <https://libeskind.com/>. Acesso em: 02 dez. 2021. 
320 FERRO, [2004] 2010, p. 30. 
321 ARANTES, 2010, p. 286-288. 
322 Ibidem, p. 289-289. 
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lojas, hotel e cinema) e de serviços (como escolas); além de áreas verdes públicas (uma praça 
com lago artificial no térreo e terraços-jardins em outros pavimentos) e espaços vegetados pri-
vativos (nas coberturas dos edifícios). Enquanto estratégias voltadas à redução dos impactos 
ambientais, estão: geração de energia por meio de poços geotérmicos (os quais, para suprir a 
grande demanda termoenergética do complexo, entranham-se nas profundezas da Terra, al-
cançando entre 100 a 660 metros de profundidade), sistemas de reuso de águas, emprego de 
alumínio reciclado para as fachadas e de bambu certificado para os pisos. Estratégias essas que 
conferiram a pontuação necessária para que o conjunto almejasse a classificação LEED Ouro323 
– em suma, um bom exemplo do que poderíamos chamar de ‘sustentabilidade de mercado’. 

Figura 102 – Vistas externas do conjunto Linked-Hybrid em Pequim (China). 

 

Fonte: Archdaily, em rede324. Fotos de Iwan Baan e Shu He. 

Com efeito, várias cidades chinesas têm recebido empreendimentos ‘sustentáveis’ semelhantes 
visando realizar seus “ajustes espaciais” (conforme analisamos no Capítulo 3), enquanto repro-
duzem, em grande escala e velocidade, os mesmos padrões insustentáveis de produção, de con-
sumo e de urbanização ocidentais. Verdade seja dita, o discurso ecológico tem sido usado para 
justificar projetos urbanos questionáveis não apenas na China. A cidade-modelo de Masdar, 
localizada nos Emirados Árabes Unidos (a 17 km da ‘moderna’ capital Abu Dhabi) e concebida 
pelo escritório global de Norman Foster em 2007 (o qual, como acima analisamos, tem se de-
dicado à ‘agenda verde’ desde o início dos anos 1990), constitui outro exemplo.  

Seguindo preceitos do urbanismo ‘sustentável’ em meio ao deserto (quase uma versão contem-
porânea high-tech da Arcosanti de Paolo Soleri), Masdar pretende ser autossuficiente em ener-
gia renovável (gerada nas fazendas eólicas e fotovoltaicas dos arredores) e neutra em emissões 
de carbono. Para tanto, a circulação privilegia os pedestres e o emprego de modais alternativos, 
enquanto o lixo coletado passa por sistemas de reciclagem e reuso. Em adição, o plano diretor 

 
323 Cf. “Linked Hybrid / Steven Holl Architects”, Archdaily. Disponível em: <https://www.archdaily.com/34302/lin-
ked-hybrid-steven-holl-architects>. Acesso em: 05 dez. 2021.  
324 Ibidem, em rede. 
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da cidade busca fomentar a construção de edifícios de uso misto e maior densidade. Em con-
junto com as soluções de alta tecnologia (por exemplo, vidros com películas solares e células 
para geração de energia), esses edifícios adotam técnicas construtivas tradicionais, melhor 
adaptadas ao clima árido do território no qual se inserem – como elementos de sombreamento, 
pátios internos, ruas estreitas e captadores de ventos325 (Figura 103).  

Figura 103 – Edificações construídas na cidade-modelo de Masdar (Emirados Árabes Unidos). 

 

Fonte: CAINE (2014), em rede326. 

Com efeito, Masdar afasta-se das inadequadas torres envidraçadas e dos subúrbios espraiados 
de sua ‘vizinha’ Abu Dhabi, mas não deixa de revelar suas próprias ambiguidades. De um lado, 
o resgate de práticas ancestrais indica um “reconhecimento constrangido”, por parte da equipe 
de Foster, de que “grande parte dos ‘avanços’ na construção civil, com o intensivo uso de ma-
teriais como aço, cimento, vidro, alumínio, plásticos e produtos químicos derivados do petró-
leo, é insustentável ambientalmente”327. De outro lado, a incorporação das soluções tradicio-
nais fomenta uma espécie de ‘biopirataria construtiva’ (ou outra forma de “acumulação por 
despossessão” nos termos de David Harvey), à medida que possibilita a incorporação comercial 
de saberes nativos por empresas transnacionais: “a empresa de Foster, turbinada por fundos 
de investimentos, é remunerada pela replicação de técnicas locais milenares”328.  

Até porque a cidade, pensada como um ‘refúgio protegido’ para aqueles envolvidos com as 
tecnologias (e negócios) ‘verdes’ – como os que trabalham no Instituto Masdar ou na Agência 

 
325 As informações sobre Masdar estão disponíveis em: <https://www.fosterandpartners.com/projects/masdar-city/>. 
Acesso em 05 dez. 2021. 
326 Cf. CAINE, Tyler. “Por dentro da Cidade de Masdar”, Archdaily, 09 jul. 2014. Disponível em: <https://www.ar-
chdaily.com.br/br/623627/por-dentro-da-cidade-de-masdar?ad_medium=gallery>. Acesso em: 05 dez. 2021. 
327 ARANTES, 2010, p. 290. 
328 Ibidem. 



268 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

Internacional de Energia Renovável –, não está disposta a abrigar os guardiões desses mesmos 
saberes construtivos, tampouco os “trabalhadores migrantes e semi-escravizados” responsá-
veis pela sua concretização. No lugar da possibilidade emancipatória uma vez vislumbrada por 
Hassan Fathy para os “arquitetos descalços” de John Van Lengen, aqui as técnicas autóctones 
simulam uma visibilidade ‘verde’ para o deserto. Além do mais, enquanto Masdar proclama 
sua aparente neutralidade em carbono, tem sido viabilizada pelo lucrativo setor petrolífero e 
pelos fundos de investimentos internacionais que, em grande medida, levaram à substituição 
das culturas construtivas populares em prol da “máquina imobiliária apoiada no modelo oci-
dental de arranha-céus e automóveis”329.  

No contexto mundial, esse tipo de contradição tem sido recorrente (e não poderia deixar de sê-
lo com a consolidação da ‘sustentabilidade de mercado’). Assim, arquitetos de renome global 
(as “estrelas” do momento), em muitos casos, fazem uso de argumentos em favor da proteção 
da Natureza, quando, na verdade, sua produção “[...] recorre ao uso da alta tecnologia ou à des-
truição do meio, de maneira que a experimentação formal é utilizada para legitimar a especu-
lação ou para que se recorra a argumentos de justiça social, quando aquilo que se propõe é 
elitismo consumista”330. Como exemplo, Josep Maria Montaner e Zaída Muxí citam, ao lado de 
Norman Foster, seus colegas Renzo Piano e Richard Rogers: profissionais que, simultanea-
mente, participam de fóruns mundiais em defesa do urbanismo sustentável331 e concebem em-
preendimentos geradores de urbanizações fechadas (segregados socialmente e que comprome-
tem o patrimônio natural dos territórios nos quais são implantados)332.  

Ken Yeang adere ao grupo inglês, subscrevendo-se à “economia verde”. Como vimos, continua 
a propor os prédios altos do Estilo Internacional, mas ‘mascarados’ por um filtro ambiental. O 
‘paraíso tropical’ nas alturas torna-se a então “imagem vendável” 333 por meio da qual a arqui-
tetura asiática se insere no mercado global. Filtro ainda maior foi aquele desenvolvido pela 
equipe de Nicolas Grimshaw para o Eden Project (“Projeto Éden” – Figura 104), uma espécie 
de “vitrine” da biodiversidade da Terra, que pretende demonstrar a dependência humana em 
relação aos processos naturais (como o da fotossíntese). Para tanto, espécies nativas de dife-
rentes ecossistemas do mundo foram realocadas para uma antiga área de extração de argila, 

 
329 Ibidem, p. 291. 
330 MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida. Arquitetura e política: ensaios para mundos alternativos. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2014. p. 235. Do original Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos de 2011.  
331 Inclusive Richard Rogers é autor de um livro que trata de estratégias visando à sustentabilidade da Arquitetura 
e do Urbanismo: ROGERS, Richard. Cities for a small planet. Londres: Faber and Faber, 1997. 
332 MONTANER; MUXÍ, op. cit., p. 236. 
333 PIERIS, Anoma. Is sustainability sustainable? Interrogating the tropical paradigm in Asian Architecture. p. 271. 
In: BAY, Joo Hwa; ONG, Boon Lay. Tropical sustainable architecture: social and environmental dimensions. Ox-
ford: Elsevier, 2006.  



4. A expansão do discurso: Como a Arquitetura também se tornou sustentável? I 269 

 

sob enormes estufas geodésicas (à la Buckminster Fuller), controladas climaticamente. A pri-
meira delas (que alcança 55 metros de altura, estendendo-se por mais de 15 mil m²) abriga 
exemplares de florestas tropicais, enquanto a segunda zona coberta (que abrange cerca de 6 
mil m²) destina-se à vegetação de regiões subtropicais e mediterrâneas. Há ainda uma terceira 
área, descoberta, em que foram plantados bosques de climas temperados334.  

Figura 104 – Vista panorâmica e interior do Eden Project (Reino Unido). 

 

Fonte: The Gardian, em rede335. 

Como assinalam seus idealizadores, o intuito desse ‘paraíso’ seria o de proporcionar uma ex-
periência natural “autêntica” (ou quase) aos seus visitantes (aproximadamente 20 milhões até 
o presente): “[tem] tudo o que você obteria em uma floresta tropical, exceto cobras veneno-
sas”336. Confrontados com nossa incapacidade em conservar os biomas naturais, a única solu-
ção que aparentemente nos resta é a construção de ‘naves espaciais’ dentro da “espaçonave 
Terra”, que protejam parte do que ainda não conseguimos extinguir. Para tanto, basta mobili-
zar ‘míseros’ 370 km de andaimes durante sua fatura (e que inviabilizaram outras construções 
na Cornualha britânica por um bom tempo). 

As diferentes abordagens desses recentes projetos ‘sustentáveis’ – desde a manipulação micro-
climática em Masdar, passando pela tentativa de aprimorar o desempenho ambiental dos arra-
nha-céus por parte de Ken Yeang até o aprisionamento de porções do mundo natural no Eden 
Project – reiteram a crença no ‘poder’ da ciência e da tecnologia em manter a degradação am-
biental sob controle. Mesmo com todas as evidências crescentes em contrário, os expoentes 
high-tech continuam a buscar “soluções heroicas e mecanicistas”337 para as problemáticas que 
nos afligem. Mas, enquanto os arquitetos e seus patrocinadores tentam controlar impactos em 

 
334 STEELE, 2005, p. 133. 
335 Cf. “Inspired by a sink full of soap bubbles: how we made the Eden Project”, The Guardian, 15 mar. 2021. Dispo-
nível em: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/mar/15/how-we-made-eden-project-cornish-lost-civili-
sation-soap-bubbles>. Acesso em: 05 dez. 2021. 
336 Fala do arquiteto Andrew Whalley, um dos componentes da equipe de projeto, em entrevista a Dave Simpson. 
Cf. Ibidem, em rede. 
337 STEELE, 2005, p. 133. 
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mundos fechados, artificiais, o resto do planeta segue sendo devastado por bolhas imobiliárias 
que estouram mais rápido que aquelas de sabão, inspiradoras do Éden antrópico. 

 

 

Apesar de tudo, persiste a (tímida, embora necessária) esperança de Sérgio Ferro de que a Ar-
quitetura se torne “a primeira arte de um povo livre”338. Afinal, como nos lembrou Hassan Fa-
thy, durante muito tempo, as edificações que construímos de fato resultaram da “feliz aliança 
entre a imaginação do povo e as exigências do território”. Então, diante do exposto, cabe nos 
perguntar se nossos discursos e práticas contribuem para legitimar as condições de exploração 
do trabalho e da Natureza, ou se, ao contrário, possibilitam a criação de ‘brechas’ que nos per-
mitam vislumbrar alternativas ao existente. Até porque, salvo as obras monumentais ou de 
exceção que geralmente almejamos, a maior parte do nosso campo é solicitado por demandas 
‘simples’ – para as quais, segundo Sérgio Ferro, seria possível ensaiar novas relações de produ-
ção (embrionárias de outro tipo de sociedade)339. Isso é especialmente válido para os “bolsões 
de excluídos” cada vez maiores de nosso mundo: “É com eles, com os sem tudo – terra, teto, 
saúde, cidadania [e, acrescentaríamos, Natureza] – que a Arquitetura, lembrando talvez da real 
função do arquiteto, tem que se engajar”340. Mesmo que a existência desses “bolsões” seja con-
dicionada por necessidade (e não por vontade), justamente por estarem à margem do sistema, 
têm o potencial de fomentarem diferentes relações entre os homens e com a Natureza. É o que 
também defendem os adeptos do decrescimento, os que lutam pela justiça ambiental e os que 
buscam Bem Viver – como iremos analisar no próximo capítulo. 

 

 
338 FERRO, [2004] 2010, p. 15. 
339 FERRO, 2002, p. 13. 
340 FERRO, [2004], p. 46. 
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 5. ALTERNATIVAS AO DISCURSO: Decrescimento, Justiça ambiental e Bem Viver 

Por muito tempo, para os povos do ‘Terceiro Mundo’, outra esperança prevaleceu: aquela do 
desenvolvimento. Esperança essa um tanto quanto “suspeita” em suas origens, pois prometida 
por aqueles que haviam “duramente colonizado” esses mesmos povos1. Esperança que foi 
anunciada com ímpeto em 20 janeiro de 1949, quando o recém-eleito presidente dos Estados 
Unidos, Harry Truman (1884-1972), durante seu discurso de posse, definiu como “subdesenvol-
vida” a maior parte do globo2. A partir de então, uma “diversidade infinita de modos de vida 
do hemisfério Sul” passou a ser abarcada em uma única categoria (a do ‘atraso’ do subdesen-
volvimento), da qual suas populações deveriam ‘fugir’ seguindo a concepção de mundo das na-
ções do Norte3. A receita para tanto, guiada pelos ‘benevolentes’ Estados Unidos, seria a de 
aumentar a produção industrial nessas porções do planeta, concedendo-se ajuda financeira e 
técnica ao desenvolvimento4. Nas palavras de Truman, era necessário: “embarcar em um novo 
programa ousado para tornar os benefícios de nossos avanços científicos e progresso industrial 
disponíveis para o aprimoramento e o crescimento de áreas subdesenvolvidas”. Foi assim que 
se estabeleceu historicamente a hierarquia (ainda vigente) entre as categorias de ‘desenvolvi-
mento’ e ‘subdesenvolvimento’, ao mesmo tempo em que se legitimava a manutenção da ordem 
internacional desigual:  

Se antes se costumava falar de colônias versus países centrais, que tinham um “di-
reito” de espoliar aquelas por causa de sua suposta superioridade biológica e cultural, 
passou-se a falar de ajuda contra a pobreza e de “cooperação ao desenvolvimento”, 
consolidando, no entanto, os mesmos papéis de antes na divisão internacional do 
trabalho e da Natureza: só que agora com base em um novo patamar legitimador e 

com outra linguagem.5  

 
1 LATOUCHE, Serge. Come sopravvivere allo sviluppo: dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla 
costruzione di una società alternativa. Turim: Bollati Boringhieri, 2009. p. 15. (Tradução nossa). Do original Survivre 
au développement de 2004.  
2 O discurso completo de Harry Truman está disponível em: <https://www.trumanlibrary.gov/library/public-pa-
pers/19/inaugural-address>. Acesso em: 05 jan. 2022.  
3 Considerando o exposto, é importante dizer ainda que compartilhamos do entendimento de Ulrich Brand e Marcus 
Wissen: mais que pertencente a uma “categoria geográfica”, a concepção “Norte-Sul” deve ser compreendida como 
relacional – conectando os diferentes contextos socioculturais dos “primeiros países industrializados” com os “eco-
nomicamente menos desenvolvidos”. BRAND, Ulrich; WISSEN, Marcus. Modo de vida imperial: sobre a exploração 
dos seres humanos e da natureza no capitalismo global. São Paulo: Elefante, 2021. p. 27-28. Do Original Imperiale 
Lebensweise: zur Ausbeutung von Mensch and Natur im globalen Kapitalismus de 2017. 
4 Contudo, vale lembrar que, conforme investigamos no Capítulo 3, a “cooperação ao desenvolvimento” nunca atin-
giu as metas indicadas nas Conferências da ONU (como aquela de se destinar 0,7% do PIB dos países ricos aos mais 
pobres, sugerida desde a Conferência de Estocolmo em 1972).  
5 LANG, Miriam. Alternativas ao desenvolvimento. p. 30. In: DILGER, Gerhard; LANG, Miriam; PEREIRA FILHO, 
Jorge (Orgs.). Descolonizar o imaginário: debates sobre o pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. São 
Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016. 
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Fato é que, no século XX, não houve quem se opusesse ao desenvolvimento, mesmo entre os 
maiores rivais dos norte-americanos à época. Afinal, o bloco soviético também adotou a hege-
monia desenvolvimentista, entendendo-a enquanto progresso das forças produtivas6. Como ob-
servou Jean Paul Besset (nascido em 1946), caso o socialismo tivesse triunfado no lugar do capi-
talismo, provavelmente teríamos chegado a resultados ambientais parecidos, já que os dois sis-
temas compartilham a “mesma concepção operativa da natureza”, passível de ser “desfrutada” à 
vontade para atender às demandas materiais humanas7. Capitalismo (mais ou menos liberal) e 
socialismo (produtivista) constituiriam assim “duas variantes de um único projeto de sociedade 
do crescimento fundada sobre o desenvolvimento”8. De fato, o balanço ambiental e humano do 
socialismo realmente existente pode ser considerado tão ruim quanto aquele do capitalismo ne-
oliberal: as fontes fósseis e nucleares usadas pela União Soviética são igualmente prejudiciais à 
Natureza e aos homens, como comprova Chernobyl9. 

Durante a 1ª reunião do Conselho Administrativo do PNUMA, realizada em Genebra em 1973, 
por sua vez, Maurice Strong propôs o conceito do ecodesenvolvimento – com o intuito de tentar 
resolver a polarização que surgira, durante a Conferência de Estocolmo, entre as expectativas 
dos países ‘desenvolvidos’ e daqueles ‘em desenvolvimento’. Nesse momento, o termo foi usado 
como sinônimo de um “modelo alternativo de desenvolvimento”, considerado viável principal-
mente aos países do então chamado ‘Terceiro Mundo’. Afinal, neles, em tese, ainda haveria a 
possibilidade de que os recursos naturais fossem utilizados de forma criteriosa e de que não fos-
sem adotados exatamente os mesmos padrões de produção vigentes nos países ‘centrais’10.  

 
6 Ibidem, p. 26. 
7 BESSET, Jean Paul. Comment ne plus être progressive… sans devenir réactionnaire. Paris: Fayard, 2005. p. 169. 
Consultado em: LATOUCHE, Serge. La scomessa della decrescita. Milão: Giangiacomo Feltrinelli, 2016. p. 119. 
(Tradução nossa). Do original Le pari de la décroissance de 2006. 
8 Ibidem, p. 120. (Tradução nossa) 
9 Considerado o pior acidente nuclear até o presente, ocorreu em abril de 1986, quando um dos reatores da usina de 
Chernobyl (na Ucrânia) explodiu. As previsões dos cientistas é de que a área continue inabitável por milhares de 
anos. Cf. BLAKEMORE, Erin. “Desastre de Chernobyl: o que aconteceu e os impactos a longo prazo”, National 
Geographic, 6 jun. 2019. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/2019/06/o-que-aconteceu-de-
sastre-chernobyl-uniao-sovietica-ucrania-energia-nuclear>. Acesso em: 06 jan. 2022. Sobre os demais impactos am-
bientais originados pela União Soviética (como o quase secamento do Mar de Aral por causa do desvio de seus 
afluentes para a irrigação de extensas lavouras de algodão), ver: MNATSAKANIAN, Ruben. “Environmental disas-
ter in eastern Europe”, Le Monde diplomatique, jul. 2000. Disponível em: <https://mondediplo.com/2000/07/19envi-
disaster>. Acesso em: 06 jan. 2022. Também não poderíamos deixar de mencionar os danos ambientais resultantes 
da recente guerra da Rússia contra a Ucrânia – com a provável contaminação das áreas em conflito com radiação e 
compostos químicos tóxicos. Cf. “Rússia x Ucrânia: impactos ambientais podem ser catastróficos”, Estadão, 16 mar. 
2022. Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/blogs/oficina-do-estudante/russia-x-ucrania-impactos-am-
bientais-podem-ser-catastroficos/>. Acesso em: 08 mai. 2022.  
10  LAYRARGUES, Philippe Pomier. A cortina de fumaça: o discurso empresarial verde e a ideologia da racionali-
dade econômica. São Paulo: Annablume, 1998. 
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No ano seguinte, a Declaração de Cocoyoc – resultado da Conferência das Nações Unidas para 
Comércio e Desenvolvimento – também endossou a proposta do ecodesenvolvimento, indi-
cando a importância de apoio internacional à diversidade de alternativas (existentes e possí-
veis) tendo em vista o atendimento das necessidades básicas humanas: “Nós rejeitamos a visão 
unilinear que vê o desenvolvimento essencial e inevitavelmente como o esforço para iniciar o 
modelo histórico dos países que, por diversas razões, são ricos hoje”11. Nessa direção, nos anos 
1980, Ignacy Sachs (nascido em 1927) buscou ampliar o conceito inicialmente proposto, carac-
terizando o ecodesenvolvimento como “[...] um estilo de desenvolvimento que, em cada ecor-
região, insiste nas soluções específicas de seus problemas particulares, levando em conta os 
dados ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas como também 
aquelas a longo prazo”12. Portanto, observamos que essa definição antecipa algumas noções 
presentes naquela de desenvolvimento sustentável, especialmente quanto à preocupação com 
o futuro e quanto à incorporação de outras dimensões ao desenvolvimento para além da eco-
nômica, como a cultural. 

Quase ao mesmo tempo, em 1979, o termo ‘sustentável’ foi empregado pela primeira vez para 
qualificar o processo de desenvolvimento. Isso ocorreu durante o Simpósio das Nações Unidas 
sobre as Inter-relações entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, promovido pelo 
PNUMA em Estocolmo, quando W. Burger apresentou o texto A busca de padrões sustentáveis 
de desenvolvimento13. Já em 1980, a expressão passou a fazer parte da Estratégia Mundial de 
Conservação (World Conservation Strategy – WCS), proposta que resultou de parceria estabe-
lecida pelo PNUMA com outras entidades, com a União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN, em inglês) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, em inglês). No texto, 
aparece justamente a pretensão de se alcançar o desenvolvimento sustentável por meio da con-
servação dos recursos vivos14.  

Contudo, foi somente a partir de 1987, quando a ONU, através do Relatório Nosso Futuro Co-
mum, indica o “desenvolvimento sustentável” como princípio orientador global de todas as es-
feras dos governos e das sociedades, que a noção começou a ser amplamente assimilada pela 
comunidade internacional – consagrando-se na Conferência do Rio de Janeiro de 1992 e tor-
nando-se um novo paradigma (inclusive de grande parte dos movimentos ambientalistas). Desde 
então, substituiu definitivamente o conceito de ecodesenvolvimento. Ainda assim, podemos 

 
11 UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME. The Cocoyoc Declaration. General Assembly, UN, 6 
nov. 1974. p. 5. O texto está disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/838843>. Acesso em: 06 jan. 2022. 
12 SACHS, Ignacy. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo: Vértice, 1986. p. 18.  
13 VEIGA, José Elis da. Para entender o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora 34, 2015. p. 24. 
14 Cf. INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES; UNITED 
NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME; WORLD WILDLIFE FUND. World Conservation Strategy: living 
resource conservation for sustainable development. 1980. p. IV. 
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perceber que a Comissão Brundtland compartilhava a ideia ‘ecodesenvolvimentista’ de que os 
limites do crescimento não eram absolutos, mas relativos aos diferentes estágios de desenvolvi-
mento (inclusive tecnológico) dos países, bem como à capacidade de suporte do planeta – o que 
tornava uma nova fase de crescimento econômico ainda possível:  

O conceito de desenvolvimento sustentável sem dúvida implica limites – não limites 
absolutos, mas limitações impostas aos recursos ambientais pelo estado presente da 
tecnologia e da organização social e pela habilidade da biosfera em absorver os efeitos 
das atividades humanas. Mas a tecnologia e a organização social podem ambas ser ad-
ministradas e aperfeiçoadas de modo a abrir caminho para uma nova era de cresci-
mento econômico.15 

Como explicar então a troca do termo ecodesenvolvimento pela noção de desenvolvimento sus-
tentável, que vigorou a partir do Relatório Brundtland? Afinal, analisando seus textos-base, as 
formulações sobre os dois termos são bastante semelhantes: ambos buscam conciliar a possibi-
lidade de crescimento econômico com os limites naturais da Terra e entendem o desenvolvi-
mento para além da questão econômica (enquanto evolução integral do ser humano). No entanto, 
segundo nossa percepção, o ‘eco’ que antecede o ‘desenvolvimento’ de Maurice Strong e Ignacy 
Sachs ‘pesava a balança’ para a esfera ambiental, enquanto, no binômio proposto pela Comissão 
Brundtland, o ‘desenvolvimento’ continuava tendo maior força. De fato, depois que a definição 
(ainda em voga) apresentada no relatório da ONU incorporou-se na agenda internacional, con-
solidou-se também a ideia dos “três pilares” do desenvolvimento sustentável – isto é, as dimen-
sões social, econômica e ambiental da sustentabilidade.  

Essa ideia, por sua vez, começou a ser difundida, em 1997, em um texto clássico da pedagogia 
empresarial, intitulado Canibais com garfo e faca16. Foi nesse livro que o pioneiro da ‘susten-
tabilidade corporativa’, o britânico John Elkington (nascido em 1949), lançou a noção do “triple 
bottom line” (hoje chamada de “tripé da sustentabilidade”), indicando os três vetores em que 
o desenvolvimento sustentável deveria se apoiar, ou os três “p”: pessoas, planeta e lucro (em 
inglês, “profit”) – atualmente traduzidos como justiça social, prosperidade econômica e quali-
dade ambiental. A segmentação da noção de desenvolvimento sustentável em três dimensões 
acabou servindo para reduzir a importância do meio ambiente, o qual passou a ser visto como 
apenas mais um dos três aspectos17. Assim, o conceito pode ser usado para justificar a busca 
por crescimento econômico, no caso dos países ‘subdesenvolvidos’ ou ‘em desenvolvimento’, 
que se apoiam na necessidade de melhorar as condições de vida das suas populações – ainda 

 
15 UNITED NATIONS. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
General Assembly, 4 ago. 1987. p. 17. (Tradução nossa) 
16 Cf. ELKINGTON, John. Canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books, 1997. 
17 VEIGA, 2015, p. 21-22. 
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que, para tanto, adotem estratégias de grande impacto ambiental. De maneira semelhante, no 
caso dos países ‘desenvolvidos’, argumento análogo pode ser usado, à medida que se deve ga-
rantir o funcionamento (ou a ‘sustentabilidade’) de seus mercados. O mesmo raciocínio explica 
a apropriação do conceito por tantos e tão diversos setores, órgãos, instituições e empresas: “[...] 
é esta característica de polissemia que o mantém universalmente aceito: a aceitação plena do 
termo desenvolvimento sustentável é devida principalmente à sua imprecisão”18.  

Por outro lado, analisando a forma prevalecente de organização das sociedades e retomando a 
noção de desenvolvimento sustentável propagada pelo Relatório Brundtland, um sistema soci-
oeconômico poderia ser considerado sustentável somente se: (i) as atividades econômicas pre-
servarem a biodiversidade, mantendo a capacidade dos ecossistemas de se restaurarem; (ii) as 
atividades econômicas forem capazes de satisfazer as necessidades das gerações presentes e 
futuras. Nesse sentido, a “prosperidade econômica”, associada à ideia de desenvolvimento sus-
tentável, vai contra a própria lógica do conceito19. Isso porque, conforme analisamos, o atual 
modelo capitalista, baseado em atividades de alto impacto ambiental, tem demonstrado que é 
incompatível tanto com os estoques de recursos naturais ainda disponíveis quanto com o equi-
líbrio geral do sistema Terra: 

Assim, em 1987, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento lançou a 
noção de “desenvolvimento sustentável” que tentava conciliar, pela mágica do oxi-
moro, a continuação do “desenvolvimento” e a preservação do meio ambiente. Que es-
tas duas abordagens sejam, na prática, inconciliáveis, de forma alguma impediu o su-
cesso deste novo slogan, que convinha tanto para os dirigentes dos países do Sul – que 
enxergavam nele uma forma de conservar a renda do “desenvolvimento” que contribuía 
para seu enriquecimento – quanto para os ecologistas dos países do Norte, cujo peso 
político só fazia crescer. Assim, não era preciso proibir o “desenvolvimento”, e sim 
controlá-lo para que não cause prejuízos ao meio ambiente. Era uma missão impossí-
vel, na medida em que cada produção gera uma destruição e, principalmente, porque o 
fenômeno global do “desenvolvimento” só foi possível (tanto no Norte quanto no Sul) 
mediante a exploração desenfreada dos recursos naturais, inclusive fósseis – petróleo, 
minerais, adubos etc., mas também daqueles cuja renovação requer paciência, como os 
recursos do mar.20   

Ao acrescentar o adjetivo ‘sustentável’ à noção de desenvolvimento, deixamos de questionar a 
acumulação capitalista que lhe é subjacente e que deveria ser o foco principal de nossa discussão. 
Quando muito, adicionamos uma aparência “ambiental” ao desenvolvimento, ao lado de outra 

 
18 MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável. 1999. Tese (Doutorado) – Universi-
dade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999. p. 34. 
19 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Editora da UNICAMP, 2015. p. 40. 
20 RIST, Gilbert. O decrescimento para todos? p. 136. In: LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do 
(Orgs.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento, prosperidade. Rio de Janeiro: Ga-
ramond, 2012. 
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“social” ou “cultural” – dependendo dos interesses em jogo21. Nesse sentido, em coletânea que 
reúne reflexões críticas e propostas de alternativas ao paradigma (e paradoxo) do desenvolvi-
mento sustentável, percebemos a emergência de duas posturas principais na atualidade que 
visam o enfrentamento da relação conflituosa entre sociedade e Natureza. De um lado, encon-
tram-se aqueles que defendem a continuidade do modelo do desenvolvimento sustentável, 
apostando na ecoeficiência das tecnologias ‘verdes’ para manter os atuais padrões de cresci-
mento econômico, sem que os recursos naturais do planeta sejam esgotados. De outro lado, 
estão aqueles que propõem como solução a saída do sistema econômico atual, do seu imaginá-
rio e dos seus valores socioculturais22. 

 

Entre outros aspectos, as argumentações do primeiro grupo apoiam-se na hipótese da substi-
tuibilidade dos fatores, segundo a qual o aumento de “instrumentos, conhecimentos e compe-
tências” seria capaz de compensar a “insuficiência do capital natural” em garantir, ao longo do 
tempo, a manutenção da crescente capacidade de produção. Como vimos, embora seja possível, 
dentro de certos limites, substituir trabalho humano por maquinário, ainda dependemos do 
substrato material da Terra para produzir o que consumimos. Por isso, como ironiza Serge 
Latouche, é “preciso toda a fé dos economistas ortodoxos para acreditar que a substituibilidade 
do natural pelo artificial seja concebível”23 (ou mesmo desejável). 

Essa hipótese também se baseia na noção de “descolamento” (ou decoupling), isto é, na ideia 
de que progressivamente ocorrem transformações evolutivas nos processos produtivos, que 
reduzem a demanda por insumos materiais e energéticos para a fabricação de bens. Por isso, 
tais processos se tornam cada vez mais eficientes e menos dependentes de transformações fí-
sicas, o que se denomina de “transumo” (throughput). Portanto, tal concepção se assenta ainda 
naquela de desmaterialização da economia, a qual poderia ser expressa pela redução da parti-
cipação dos recursos materiais e energéticos no Produto Interno Bruto (PIB) de cada país.  

Isso teria ocorrido em certa medida, pois, em nível mundial, a intensidade energética por ponto de 
PIB sofreu redução de 33% desde 1970, enquanto a intensidade material diminuiu 26% entre 1980 
e 200724. Nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
tal processo foi mais efetivo, sendo que, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a intensidade 
energética chega a ser 40% inferior à de 1980. Com maior eficiência no uso de energia, ocorreu 

 
21 LATOUCHE, [2004] 2009, p. 31. Ver também: LATOUCHE, [2006] 2016, p. 80. 
22 LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (orgs.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabi-
lidade, decrescimento, prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p.10. 
23 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 31. 
24 LÉNA, Philippe. Os limites do crescimento econômico e a busca pela sustentabilidade: uma introdução ao debate. 
In: LÉNA; NASCIMENTO, op. cit., p. 33. 
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queda também de intensidade-carbono em mais de um terço nesses países: de aproximadamente 
600 gramas por dólar para pouco menos de 40025. No entanto, considerando que os cálculos de 
descolamento enfocam simplesmente a relação entre entradas e saídas relativas ao consumo de 
energia e/ou de material por unidade de produto fabricado, deixando de avaliar o fator geração de 
resíduos, podemos concluir que é possível a existência de deslocamento relativo na fabricação de 
bens, mas não no seu descarte. De fato, como analisamos no Capítulo 2, a quantidade de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) tem aumentado sobremaneira: entre 1980 e 2005, cresceu 29% na América 
do Norte, 54% na União Europeia e 35% entre os próprios membros da OCDE26.  

Além disso, tal diminuição na quantidade de matéria e de energia empregadas na produção, 
com consequente redução das emissões de carbono, não ocorreu em todas as partes do mundo. 
Observando o continente asiático, por exemplo, entre 1970 e 2005, o consumo material per 
capita passou de 2 kg para 3,1 kg por unidade de PIB27. Ademais, transformações e inovações 
nos processos produtivos são capazes de gerar apenas um descolamento relativo, visto que, em 
função do crescimento das atividades econômicas, das populações e de seus níveis de consumo, 
em termos absolutos, na verdade, tem-se aumentado a pressão sobre os recursos naturais, bem 
como as emissões geradas pelas atividades humanas:  

O problema é que esse óbvio descolamento em relação ao crescimento das economias 
não quer dizer que tenha havido redução, ou mesmo estabilização, das emissões. Muito 
pelo contrário, a descarbonização foi apenas relativa, pois, como se sabe, não resultou 
em movimento com direção ao baixo carbono em termos absolutos. As emissões glo-
bais oriundas do uso de energias fósseis são hoje 60% superiores às de 1980 e 80% às de 
1970. Pior: são 40% superiores às de 1990, o ano base do Protocolo de Kyoto. E a partir 
de 2000 voltou a aumentar muito o uso de carvão, o pior do trevo fóssil que ele forma 
com o petróleo e o gás28. 

Assim, embora em termos relativos a intensidade material e energética tenha sofrido redução, o 
PIB global aumentou em 120% e a população mundial em 50% a partir de 1970, resultando em au-
mento absoluto de 62% na extração total de recursos29. No caso dos metais, não é possível sequer 
constatar descolamento relativo, no período acima considerado (entre os anos 1970 e início de 
2000), para o cobre e para o níquel, sendo que recentemente também no caso do ferro e da bauxita. 
Isso porque a extração desses metais tem aumentado em velocidade superior à produção mundial 

 
25 VEIGA, José Eli da; ISSBENER, Liz-Rejane. Decrescer crescendo. In: Ibidem, p. 110. 
26 Cf. JÖSTROM, Magnus; ÖSTBLOM, Göran. Decoupling waste generation from economic growth – a CGE anal-
ysis of the Swedish case. Ecological Economics, v. 69, n. 7, mai. 2010, p. 1545-1552. Ver também: JAMBECK, Jenna 
R. [et al.] Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, v. 347, n. 6223, nov. 2015, p. 768-771. 
27 LÉNA, 2012, p. 38. 
28 VEIGA; ISSBERNER, op. cit., p. 115. De 2012 para cá, conforme analisamos, as emissões aumentaram ainda mais. 
29 CECHIN, Andrei. Georgescu-roegen e o desenvolvimento sustentável: diálogo ou anátema? In: LÉNA; NASCI-
MENTO, 2012, p. 357-358. 
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de mercadorias. Situação ainda mais grave tem ocorrido para os minerais não metálicos, como o 
cimento – o principal insumo utilizado pelo setor da Construção Civil, conforme analisamos –, cuja 
produção ultrapassou em 70% o crescimento econômico geral medido pelo PIB desde 199030. 

A promessa do descolamento via desmaterialização da economia, geralmente associada à ascensão 
do ‘mundo virtual e digital’, também não se cumpre porque as próprias tecnologias da informação 
e do conhecimento (TICs) são expansivas no uso de recursos materiais e energéticos – inclusive de 
base fóssil. Os centros de dados dos Estados Unidos, por exemplo, já em 2017, exigiam 500 mega-
watts do total da potência instalada em 34 grandes usinas termoelétricas movidas a carvão no país. 
Além disso, previa-se que o consumo energético desses centros em todo o planeta dobrasse a cada 
quatro anos31. O mesmo vale para as matérias-primas, dado que as TICs são especialmente ‘famin-
tas’ por metais de terras raras32 – geralmente extraídos em condições de alto risco para os trabalha-
dores e o ambiente. Portanto, “esse capitalismo cognitivo é muitas vezes mais ávido por entradas 
materiais do que aparenta ser”33. A título de ilustração, a produção de um único computador requer 
o consumo de 1,8 toneladas de materiais, além de 240 kg de energia fóssil34. Em adição, o descarte 
dos equipamentos elétricos é tão problemático quanto sua produção: dois terços dos aparelhos 
inutilizados na União Europeia, por exemplo, são eliminados de maneira inapropriada. Mesmo 
que a exportação do lixo eletrônico tenha sido proibida ali, esses resíduos acabam percorrendo 
caminhos ilícitos que recorrentemente os levam a países como Gana, China e Nigéria35.       

Outra questão não contemplada pelos defensores do descolamento e que mascara a pretensa 
eficiência dos processos produtivos nos países ‘desenvolvidos’ diz respeito justamente à trans-
ferência das etapas de produção que mais consomem materiais e energia para outras localida-
des, fora de suas fronteiras36. Portanto, permanece oculto que o modo de vida indicado como 

 
30 VEIGA; ISSBERNER, 2012, p. 115. 
31 Cf. RANILAK, Radoslav. “Why energy is a big and rapidly growing problem for data centers”, Forbes, 15 dez. 
2017. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/12/15/why-energy-is-a-big-and-rapidly-
growing-problem-for-data-centers/>. Acesso em: 06 jan. 2022. 
32 As terras raras ou metais de terras raras são substâncias químicas, compostas por 17 elementos, usadas na indús-
tria para a produção de diversos itens (como telas de computadores). Devido à presença comum de elementos radi-
oativos em minérios de terras raras, como tório (Th) e urânio (U), torna-se arriscado extrair e manipular esse tipo de 
substância. Ademais, para seu refinamento, são usados ácidos tóxicos que, em caso de má utilização ou vazamento, 
podem causar graves danos ambientais. Para mais, ver: LIY, Macarena Vidal. “Terras raras, o ouro do século XXI, 
são a arma da China na guerra tecnológica”, El País, 16 jun. 2019. Disponível em: “<https://brasil.elpais.com/bra-
sil/2019/06/06/economia/1559832258_232021.html>. Acesso em: 07 jan. 2022. 
33 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 32. 
34 Ibidem. Ver, por exemplo, a prática ilegal de se exportar lixo eletrônico dentro de carros usados: “Europa está 
enviando seu lixo eletrônico ilegalmente para a Nigéria”, Galileu, 25 abr. 2018. Disponível em: <https://revistagali-
leu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2018/04/europa-esta-enviando-seu-lixo-eletronico-ilegalmente-
para-nigeria.html>. Acesso em: 08 jan. 2022.  
35 BRAND; WISSEN, [2017] 2021, p. 168. 
36 LÉNA, 2012, p. 38-39. 
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ideal aos países ‘subdesenvolvidos’ somente se tornou possível justamente em função das rela-
ções coloniais (no passado e no presente). Para que as populações do Norte e as elites do Sul 
global pudessem manter seus estilos de produção e de consumo, requisitaram (e continuam a 
demandar) o acesso à “totalidade dos recursos do planeta” – aos ‘bens’ naturais, à mão de obra 
(“cada vez mais barata”) e à capacidade do ambiente em absorver poluição e resíduos37. Os da-
dos ‘exemplares’ de desempenho apresentados por certos países e regiões, desse modo, ba-
seiam-se em suas atividades internas, desconsiderando-se a externalização daquelas de alto 
impacto ambiental (Figura 105). Caso fossem contabilizados os impactos ambientais (assim 
como as emissões de carbono) nos países em que ocorreu o consumo final (e não nos países 
emissores), os resultados desses indicadores seriam bastante diferentes: 

Há muito tempo, o fluxo internacional de mercadorias segue um mesmo padrão: ma-
térias-primas de origem mineral e agrícola, procedentes dos países emergentes e peri-
féricos, são importadas pelos países mais avançados. Os países industrializados impor-
tam cerca de dois terços de toda a matéria-prima comercializada internacionalmente. 
Isso significa que para abastecer esses mercados, os países exportadores de matérias-
primas dilapidam suas reservas não renováveis e arcam com os danos ambientais de-
correntes do processo de transformação de recursos naturais e produtos primários, 
bem na etapa inicial de agregação de valor das cadeias produtivas, onde as emissões 
são maiores e os impactos ambientais mais importantes.38 

Figura 105 – Paisagem resultante da extração de minério de ferro em Carajás (PA). 

  

Fonte: Google Earth (2022), em rede39. Ao lado direito da imagem, está assinalada a posição da vila de Carajás. 

 
37 LANG, 2016, p. 28. 
38 VEIGA; ISSBERNER, 2012, p.111-112. 
39 Cf. <https://www.google.com.br/maps/@-6.059949,-50.0867553,17905m/data=!3m1!1e3>. Acesso em: 07 jan. 2022. 
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Ainda assim, precisamos considerar que, em certos processos produtivos, é possível que ocorra 
um aumento real na ecoeficiência – isto é, graças a inovações, a fabricação de um mesmo pro-
duto ou o fornecimento de um mesmo serviço passam a demandar menos insumos, gerando 
uma quantidade inferior de resíduos e de emissões. Contudo, também a ecoeficiência se anula 
quando acompanhada de crescimento do consumo40. Em suma, o descolamento mostra-se in-
suficiente no sentido de reduzir a pressão absoluta sobre os recursos naturais em virtude do 
“efeito bumerangue ou de ricochete” (rebound effect). Esse fenômeno expressa a tendência de 
que a economia decorrente do aumento da eficiência energética na fabricação de certo produto 
seja usada para o consumo de mais bens do mesmo tipo ou para adquirir outros bens e serviços, 
cuja produção poderia gerar uma situação de ganho zero ou negativo.  

Tal efeito foi percebido pela primeira vez por William Stanley Jevons (1835-1882), quando ana-
lisou que a eficiência no uso do carvão, mediante o emprego de novas tecnologias, favoreceu o 
aumento da escala de produção da indústria inglesa. Assim, demonstrou que incrementos de 
eficiência no uso de certo elemento natural refletiram-se em maior demanda por tal recurso (e 
não em sua redução), configurando-se o que ficou conhecido por “paradoxo de Jevons”41. Como 
exposto no capítulo anterior, em pesquisa realizada junto a moradores de habitações holande-
sas, verificou-se que sistemas mais eficientes energeticamente, em geral, reduziram os preços 
dos serviços de energia, estimulando a mudança de comportamento dos residentes, os quais 
aumentaram seu consumo energético42. 

Aqui cabe trazer a reflexão de Ulrich Brand e Marcus Wissen sobre a eletroautomobilidade 
(que estendemos à análise da aplicação de componentes construtivos, sistemas e tecnologias 
‘sustentáveis’ nas edificações). Isso porque os autores avaliam que as “vantagens ecológicas” 
atribuídas ao funcionamento dos carros elétricos (quando comparados aos veículos com moto-
res de combustão) ‘camuflam’ os “custos ecológicos de sua produção”. Mesmo pressupondo 
que todos os carros elétricos sejam abastecidos por fontes renováveis – e, portanto, em uso, 
poderiam ser considerados mais ‘sustentáveis’ por não emitirem gases de efeito estufa (GEE) –, 
esse raciocínio não cabe para os materiais e energia empregados em sua produção. Os auto-
móveis elétricos continuam exigindo a extração de inúmeros metais, especialmente de lítio 
(usado na fabricação de suas baterias), minerados à base de carvão e petróleo. Dessa maneira, 
ao lado dos “requisitos materiais de transição energética”, deveríamos considerar os “requisi-
tos energéticos de transição material”. Caso contrário, estaremos apenas perpetuando o 

 
40 BRAND; WISSEN, [2017] 2021, p. 224. 
41 CECHIN, 2012, p. 357-358. Ver também: LATOUCHE, [2006] 2016, p. 33-34. 
42 VISSCHER, Henk; WERF, Eefe Van Der; VOORDT, Theo J. M. Van Der. Eficiência energética no parque habita-
cional holandês. 2013. p. 349. In: VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S. W. (Org.) Qualidade ambiental na habitação: avaliação 
pós-ocupação. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 
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mesmo “modo de vida imperial” por meio de uma “modernização ecológica seletiva” – que 
desloca os custos socioecológicos para outros campos, detentores das jazidas de lítio43 e terras 
raras, por exemplo. Sendo assim, segundo Brand e Wissen, a questão que deveríamos nos co-
locar, em contrapartida à ecoeficiência, seria a da “suficiência”44 (no sentido de reduzirmos 
significativamente nosso consumo material e energético). 

Além do mais, ainda que inovações tecnológicas tenham o potencial de efetivamente reduzir a 
necessidade por recursos naturais, não são capazes de igualar tal demanda a zero (e isso tam-
bém é válido para a construção das obras que se dizem ‘sustentáveis’). Afinal, os processos 
produtivos estão sujeitos à segunda lei da termodinâmica, ou à lei da entropia, cujos pressu-
postos foram definidos pioneiramente por Sadi Carnot45 (1796-1832): as transformações da 
energia (em suas diferentes formas) nem sempre são reversíveis. Apesar dessa formulação ini-
cial ter sido estabelecida no século XIX, somente nos anos 1970 os efeitos da lei da entropia 
foram introduzidos nas análises econômicas, sobretudo pelo romeno Nicholas Georgescu-Ro-
egen (1906-1994). Como observa, a adoção da mecânica clássica newtoniana pela economia ex-
clui o conceito de irreversibilidade do tempo e, por isso, também ignora o da entropia (que 
trata da igual irreversibilidade da energia e da matéria). Assim fazendo, a contaminação do 
meio ou a geração de rejeitos não entram nas funções-padrão dos economistas, mas passam a 
ser percebidas como “externalidades” aos processos produtivos. Porém, cada novo produto re-
presenta uma combinação entre matéria, energia e informação, cuja produção (transumo) de-
pende de uma irreversível dissipação de determinada quantidade de energia e de matéria46. 
Quanto à matéria, precisamos lembrar que existem limites à sua reciclagem: 

[...] Há, na realidade, transformação de matéria e energia de baixa entropia em matéria e 
energia de alta entropia – como estabelecem as incontornáveis leis da termodinâmica. A 
energia tende a dissipar-se e se dirige para o fundo frio do espaço infinito. Já a matéria 
fica depositada na ecosfera, podendo ser reciclada. Isso acontece normalmente numa flo-
resta isolada, no fundo do mar e ecossistemas análogos. Não acontece com grande parte 

 
43 Ver, por exemplo, os problemas decorrentes da extração de lítio no Chile. Com o aumento da demanda por esse 
recurso (inclusive em função do crescimento do emprego das TICs devido à pandemia do novo coronavírus), o país 
que, desde já, sofre com escassez hídrica, tende a passar por crises de abastecimento ainda mais severas: IQBAL, 
Yanis. “As devastações da extração de lítio no Chile”, IELA, 20 jul. 2020. Disponível em: <https://iela.ufsc.br/noti-
cia/devastacoes-da-extracao-de-litio-no-chile>. Acesso em: 30 mai. 2022. 
44 BRAND; WISSEN, op. cit., p. 265-267. 
45 As interpretações da obra de Carnot contribuíram para a formulação das leis fundamentais da termodinâmica. Entre 
elas, destaca-se a noção de que “o calor não pode passar espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente”, 
a qual constitui o argumento básico da segunda lei da termodinâmica. Para mais, consultar: CARNOT, Sadi. Reflections 
on the motive power of heat. New York: John Wiley and Sons, 1897. Disponível em: <https://www3.nd.edu/~pow-
ers/ame.20231/carnot1897.pdf >. Acesso em: 08 jan. 2022. 
46 Essas definições estão presentes em: GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. The entropy law and the economic pro-
cess. Cambridge: Harvard University Press, 1971.  
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dos dejetos industriais (pilhas, plásticos, embalagens aluminizadas, fraldas descartáveis, 
etc.). Não acontece com o lixo nuclear (pelo menos, no tempo histórico humano).47 

Na concepção dos economistas clássicos, com exceção de Thomas Malthus (1766-1834)48, o sis-
tema econômico, depois de certo ponto, atingiria sua maturidade e pararia de crescer, atin-
gindo o estado estacionário49. Isto é, desse ponto em diante, passaria a funcionar somente a 
partir de suas forças internas – o que, a princípio, poderia evitar que atingíssemos os limites 
biogeoquímicos de sustentação da vida na Terra. Porém, o processo econômico real, à dife-
rença do modelo teórico, é de natureza entrópica. Por isso, concordamos com Serge Latouche 
(e também com Henri Acselrad), quando afirma que a (temporária) superação da entropia ocorre 
somente com uma “fuga para adiante” e isso torna o sistema intrinsecamente dependente do 
crescimento econômico50. É o que explica a continuidade dos processos da “acumulação pri-
mitiva” historicamente (na expansão do sistema-mundo capitalista) ou da “acumulação por 
despossessão” que ocorre ainda hoje.  

No contexto atual, em contrapartida, não seria possível mais considerar os impactos ambien-
tais causados pelas atividades produtivas enquanto meras “externalidades” do sistema, visto 
que se consolidou um cenário de carência de recursos naturais, somado ao comprometimento 
da oferta dos serviços ecossistêmicos prestados pela Natureza. Esses serviços, ainda que não 
sejam integrados fisicamente aos bens, exercem influência sobre sua produção e são essenciais 
para a manutenção da vida – como exemplo, podemos citar a função de regulação do clima, a 
polinização feita pelos insetos e a manutenção de ciclos biogeoquímicos. Nesse sentido, a 
crença hegemônica no progresso técnico enquanto motor do desenvolvimento sustentável não 
mais se sustenta. A desmaterialização da economia, em que se baseia a sustentabilidade do 
desenvolvimento, corresponderia, enfim, a um “mito” 51.  

 
47 CAVALCANTI, Clóvis. Só existe desenvolvimento sustentável: a economia como parte da natureza. p. 195. In: 
LÉNA; NASCIMENTO, 2012. 
48 Ver nota 63 do Capítulo 3. 
49 Sobre esse ponto, importa resgatar que John Stuart Mill (1806-1873) vislumbrava como positivo o alcance do “es-
tado estacionário” na economia. Ao contrário de seus predecessores, Adam Smith (1723-1790) e David Ricardo (1772-
1823), não via a limitação do crescimento econômico como sinônimo de penúria, mas enquanto de bem-estar, posto 
que isso indicaria o alcance das necessidades materiais da sociedade em um contexto de reprodução da economia 
sem ampliação. Segundo Mill, o “estado estacionário” também reduziria a concorrência e os conflitos entre os gru-
pos sociais. Ver especialmente o capítulo VI (“A condição estacionária”) do quarto livro de: MILL, John Stuart. 
Princípios de economia política: com algumas aplicações à filosofia social. São Paulo: Nova Cultural, 1996. Do orig-
inal Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy de 1844. 
50 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 20. Nos seus termos, como um ciclista, o sistema capitalista somente consegue se 
manter em equilíbrio quando em movimento – o que vai contra a lógica da condição estacionária de John Mill. De 
fato, como vimos, o capital não cessou de buscar novos campos de acumulação, mesmo quando a produção de certos 
países, em tese, superou a capacidade de atendimento das necessidades materiais de suas populações.  
51 CECHIN, 2012, p. 357. 
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No campo específico da Arquitetura e do Urbanismo, as soluções construtivas ‘verdes’, que em-
pregam alta tecnologia e vêm sendo promovidas em todas as partes do mundo enquanto caminho 
para a “arquitetura sustentável” (as quais são fortemente incentivadas na concepção de edifica-
ções certificadas), consomem quantidades significativas de recursos energéticos e materiais – 
como aço, cobalto, lítio e terras raras. Portanto, continuam a exercer pressão sobre o ambiente, 
inclusive em regiões ainda preservadas52. Poderíamos, nesse sentido, considerar as estratégias 
‘sustentáveis’ analisadas no capítulo anterior somente como paliativas, enquanto promovem a 
pilhagem de elementos naturais e se mostram incapazes de reformular os processos produtivos 
que alteram a “máquina do clima” – para usar a expressão de Claudio Angelo53. Ou seja, construir 
mais edificações ‘sustentáveis’ também significa gerar mais impactos ambientais absolutos. 

 

No entanto, para além da dimensão tecnológica, defendeu-se, desde o discurso de Truman, o 
desenvolvimento (apoiado no crescimento econômico) por ter favorecido a melhoria das con-
dições de vida das sociedades que adotaram pioneiramente esse modelo de organização e de 
produção. Logo, deveria ser almejado pelas nações ainda ‘periféricas’ visando ao aumento do 
bem-estar de suas próprias populações. Essa visão baseia-se no conceito de “trickle down ef-
fect” (ou “efeito de gotejamento”), segundo o qual os ganhos resultantes do crescimento eco-
nômico (e do enriquecimento das classes mais ricas) eventualmente acabariam beneficiando a 
todos. Tal concepção vem sendo contraposta por estudos que identificam, por outro lado, que 
o modelo capitalista de (re)produção não foi capaz de reduzir as desigualdades sociais, inclu-
sive nos países considerados ‘desenvolvidos’: ou seja, o acesso a melhores condições de vida 
não se deu de maneira universal. Ainda que tenha funcionado aparentemente bem se conside-
rarmos os “trinta anos de ouro” do pós-guerra (1945-1975), hoje em dia não podemos mais fazer 
essa afirmação – a qual sempre foi equivocada para o contexto global como um todo54. 

Assim sendo, o Estado do bem-estar social teria representado uma “exceção histórica”, que se 
concretizou em pequena porção do planeta, quando o capital se viu constrangido a fazer con-
cessões às lutas operárias, pois havia a alternativa real do bloco soviético55. Além do mais, so-
mente se fez possível pela apropriação desigual dos recursos biofísicos e humanos pelos países 
‘centrais’, apoiados na então aparentemente inesgotável e barata fonte de energia fóssil56. 

 
52 GRAS, Alain. A mega-máquina da globalização e do desenvolvimento insustentável: retornar à simplicidade. In: 
LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 178. 
53 ANGELO, Claudio. A espiral da morte: como a humanidade alterou a máquina do clima. São Paulo: Companhia 
das letras, 2016. 
54 LATOUCHE, [2004] 2009, p. 37-38. 
55 LANG, 2016, p. 39. 
56 Ibidem. Achamos importante insistir na percepção de que “a concentração de riquezas em escala global é também 
uma concentração no usufruto de bens naturais”. Isso significa que os recursos da Natureza são utilizados por uma 
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Condições essas que não são mais replicáveis para o conjunto da humanidade ou mesmo no 
caso dos europeus – pioneiros, como analisamos, em expropriar seus camponeses e em minar 
o espírito revolucionário dos trabalhadores do século anterior. Assim, a partir dos anos 1980 – 
com a ascensão do neoliberalismo e da globalização –, tem ocorrido, na verdade, a acentuação 
da disparidade entre ricos e pobres (Figura 106) – tanto quando se comparam países entre si, 
quanto no interior de um mesmo país57: 

 [...] Quaisquer que sejam as cifras das quais nos servimos para dramatizar essa reali-
dade (2 bilhões e 700 milhões de pessoas que vivem com menos de dois dólares por dia 
ou uma criança morta a cada cinco segundos), elas testemunham o fato de que não só 
o Ocidente não foi capaz de extirpar a vergonha da miséria, mas que ao crescimento e 
à melhoria das condições dos mais ricos não corresponde, como pretendiam os teóricos 
do desenvolvimento, nenhum melhoramento espontâneo das condições dos mais po-
bres. Além disso, o drama da exclusão não diz respeito somente às áreas mais pobres 
do planeta, mas se faz presente nos próprios países ricos: aqui, são vários os percursos 
de privações e de marginalização, e os assim chamados “novos pobres” já são mais de 
100 milhões entre Europa e Estados Unidos58. 

Figura 106 – Concentração da riqueza mundial por pequena parcela da população. 

 

Fonte: Credit Suisse Global Wealth Databook (2017), em rede59. 

 
pequena fração da população mundial em contraposição aos impactos extensivos e intensivos que sua exploração ori-
gina. Conforme enunciamos no Capítulo 2, um exemplo claro seria o da mineração, início de praticamente qualquer 
cadeia produtiva global: o ferro, transformado em aço, estrutura nossas edificações, enquanto cria crateras na paisa-
gem, contamina rios e adoece pessoas. Cf. TROCATE, Charles; COELHO, Tádzio. Quando vier o silêncio: o problema 
mineral brasileiro. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; Expressão Popular, 2020. p. 30. 
57 KEMPF, Hervé. As desigualdades, motor da crise ecológica. In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 230-232. 
58 BONAIUTI, Mauro. A caminho da grande transição. In: Ibid., p. 88-89. 
59 Disponível em: <https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-pyramid-
decreased-base-201801.html>. Acesso em: 08 jan. 2022. 
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Ademais, mesmo quando ocorreu efetiva melhoria das condições de vida por incremento da 
renda, não se percebeu, contudo, equivalência em relação ao aumento do bem-estar em termos 
subjetivos. Dados de pesquisas realizadas nos anos 1990 apontam que, para o caso dos Estados 
Unidos, entre 1946 e 1991, o índice de bem-estar sofreu redução de 2,4 para 2,2, ao passo que 
ocorreu aumento de 250% da renda per capita no país. No Japão, por sua vez, enquanto houve 
incremento de 600% da renda per capita de 1958 a 1991, a quantidade de pessoas que se decla-
raram “muito felizes” permaneceu estável. De maneira semelhante, considerando dez países 
‘avançados’, em nenhum deles ocorreu correlação positiva entre renda per capita e índice de 
bem-estar subjetivo, sendo que, nos Estados Unidos e na Bélgica, esta correlação foi inclusive 
negativa60. Essa situação poderia ser explicada pelo fato de que nosso modelo socioeconômico 
produz simultaneamente bens e desejos, mas não mesmo ritmo. Como consequência, surge um 
estado de “insatisfação generalizada”61 (impulsionado ainda pela obsolescência programada e 
subjetiva das mercadorias que desejamos). 

Assim, o imaginário das sociedades modernas é dominado pelo consumismo, sobretudo de bens 
posicionais. Quem bem esclareceu a questão foi Fred Hirsch (1931-1978)62. Conforme observou 
esse economista britânico, à medida que os indivíduos contam com maior disponibilidade de 
recursos financeiros, suas preferências de consumo sofrem mudanças qualitativas, sendo que 
grande parte da renda desses indivíduos passa a ser empregada para adquirir produtos posicio-
nais. Tais bens são assim classificados em função de sua utilidade estar majoritariamente relaci-
onada à condição de “escassez relativa”, isto é, depende da diferença entre o que determinada 
pessoa possui quando comparada com as demais. Como exemplo de bens posicionais, podem ser 
citados objetos e serviços considerados exclusivos e/ou de última geração. Todavia, em situações 
de crescimento econômico com consequente melhoria da renda de diferentes estratos sociais, 
ocorre o ingresso de novos atores na “competição posicional”, originando um processo de frus-
tração generalizada das expectativas individuais e de perda de bem-estar. A participação de mais 
pessoas na dinâmica da “competição posicional”, por sua vez, alimenta a própria crise ecológica. 
Ao contrário do previsto por Hirsch, esse processo não representaria um “limite social ao cres-
cimento”, pois promove, de fato, a contínua expansão do crescimento e, portanto, uma maior 
aproximação aos limites biofísicos do planeta63.  

 
60 BONAIUTI, 2012, p. 93-94. 
61 LATOUCHE, Serge. Come si esce dalla società dei consumi: corsi e percorsi della decrescita. Turim: Bollati Borin-
gheri, 2011. p. 53-54. Do original Pour sortir de la societé de consommation. Voix et voies de la décroissance de 2010. 
62 Cf. HIRSCH Fred. Social limits to growth. London: Routledge, 1976.  
63 BONAIUTI, op. cit., p. 96-97. 
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Considerando-se as reflexões acima apresentadas, podemos entender aqueles que defendem a 
necessidade de que rapidamente escapemos do sistema econômico atual, do seu imaginário e 
dos seus valores socioculturais, através do decrescimento. Com diferentes denominações (dé-
croissance, decrescita, degrowth, way down), em virtude do país em que o termo se difundiu, a 
ideia do decrescimento começou a se consolidar no início do século XXI. Apoiados em dados 
científicos, seus partidários indicam que os limites naturais do crescimento já foram ultrapassa-
dos ou que tais limites estão muito próximos de serem atingidos – demandando, portanto, uma 
fase mais ou menos prolongada de redução e, sobretudo, de reorientação das atividades produti-
vas. Ademais, ainda que o chamado “estado de transbordamento” não tenha sido atingido ou que 
pudesse ser postergado, por meio de inovações tecnológicas e/ou de mudanças políticas, a adoção 
de um processo de “decrescimento administrado” poderia minimizar os custos da necessária 
transição64. Resta-nos então perguntar: Como decrescer?  

 
64 MARQUES, 2015, p. 502. 
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5.1 DECRESCIMENTO: 
Contra o mito do desenvolvimento sustentável 

Não somos objetores ao crescimento só porque não temos nada melhor para fazer, nem 
por despeito, mas porque não será mais possível continuar com suas dinâmicas desde 
já. Mesmo no caso em que existisse a possibilidade de um crescimento infinito, para 
nós, isso seria um motivo a mais para refutá-la, nós queremos permanecer simples-
mente humanos. [...] A nossa luta é antes de tudo uma luta por valores. Rejeitamos essa 
sociedade de trabalho e de consumo na monstruosidade de sua mediocridade e não 
apenas em seus excessos.65 

A repercussão do relatório do Clube de Roma, no início de 1970, deu visibilidade à ideia de que 
era necessário estabelecermos “limites ao crescimento”, tendo em vista o previsível exauri-
mento dos recursos naturais. Essa percepção norteou os debates (antes e durante) a Conferên-
cia de Estocolmo em 1972, tendo originado mobilizações em favor do “crescimento zero” (con-
trapostas àqueles que defendiam o “crescimento a qualquer custo”66). O impasse entre as duas 
posições (o qual reverberava os próprios conflitos entre os países ‘desenvolvidos’ e ‘em desen-
volvimento’ no encontro) inicialmente foi conciliado pela proposta do ecodesenvolvimento, em 
seguida substituída pela solução retórica do desenvolvimento sustentável. 

Ainda que a ONU não tenha aderido ao “crescimento zero”, algumas de suas discussões con-
tinuaram a se fazer presentes na arena internacional. Entre elas, destacamos a do ex-aluno de 
Nicholas Georgescu-Roegen e ex-responsável pelo Departamento Ambiental do Banco Mun-
dial, Herman Daly (nascido em 1938). De acordo com Daly, até então a economia teria funcio-
nado como uma “máquina idiota” (idiot machine), requisitando a extração contínua de recursos 
naturais para processos produtivos que os esgotam, descartam e contaminam. Em contrapar-
tida, argumenta que a economia deveria ser compreendida enquanto um “subconjunto do ecos-
sistema”, incorporando-se, portanto, os fatores naturais nas análises e cálculos econômicos67.  

De modo geral, poderíamos interpretar o esforço de Herman Daly como uma nova tentativa de 
se criar um modelo de economia “sem crescimento”, mas igualmente inscrita no paradigma do 
desenvolvimento, agora “revisto e correto”68. Tal qual seu mestre romeno, o economista norte-

 
65 AIRÈS, Paul. Décroissance ou barbarie. Villeurbanne: 2005. p. 31. (Tradução nossa)  
66 O Brasil, nesse momento, enquadrava-se no segundo grupo, sendo que a comissão brasileira inclusive levou um 
cartaz à Conferência com os seguintes dizeres: “Bem-vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país 
que não tem restrições, temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos 
empregos, dólares para o nosso desenvolvimento”. Cf. DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e 
práticas. São Paulo: Editora Gaia, 2000. p. 30. 
67 Cf. “‘A economia é um subsistema do ecossistema’. Entrevista especial com Herman Daly”, IHU On-Line, 12 ago. 
2011. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/46296-%60%60a-economia-e-um-subsistema-do-
ecossistema%60%60-entrevista-especial-com-herman-daly>. Acesso em: 08 jan. 2022. 
68 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 21-22. 
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americano insiste na impossibilidade física do desenvolvimento sustentável, entendido en-
quanto sinônimo de crescimento ilimitado. Porém, retomando a ideia de “estado estacionário” 
de John Stuart Mill (1806-1873)69, defende a possibilidade do desenvolvimento ‘qualitativo’: “A 
expressão ‘desenvolvimento sustentável’ é correta somente se aplicada à economia, mas unica-
mente se interpretada como ‘desenvolvimento sem crescimento’, ou seja, enquanto melhora-
mento qualitativo de uma base econômica física mantida em um estado estável, definido pelos 
limites biofísicos do ecossistema”70.  

Como enunciamos, o problema é que essa visão subestima os próprios mecanismos de funciona-
mento do sistema capitalista (intrinsecamente dependentes do crescimento econômico, pois seu 
fim é a acumulação). Assim, o objetivo do “estado estacionário” acabaria nos resignando a um 
“imobilismo conservador”, que não renuncia ao modo de produção e de consumo vigentes, ou ao 
estilo de vida produzido pelo período de crescimento anterior71. Já o decrescimento propõe que 
saiamos de ‘dentro das caixas’ do desenvolvimentismo e do economicismo – cujos sinais de fali-
mento foram mais uma vez revelados com a crise mundial de 2008. No contexto de crise, as crí-
ticas à economia globalizada ganharam novo ‘fôlego’, surgindo os movimentos antiglobalização 
e altermundistas que investigamos no Capítulo 3. Ainda assim, precisamos destacar que as re-
flexões decrescentistas deles se afastam no sentido de não colocarem como centro do problema 
o neo ou ultraliberalismo, mas a lógica em si do crescimento econômico – como também feito 
pelos pós-desenvolvimentistas dos anos 1960 e 197072. Nesse período, diferentes intelectuais – 
como Jacques Ellul73 (1912-1994), Cornelius Castoriadis74 (1922-1997), André Gorz75 (1923-2007), 

 
69 Ver nota 48 deste Capítulo. 
70 DALY, Herman. Beyond growth: the economics of sustainable development. Boston: Beacon, 1997. 
71 LATOUCHE, op. cit., p. 22. 
72 LATOUCHE, Serge. Come si esce dalla società dei consumi: corsi e percorsi della decrescita. p. 52-53. Turim: Bollati 
Boringheri, 2011. Do original Pour sortir de la societé de consommation. Voix et voies de la décroissance de 2010.  
73 Historiador, filósofo, sociólogo e teólogo francês, Jacques Ellul possui uma extensa produção literária, dedicando-
se especialmente à crítica da técnica e da tecnologia modernas. Cf. ELLUL, Jacques. A técnica e o desafio do século. 
São Paulo: Paz e Terra, 1958. Do original La Technique, ou l’enjeu du siècle de 1954. Ver também: ELLUL, Jacques. 
Le bluff technologique. Paris: Hachette, 1988. 
74 A produção intelectual do filósofo, economista e psicanalista francês, de origem grega, Cornelius Castoriadis, 
tem como objetos centrais de investigação o papel do imaginário na instituição da sociedade e o conceito de auto-
nomia política. Defende como base para a organização de sociedades autônomas a democracia direta (no lugar da 
predominante democracia representativa, entendida por ele como oligarquia liberal). Cf. CASTORIADIS, Cor-
nelius. A instituição imaginária da sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2008. Do original L'Institution imaginaire de 
la société de 1975. Ver também: CASTORIADIS, Cornelius. Da ecologia à autonomia. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
Do original De l'écologie à l'autonomie de 1981. 
75 Filósofo austro-francês e um dos principais teóricos da ecologia política, André Gorz ocupou-se dos impactos nega-
tivos da racionalidade econômica sobre a relação humana com o trabalho, indicando outras possibilidades de organi-
zação social para a produção material. Cf. GORZ, André. Metamofoses do trabalho: crítica à razão econômica. São 
Paulo: Annablume, 2003. Do original Métamorphoses du travail: critique de la raison economique de 1988. 
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Ivan Illich76 (1926-2002), François Partant77 (1926-1987) e André Gunder Frank78 (1929-2005), entre 
outros – começaram a repensar a sociedade de consumo e suas bases imaginárias, questionando 
noções como ciência, técnica e progresso. Assim o “projeto de uma sociedade autônoma e ecô-
noma” decrescentista nasce instruído pelas reflexões pós-desenvolvimentistas, às quais acres-
centa uma nova dimensão: a “tomada de consciência sobre a crise ambiental”79.  

Com efeito, a “utopia concreta” do decrescimento foi lançada durante um simpósio internacional 
que visava reunir as reflexões de críticos do desenvolvimento, os quais, desde os anos 1960, vinham 
constituindo uma rede informal de compartilhamento de experiências. Organizado pela associa-
ção francesa La Ligne d’Horizon80 e realizado na sede da UNESCO, em Paris, entre 28 de fevereiro 
e 3 de março de 2002, recebeu o título de Défaire le développement, refaire le monde (“Desfazer o 
desenvolvimento para refazer o mundo”)81. Apesar de continuar minoritário dentro da sociedade 
em âmbito global e de abarcar posturas políticas diversas, o decrescimento tem conquistado audi-
ência crescente desde então – fato comprovado com a criação de várias páginas eletrônicas voltadas 
à temática e pela publicação do periódico mensal La Décroissance, fundado em 200482.  

Na França, inclusive, foram organizadas “marchas a favor do decrescimento” em diferentes ci-
dades desde 2005 (Figura 107), tendo sido fundado o Partido para o Decrescimento (PPLD) em 

 
76 O austríaco Ivan Illich é autor de várias obras, em que contesta muitas das instituições e estruturas sociais exis-
tentes. Em Tools for Conviviality, publicado pela primeira vez em 1973, Illich discute, entre outros aspectos, como 
a substituição dos homens pelas máquinas em vez de os ter libertado, subjugou os seres humanos ao seu domínio. 
Por isso, defende o conceito de “tecnologia justa”: aquela que gera eficiência sem degradar a autonomia pessoal, 
não cria “escravos” e amplia as possibilidades de ação pessoal. Para mais, consultar: ILLICH, Ivan. A convivencia-
lidade. Lisboa: Publicações Europa-América, 1976. Do original Tools for Conviviality de 1973. 
77 Após trabalhar como ‘alto’ funcionário de bancos privados, o economista francês François Partant, nos anos 1960, 
chegou à conclusão de que a ideia de desenvolvimento era ilusória. A partir de então, tornou-se um dos percursores 
do pós-desenvolvimento e crítico à ideologia do progresso. Em La fin du développement, de 1982, Partant procla-
mava que a sociedade estaria se dirigindo a uma nova fase de evolução, em que a noção de desenvolvimento, por 
suas contradições, seria superada. Cf. PARTANT, François. La fin du développement. Naissance d'une alternative? 
Paris: La Découverte-Maspéro, 1982. 
78 Economista e sociólogo alemão, André Gunder Frank, ao estudar as relações entre países colonizadores e coloni-
zados (no presente chamados de ‘subdesenvolvidos’), lançou a tese do “desenvolvimento do subdesenvolvimento”. 
André Frank passou a associar, assim, a categoria do ‘sudesenvolvimento’ ao desenvolvimento do próprio capita-
lismo (e não como decorrência da falta da economia capitalista nessas regiões). Ver: FRANK, André Gunder. The 
development of subdevelopment. Monthly Review, v. 18, n. 4, set. 1966. DOI: 10.14452/MR-018-04-1966-08_3. 
79 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 10-11. 
80 Associação formada por amigos de François Partant. Em seus últimos anos de vida, o teórico francês trabalhava 
em um novo livro, que ficou inacabado. Por iniciativa desse grupo de amigos, o manuscrito foi publicado em 1988 
sob o título La Ligne d'horizon – dando origem à associação homônima. Cf. Ibidem. 
81 Ibidem, p. 11 e 52. Uma versão em português das reflexões do simpósio está disponível na publicação: DE FIORI, 
Stefano (Org.). Desfazer o desenvolvimento para refazer o mundo. Vargem Grande Paulista: Nova, 2009. 
82 Cf. “decroissance.info”, site autogerenciado por grupos locais; “decroissance.net”, site oficial do Instituto de Es-
tudos Econômicos e Sociais para o decrescimento sustentável; e “ladecroissance.org”, site da própria revista La 
Décroissance. Outras páginas podem ser citadas: “degrowth.info”; “decrescita.it”; “decrecimiento.info”. 
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abril de 200783. Atualmente existem três redes internacionais que agrupam seus principais repre-
sentantes: International Network for Cultural Alternatives to Development (Incad), com base em 
Montreal (Canadá); Réseau Sud/Nord cultures et développement em Bruxelas (Bélgica); e Réseau 
des objecteurs de croissance pour l'après-développement (ROCADe) também em Bruxelas, que 
congrega as revistas Silence, L’Écologiste e La Décroissance, além da associação La ligne d’ho-
rizon84. Assim, ao menos no Norte global, o decrescimento configura-se como parte de um mo-
vimento social mais amplo. 

Figura 107 – Marcha pelo decrescimento em Magny-Cours (França), 3 de julho de 2005. 

 

Fonte: Decroissance.org (2005), em rede85. 

De acordo com um dos principais teóricos dessa corrente de pensamento, Serge Latouche (nas-
cido em 1940), importa salientar que, mais que um conceito, o decrescimento indica um “slogan 
político provocador”, criado para reforçar a inevitabilidade de se abandonar o objetivo do 
“crescimento pelo crescimento”, cujas consequências são graves para as relações humanas e o 
meio natural. Nesse sentido, não representa o oposto simétrico da ideia de crescimento, ou 
seja, não significa “crescimento negativo”86 – sendo que algumas críticas ao conceito o teriam 
interpretado (erroneamente) dessa última forma. Herman Daly, por exemplo, percebe o decres-
cimento como um mecanismo de correção ao período de “crescimento deseconômico” em que 
nos situamos – isto é, quando o crescimento passou a “custar mais do que vale” (em termos so-
cioambientais) que os benefícios adicionais originados pela produção material. Assim, diante da 
gigantesca escala da economia global, seria preciso decrescer até chegar a uma “escala 

 
83 FLIPO, Fabrice. Introdução à história do conceito de decrescimento na França. In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, 
p. 257-258. 
84 LATOUCHE, [2004] 2009, p. 13. 
85 Disponível em: <http://www.decroissance.org/marche/>. Acesso em: 08 jan. 2022. 
86 LATOUCHE, Serge. O decrescimento. Por que e como? In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 45. 
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sustentável”, que nos permita manter o “estado estacionário”. Por isso, tal qual no caso do cres-
cimento econômico, Daly enxerga que o decrescimento não possa constituir um “processo per-
manente”, pois ocasionaria problemas socioeconômicos aos países87. 

No entanto, como coloca Serge Latouche, historicamente tivemos inúmeras provas de que a 
“desaceleração do crescimento” (como é entendido o decrescimento por Herman Daly) por si 
só coloca as sociedades em crise, ao gerar desemprego e o descumprimento de programas so-
ciais, culturais e ambientais – responsáveis por garantir condições mínimas de qualidade de 
vida. Por isso, embora seja preciso que algumas atividades econômicas realmente decresçam 
no sentido de Daly (como no caso da indústria dos combustíveis fósseis), o decrescimento so-
mente pode ser pensado enquanto orientação para uma “sociedade do decrescimento”. Seu 
projeto político é a construção, tanto no Norte quanto no Sul global, de “sociedades conviviais, 
autônomas e sóbrias”. Nesse sentido, do ponto de vista teórico, mais apropriado seria usarmos 
o termo “a-crescimento”, de maneira a indicar o necessário abandono do “culto irracional e 
quase religioso do crescimento pelo crescimento” 88. Em outras palavras: 

[...] Em rigor, deveríamos falar de a-crescimento como falamos de ateísmo. É crucial 
que nos tornemos ateus da economia, isto é, que não consideremos uma evidência in-
discutível o fato de que o crescimento de qualquer coisa de modo ilimitado seja uma 
boa coisa, e que a produção de bens materiais seja mais importante que a organização 
política ou a felicidade familiar.89  

Conforme analisamos no Capítulo 1, assim como as demais espécies vivas, os seres humanos 
estabelecem relações metabólicas com o ambiente e, portanto, uma “sociedade do decresci-
mento” também requer a organização da reprodução da vida. Em outras palavras, deverá utili-
zar os recursos naturais para atender às suas próprias necessidades materiais. Contudo, se-
gundo Serge Latouche, a produção de bens e serviços não mais teria objetivos econômicos (de 
reprodução do capital). Até de fato nos transformamos em uma “sociedade do decrescimento”, 
seria preciso passar por uma fase de transição, a ser norteada pelo programa dos “oito R”: rea-
valiar, reconceitualizar, reestruturar, relocalizar, redistribuir, reduzir, reutilizar, reciclar. A 
busca por esses oito objetivos interdependentes, na interpretação de Latouche, poderia gerar 
um “círculo virtuoso de decrescimento sereno, convivial e sustentável”90. 

O detalhamento do programa dos “oito R” depende, por sua vez, de cada contexto de transição. 
Ainda assim, algumas medidas decrescentistas são recorrentes nos textos que consultamos, a 
saber: a relocalização da economia, de maneira a reduzir os gastos com transportes e evitar a 

 
87 DALY, 2011, em rede. 
88 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 97. (Tradução nossa) 
89 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 53. (Tradução nossa) 
90 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 98. 
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exploração excessiva de certos ecossistemas; o incentivo à agricultura e à pecuária biológica91 
e familiar, bem como à agroecologia92; a diminuição da jornada de trabalho com consequente 
reapropriação do tempo individual; a revitalização da democracia local; o controle democrático 
de setores como publicidade, com o intuito de modificar o imaginário consumista e de se com-
bater a obsolescência programada; a criação de novos indicadores de desempenho para as eco-
nomias e as sociedades, os quais contemplem questões como a pegada ecológica93 das ativida-
des produtivas e a redução das desigualdades sociais; a reapropriação da moeda e do dinheiro; 
a reorientação da pesquisa técnico-científica para as novas aspirações do decrescimento; e a 
reconversão do aparato produtivo. 

Sobre os dois últimos pontos, Serge Latouche reconhece que a transição do sistema capitalista 
rumo à “sociedade do decrescimento” traz problemas técnicos. A despeito disso, acredita na ca-
pacidade humana em encontrar as soluções necessárias a tempo: “nos arquivos científicos da 
humanidade, talvez exista um depósito quase inesgotável de soluções capazes de resolver os pro-
blemas técnicos com os quais devemos nos confrontar”94. Como exemplo de reconversão do apa-
rato produtivo, cita a possibilidade de se transformar as indústrias automobilísticas em fábricas 
que produzem microgeradores de energia – dado que as competências, a tecnologia e o trabalho 
necessários para tanto são praticamente idênticos. A difusão da microgeração permitiria, desse 
modo, aumentar o rendimento energético, ao mesmo tempo em que reduziria o consumo de 
energia fóssil e as emissões de dióxido de carbono.  

Para além disso, no lugar das propostas políticas tradicionais que se voltam à criação de postos 
de trabalho por meio da promoção de “ajustes espaciais” (ou seja, apoiando-se no setor constru-
tivo tradicional), Latouche e seus seguidores insistem que as medidas decrescentistas devem ser 

 
91 O modo de produção biológico faz uso do conhecimento dos processos naturais para cultivar gêneros alimentícios 
(de origem vegetal ou animal). Sendo assim, por exemplo, componentes químicos não podem ser empregados para 
combater ‘pragas’, enquanto as criações devem dispor de áreas adequadas para possibilitar sua livre movimentação. 
Cf.: <https://www.dgadr.gov.pt/sustentavel/ap-tec-reconh-tecnicos/producao-biologica>. Acesso em: 08 jan. 2022. 
92 A agroecologia refere-se ao estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica, compreendendo as inter-
relações existentes entre todos os seres (vivos e não vivos) que influenciam na produção agrícola. As práticas agro-
ecológicas contrapõem-se à monocultura, bem como ao emprego de transgênicos e de agrotóxicos. No Brasil, a 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) busca reunir e estruturar redes estaduais e regionais de iniciativas 
agroecológicas: <http://www.agroecologia.org.br>. Acesso em: 08 jan. 2022. 
93 A pegada ecológica de certa localidade ou pessoa diz respeito ao tamanho das áreas produtivas, de terra e de mar, 
que se fazem necessárias para gerar produtos, bens e serviços, visando atender a determinado estilo de vida. Com esse 
intuito, mede em hectares (ha), a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade, em média, demanda 
para se sustentar. No caso do Brasil, conforme relatório do WWF, sua pegada ecológica é considerada de 2,9 hectares 
globais por pessoa: ou seja, se todos os cidadãos do mundo consumissem como os brasileiros, seria necessário 1,6 
planeta. Para mais, consultar: <https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/>. Acesso em: 
08 jan. 2022. 
94 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 124. 
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pensadas prioritariamente no sentido de reduzirmos o consumo absoluto dos recursos naturais. 
Por isso, mais importante que tentar aproveitar o aparato produtivo de que dispomos seria reo-
rientar as atividades sociais e produtivas, fortalecendo aquelas mais próximas aos objetivos do 
decrescimento95 (a exemplo da agricultura camponesa e das práticas construtivas vernaculares).        

Quanto à estratégia de reapropriação da moeda e do dinheiro, diz respeito à percepção de que 
nem todas as instituições sociais produzidas pela economia, como os mercados, sejam negativas 
em si mesmas, desde que integradas no interior de outra lógica96. Assim, nesse caso, deveríamos 
tentar reencontrar conscientemente os significados arcaicos do dinheiro, posto que a moeda pri-
mitiva “simbolizava a reciprocidade entre as pessoas, isto é, aquilo que as ligava emotivamente 
com a comunidade: era um símbolo da alma dos indivíduos”97. Nessa direção, a “descolonização 
do imaginário” permitiria que as trocas de produtos e serviços (incluindo o trabalho) deixassem 
de representar simplesmente comércio de mercadorias, “objetos de cálculo monetário”, mas se 
tornariam outra vez “trocas entre os homens”98. É o que ocorre ainda hoje em grande parte dos 
mercados e espaços comerciais africanos (Figura 108), os quais continuam a se constituir como 
locais de encontro, de convívio social (mais que lugares estritos às relações mercantis). Em adi-
ção, a reformulação dos espaços comerciais dependeria da “reintrodução da pluralidade”, com o 
uso de diversos tipos de moedas, não necessariamente conversíveis umas pelas outras e que se-
jam até mesmo perecíveis (para evitar a acumulação no longo prazo)99. 

Figura 108 – Mercados em área urbana e rural de Gana, locais de socialização. 

 

Fonte: MAGANGA (2021), em rede100. 

 
95 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 126. 
96 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 123. 
97 Segundo o antropólogo William H. Desmonde, citado em: LATOUCHE, [2010] 2011, p. 57-58. (Tradução nossa) 
98 Ibidem, p. 75. 
99 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 58.  
100 Cf. MAGANGA, Matthew. “Espaços de encontro e socialização: o papel dos mercados públicos na África con-
temporânea”, ArchDaily, 19 dez. 2021. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/972534/espacos-de-encon-
tro-e-socializacao-o-papel-dos-mercados-publicos-na-africa-contemporanea/>. Acesso em: 08 jan. 2022. 
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Sobre a orientação de se criar novos indicadores de desempenho para as economias e as soci-
edades, os decrescentistas defendem a superação do Produto Interno Bruto (PIB) enquanto 
único padrão de comparação utilizado. Até porque o PIB entende como positiva qualquer 
forma de produção e consumo, inclusive as atividades econômicas nocivas e os gastos neces-
sários para neutralizar seus impactos negativos:  

Considera-se qualquer atividade remunerada como um valor a mais, gerador de bem-
estar, enquanto, na realidade, o investimento em atividades para eliminar a poluição 
não aumenta de fato o bem-estar, permite, no máximo, de mantê-lo. Por certo, de qual-
quer modo, o aumento do valor a ser deduzido é superior ao aumento do valor acrescido 
[pelas atividades poluentes].101 

Cabe aqui retomarmos a reflexão sobre os “mecanismos de flexibilização” do Protocolo de Kyoto 
e outros instrumentos ‘verdes’ semelhantes. Isso porque tais artifícios de compensação de danos 
socioambientais são concebidos de maneira que a criação de valor sob sua lógica torna-se inter-
dependente e complementar aos padrões de devastação ecológica e de exploração social vigentes. 
Melhor dizendo, funcionam como uma espécie de “economia espelho” da “economia marrom” 
(extrativista e intensiva em matéria e energia) à qual supostamente pretendem se opor. Com 
efeito, a escassez e a contaminação dos recursos naturais, produzidos pelo sistema atual, valori-
zam os “ativos ambientais” da “economia verde”: “Afinal, se a água fosse abundante e limpa, 
quem estaria disposto a pagar por ela? Se o ar fosse limpo, saudável e sem poluição, seria possível 
vender os serviços de sequestro de carbono das florestas?”102.  

Daí a proposta decrescentista para que sejam formulados indicadores sintéticos mais amplos103, 
os quais incorporem outros aspectos: como fatores relativos à qualidade de vida e à identificação 
de desigualdades sociais (incluindo dados sobre acesso à saúde, educação, atividades pessoais, 
voz política, conexões sociais, condições ambientais e insegurança); complementados por indi-
cadores biofísicos (que avaliem a pegada de carbono, hídrica e de biodiversidade). Segundo Serge 
Latouche, em uma sociedade a caminho do decrescimento, enquanto o PIB diminuiria, os ou-
tros índices sintéticos aumentariam ou se manteriam estáveis, representando o melhoramento 
efetivo das condições de vida dos indivíduos: “[...] em outros termos, é preciso fazer decrescer 

 
101 ELLUL, 1988, p. 76. 
102 MORENO, Camila. As roupas verdes do rei: economia verde, uma nova forma de acumulação primitiva. In: DIL-
GER; LANG; PEREIRA FILHO, 2016, p. 292. 
103 VEIGA; ISSBERNER, op. cit., p,.126-128. A proposta reverbera outros esforços de estabelecimento de índices de 
desempenho para além do PIB. Um exemplo seria o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado por Amartya 
Sen em parceria com Mahbub ul Haq, que incorpora fatores econômicos e sociais na avaliação de desempenho de 
países. Há também índices que consideram fatores econômicos e ecológicos, como os desenvolvidos entre 2002 e 
2005 por iniciativa do Fórum Econômico Mundial: Environmental Sustainability Index (ESI) e Environmental Per-
formance Index (EPI). Cf. VEIGA, 2015, p. 127-132. No entanto, Veiga e Issberner (2012) insistem na elaboração de 
parâmetros que abordem simultaneamente aspectos sociais, econômicos e ambientais. 
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o ‘bem-ter’ estatístico para melhorar o bem-estar vivido”104. Ainda assim, Latouche admite que 
tais índices ‘alternativos’ devem ser adotados com senso crítico, posto que muitos deles, como 
no caso do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), baseiam-se em critérios forçosamente 
objetivos, universais e transculturais. Diante disso, existe o risco de que mais uma vez definam 
certo modo de vida como “ideal”, impondo simbolicamente o modelo dos países ‘desenvolvi-
dos’ ao imaginário de modos de vida à “margem do sistema”105.  

No que tange à estratégia de redução da jornada de trabalho, Latouche diverge da noção cor-
rente de que é preciso “trabalhar mais para se ganhar mais”. Afinal, considerando a perspectiva 
macroeconômica, quanto mais se trabalha, maior é a oferta de trabalho, porém, como não há 
aumento da demanda (observando-se os atuais cenários de crescimento das taxas de desem-
prego), o preço pago pelo trabalho diminui. Logo, a ideia se tornaria incongruente, ou seja, 
trabalhar mais significa ganhar menos. Assim, os decrescentistas defendem a redução da jor-
nada de trabalho, de maneira a permitir que mais pessoas possam ser empregadas sem uma 
contrapartida do aumento da produção, ao mesmo tempo em que ocorreria uma reapropriação 
do tempo individual pelos trabalhadores para melhoria de sua qualidade de vida106.  

De outro ponto de vista, alerta-se para o risco de “efeito bumerangue” contido nessa estratégia: 
à medida que uma maior quantidade de pessoas passa a ter acesso a maiores rendimentos e 
disponibilidade de tempo, pode ocorrer também maior propensão ao consumo, sobretudo de 
bens e serviços supérfluos107. Por isso, como as demais propostas, a ideia da redução do tempo 
de trabalho deve se assentar em mudanças de valores, pois o intuito principal não é trabalhar 
menos para se ganhar mais ou simplesmente para que mais pessoas trabalhem, mas sim vi-
sando viver melhor e redescobrir o sentido da vida. Ou seja, para que não seja cooptada pela 
lógica dominante, a redução da jornada de trabalho depende igualmente da reinvenção do sen-
tido do tempo livre.  

Como vimos, no capitalismo e no socialismo produtivista, reduzir o tempo de trabalho signi-
fica fomentar o progresso técnico via maquinário. Na concepção decrescentista, contudo, a 
desejável redução do consumo material e energético pela eficiência mecânica não visa ao au-
mento da produção, mas sim à sua redução. Sendo assim, o abandono do sistema produtivista 
e trabalhista atual “pressupõe uma organização radicalmente diferente em que o lazer e a 

 
104 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 56. 
105 Ibidem, p. 176. 
106 LATOUCHE, 2012, p. 51. Essa ideia também aparece no recente texto de Besancenot e Löwy. Ao analisarem a 
histórica luta pela redução da jornada de trabalho, defendida desde os primeiros escritos de Marx, demonstram 
como, no século XXI, tal conquista coletiva regrediu em todo o mundo com o “roubo” progressivo do tempo livre 
dos trabalhadores. Cf. BESANCENOT, Olivier; LÖWY, Michael. A jornada de trabalho e o “reino da liberdade”. 
São Paulo: Editora Unesp, 2021. Do original La journée de travail et le “règne de la liberté” de 2018. 
107 VEIGA; ISSBERNER, 2012, p. 124. 
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diversão têm o mesmo valor do trabalho, na qual as relações sociais predominam sobre a pro-
dução e o consumo de produtos descartáveis inúteis e inclusive nocivos”108. Em suma, a recon-
quista do tempo livre faz parte da necessária “descolonização do imaginário”. Nesse mesmo 
contexto é que se insere a medida de controle da publicidade (em termos de conteúdo e espaço 
nas mídias), objetivando modificar o vigente ideário do consumismo – o qual, de acordo com o 
exposto, aumenta ainda mais a pressão sobre os recursos naturais109: 

[...] no contexto da contemporaneidade, a fragmentação do imaginário está ligada à multi-
plicação dos artefatos que caracteriza a sociedade de consumo. É importante dar-se conta 
de que os objetos dos quais nos circundamos, através do tempo que gastamos com eles e 
para eles, se tornam instrumentos com os quais construímos a própria identidade, por mais 
que estreita e fragmentada. [...] O budget relativo ao marketing e à publicidade vem somente 
depois das despesas militares e, como bem sabem os experts do setor, a potência do sistema 

mediático é tal que a eficácia de uma “campanha” nunca é colocada em discussão.110 

Como vimos acima, a emancipação através da técnica e da ciência é uma falsa emancipação no 
sentido de que ignora a realidade da entropia, colocando-nos em oposição com os ciclos naturais 
dos quais dependemos. Por causa disso, surge a proposta decrescentista de retorno ao local: “O 
caminho do decrescimento é o da reconquista da realidade e da terra, que lhe é fundamental. 
Trata-se de habitar a terra como um território, um lugar de cumplicidade e reciprocidade”111. De 
fato, a relocalização da economia é uma das medidas mais recorrentes nos textos em favor do 
decrescimento, defendida tanto como alternativa para se reduzir os impactos ambientais dos 
processos produtivos, quanto em função de favorecer a apropriação do sentido do local – funda-
mental para se (re)estabelecer vínculos com a Natureza: 

[...] Em nome da racionalidade econômica, uma grande mudança planetária nos foi im-
posta, contrariando o bom senso mais elementar. Há incontáveis exemplos, que vão 
desde o camarão dinamarquês – que viaja até o Marrocos para ser lavado e volta para a 
Dinamarca para ser ensacado e despachado pelo mundo todo – até as lagostas escoce-
sas, antes descascadas em fábricas locais e que, a partir do dia em que foram compradas 
por fundos de pensão americanos, passaram a ser enviadas à Tailândia para serem des-
cascadas à mão. [...] Do ponto de vista do decrescimento, a relocalização é necessária 
não apenas no plano econômico, mas também como higiene mental, intelectual e espi-
ritual. É reencontrar o sentido do local.112 

Em termos práticos, relocalizar significa produzir localmente a maior parte dos produtos ne-
cessários à satisfação das necessidades materiais de uma dada população. Assim sendo, em 

 
108 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 153. (Tradução nossa) 
109 LATOUCHE, 2012, p. 51. 
110 BONAIUTI, 2012, p. 99-100. 
111 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 190. (Tradução nossa) 
112 LATOUCHE, 2012, p. 50-51. 
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função de seus circuitos curtos de produção e de distribuição, a proposta da agricultura e da 
pecuária familiar e biológica também está inserida no princípio de relocalização da economia. 
Além disso, é defendida como contraponto aos impactos socioambientais gerados pela agri-
cultura e pela pecuária altamente mecanizadas e de escala industrial – as quais, por sua vez, 
apoiam-se no crescente uso de aditivos químicos (contaminando águas, solos e organismos), 
na irrigação intensiva (modificando cursos d’água e dilapidando as reservas existentes), na mu-
dança do uso dos solos (comprometendo os ainda remanescentes biomas naturais) e no em-
prego cada vez maior de recursos energéticos. No último caso, observa-se inclusive que atual-
mente o denominado agronegócio seja mais consumidor que produtor de energia, enquanto o 
modelo familiar biológico e agroecológico teria o potencial de reduzir os impactos relaciona-
dos às mudanças climáticas113: 

Se, por um lado, a agricultura industrial requer grandes quantidades de combustível, má-
quinas e logísticas de produção e distribuição altamente burocráticas, por outro lado, a 
agricultura camponesa sustentou a humanidade por milênios com base em um aprovei-
tamento energético muito mais eficiente e uma lógica de distribuição mais simplificada. 
Deve-se reconhecer a importância exercida, neste caso, pela escala local. Chama atenção 
ainda o reaproveitamento de produtos verificados na agricultura camponesa – os restos 
de poda viram adubo para outras plantas; os restos de comida viram alimento de animais 
domésticos; a água suja da cozinha é direcionada às bananeiras etc. – em contraste com 
os inaceitáveis desperdícios do agronegócio, como as toneladas de alimentos que se per-
dem no transporte e na estocagem com fins especulativos.114 

Sendo assim, há inclusive decrescentistas que propõem a estrutura da vida camponesa como 
berço para uma possível sociedade do decrescimento, em função de características como: des-
centralização das estruturas sociais e produtivas, além do uso ‘sustentável’ dos recursos natu-
rais. De acordo com essa linha de pensamento, a autossuficiência alimentar representa outra 
característica positiva do campesinato, permitindo relativizar a atual noção de pobreza: “[...] o 
conceito de pobreza comumente utilizado se refere muito mais à ausência de acumulação de 
bens materiais do que à qualidade de vida ou segurança alimentar”115. Em adição, as relações 
sociais do modo de vida camponês, em geral, são cooperativas; o que poderia favorecer, por-
tanto, a saída do enfoque predominantemente competitivo que vigora no presente. 

Se considerarmos que, em muitos países do hemisfério Sul ou mesmo do leste europeu, grande 
parte da população depende da agricultura de subsistência, poderíamos dizer que “caso 

 
113 MARTÍNEZ-ALIER, Joan. Justiça ambiental e decrescimento econômico: a aliança dos dois movimentos. In: 
LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 64. 
114 CARVALHO, Igor S. H. de; BOCCATO-FRANCO, Alan. O papel do campesinato na construção da sociedade do 
decrescimento. In: Ibidem, p. 325-326. 
115 Ibidem, p. 324-325. 
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voltássemos ‘à luz de velas’, a grande maioria da humanidade continuaria a viver como vive hoje, 
com uma pressão muito menor sobre seus próprios recursos e culturas”116. São esses agricultores 
que preservam o que ainda resta dos recursos naturais nos espaços que ocupam, mantendo rela-
ções sociais diversificadas. Em uma sociedade do decrescimento, o esforço de adaptação caberia 
assim a uma “minoria mecanizada e motorizada”, a qual deveria progressivamente reaprender 
as práticas de rotações de culturas, dos fertilizantes naturais no lugar dos químicos, ou mesmo 
da tração animal ou do manuseio de instrumentos leves de produção117. 

A revitalização da democracia local constitui outra dimensão da estratégia de relocalização na 
construção de uma sociedade do decrescimento. Assim como Cornelius Castoriadis, Serge La-
touche acredita que, acima da “utopia de uma democracia universal”, a democratização em 
escala local representaria a possibilidade de realização concreta da autonomia118. Dentro da 
“aldeia global”, as diferentes biorregiões119 autônomas comporiam redes interligadas, for-
mando uma estrutura social a que poderíamos chamar de “democracia das culturas”120. Essa 
foi exatamente a estratégia adotada pelos neozapatistas na região de Chiapas, como veremos a 
seguir: a reconquista dos comuns121 por povos autônomos que, apesar de integrarem comuni-
dades diversas e independentes, mantêm uma ‘comunicação democrática’ entre si. 

Embora algumas propostas sejam convergentes, os defensores do decrescimento reforçam que 
não há um único caminho na construção de uma “sociedade do decrescimento”, mas sim uma 
“matriz de alternativas” a serem implementadas e testadas conforme cada contexto de transição. 
Portanto, o movimento aproxima-se de outras reflexões teóricas e iniciativas práticas conduzidas 
em diferentes partes do mundo, tais como: as comunidades neorrurais122; os movimentos Slow 

 
116 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 61-62. (Tradução nossa) 
117 Ibidem. 
118 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 137. 
119 Voltaremos ao conceito de biorregião adiante. Ver subcapítulo 5.2. 
120 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 178. 
121 Vale dizer que, ao contrário da “tragédia dos comuns” anunciada por Garret Hardin em 1968, conforme vimos no 
Capítulo 3, comungamos da opinião de Elinor Ostrom (1933-2012) ao defender que as pessoas são capazes de se 
organizar para utilizar de forma adequada os recursos dos quais dependem. Para comprovar tal tese, Ostrom analisa 
diferentes povos e organizações que conseguiram lidar, coletivamente, com as condicionantes socioambientais dos 
locais em que se estabeleceram. Entre outras publicações, ver: OSTROM, Elinor. Governing the Commons: the 
evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Nessa mesma direção, 
recomendamos também as reflexões de Christian Laval e Pierre Dardot. Ambos argumentam que práticas sociais 
anticapitalistas devem visar à consolidação de “comuns”, entendidos como os meios materiais e imateriais neces-
sários às atividades coletivas comunitárias. O princípio do “comum” radicaliza, assim, a democracia ao instituir o 
autogoverno das pessoas, as quais, desse modo, podem se libertar da dominação explícita do Estado, assim como da 
dominação abstrata do sistema econômico vigente. Cf. LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. O Comum: um ensaio 
sobre a revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2017. 
122 Neorruralismo, ou “novos rurais”, é um movimento de pessoas que optaram por abandonar as cidades para viver 
nas áreas rurais, promovendo uma espécie de êxodo urbano voluntário. Em busca por maior qualidade de vida, 
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food123 (“Comida lenta”) e Slow science124 (“Ciência lenta”); as cooperativas autogeridas e as asso-
ciações de bairro; além dos bancos de tempo125.  Também converge para a proposta do decresci-
mento o Movimento da Economia Solidária, o qual propõe a relocalização da economia mediante 
a criação de seus bancos e moedas comunitárias, o estabelecimento de cooperativas para a produ-
ção e distribuição de bens em escala local e a democratização da gestão dos empreendimentos.  

Em nosso campo de atuação, retomamos, como exemplos, experiências que foram analisadas no 
Capítulo 4, tais como os institutos e militantes da permacultura e da bioconstrução, assim como 
das tecnologias sociais e intuitivas – os quais têm desenvolvido soluções de baixo impacto ambi-
ental, com conhecimentos e recursos locais, para atender às demandas habitacionais e materiais 
das comunidades em que se inserem. Esse leque de experiências, exemplos de organização local, 
interessam tanto por si mesmas quanto por se constituírem como formas de “resistência e de 
dissidência em relação ao processo triunfante da onimercificação do mundo”126.  

No caso específico do Brasil, certos movimentos são particularmente apontados como aliados à 
proposta do decrescimento, a saber: o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e a Via Campesina – Brasil. No primeiro caso, 
os integrantes lutam contra a ideia de que a produção de energia seja usada simplesmente como 
fonte rápida de acumulação de capital, defendendo o compromisso de qualidade de vida para 
todos, inclusive para as futuras gerações. Com esse intuito, pleiteiam a participação popular em 
todos os processos de planejamento de produção e de distribuição de energia no país. No caso 
do MST, destacam-se as iniciativas de fixação de famílias no campo para a produção de alimentos 

 
autonomia e também por reconexão com o mundo natural, essas pessoas têm se dedicado a práticas que levem à 
autossuficiência alimentar e sejam de menor impacto ambiental – como a permacultura e o cultivo de agroflorestas. 
Cf. AZEVEDO, Eliane de. “Neorrurais: os imigrantes da utopia”, Le Monde Diplomatique, 20 abr. 2021. Disponível 
em: <https://diplomatique.org.br/neorrurais-os-imigrantes-da-utopia/>. Acesso em: 09 jan. 2021. 
123 Criado pelo italiano Carlo Petrini, em 1986, Slow food tornou-se uma associação internacional sem fins lucrativos 
em 1989 e que atualmente congrega apoiadores em 150 países. Defende o direito ao prazer da alimentação, utili-
zando-se, para tanto, do consumo de produtos artesanais, cujo processo de produção deve respeitar tanto o meio 
ambiente quanto seus produtores. Os dados sobre o movimento no Brasil estão disponíveis em: <http://www.slowfo-
odbrasil.com>. Acesso em: 09 jan. 2022. 
124 Os cientistas signatários do movimento Slow Science, cujo manifesto foi lançado em 2010, contrapõem-se à “cul-
tura da pressa”, expressa pelo imediatismo na publicação de resultados de pesquisas em universidades e outras 
instituições. Assim, defendem a qualidade das pesquisas em detrimento de sua quantidade. Cf.: <http://slow-sci-
ence.org/>. Acesso em: 09 jan. 2022. 
125 O banco de tempo é um sistema de troca de serviços por tempo, constituindo-se, assim, como uma das ferramentas 
da economia solidária. Como todas as horas, independentemente do tipo de serviço prestado, têm o mesmo valor, o 
intuito é justamente promover trocas solidárias em bases igualitárias. Portugal, por exemplo, já conta com 23 agências 
de bancos de tempo. Para mais, ver: <https://bancodetempo.pt/>. Acesso em: 09 jan. 2022. No Brasil, podemos citar a 
iniciativa do Banco de Tempo Florianópolis. Cf. MORCIANI, João Pedro Rodrigues. A experiência do banco de tempo 
Florianópolis. Monografia (Conclusão de curso) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. 
126 LATOUCHE, [2004] 2009, p. 91. (Tradução nossa) 
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orgânicos (biológicos) e por meio da agroecologia (Figura 109), questionando o uso da terra en-
quanto mercadoria, a contaminação dos solos e das águas pelas atividades do agronegócio e o 
modelo de agricultura baseado na exportação. Nessa mesma linha, encontram-se as outras orga-
nizações que formam a Via Campesina – Brasil 127. 

Figura 109 – Produção de arroz orgânico em assentamento do MST. 

 

Fonte: MST (2019), em rede128. 

 

 

É justamente pela observação das condições de vida dos países sul-americanos e demais nações 
consideradas ‘periféricas’ que a noção de decrescimento tem sido contestada. Afinal, em vir-
tude da insuficiência em termos de infraestruturas, equipamentos públicos e moradia, pensa-
dores do Sul global começaram a difundir a ideia de que o decrescimento seria inviável para 
realidades em que necessidades básicas humanas (materiais ou imateriais) não foram atendi-
das. Além disso (e sobretudo), os aspectos “voluntário” e “limpo” da transição rumo a um “de-
crescimento sereno e convivial” podem subestimar as relações de poder estabelecidas:  

Na América Latina, os conflitos têm contornos e perfis muito mais claros. O decresci-
mento também intervém em constelações de poder social e político, mas deveria fazê-
lo de maneira mais explícita, reconhecendo que a disputa por poder não é “limpa” e 

que os poderosos não renunciarão a seus privilégios de maneira “voluntária”.129  

Por isso, no lugar do decrescimento, outras noções ganharam força em nossas terras, especial-
mente aquelas da Justiça Ambiental e do Bem Viver – as quais examinaremos a seguir.     

 
127 BOCCATO-FRANCO, Alan. O decrescimento no Brasil. In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 282-283. 
128 Cf. “Conheça a maior produção de arroz orgânico da América Latina, do MST”, MST, 19 mar. 2019. Disponível 
em: <https://mst.org.br/2019/03/14/conheca-a-maior-producao-de-arroz-organico-da-america-latina-do-mst/>. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 
129 ACOSTA, Alberto; BRAND, Ulrich. Pós-extrativismo e decrescimento: saídas do labirinto capitalista. São Paulo: 
Elefante, 2018. p. 162. 
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5.2 JUSTIÇA AMBIENTAL PARA BEM VIVER 

Nessas orientações, transparece de alguma forma a filosofia indígena, que recusa a di-
cotomia entre natureza e cultura em favor de sua continuidade e, dessa maneira, co-
meçamos a ouvir uma outra voz. A recusa do desenvolvimento do tipo ocidental e o 
reconhecimento dos valores das sociedades indígenas tradicionais constituem uma 
primeira etapa em direção à descolonização do imaginário e um primeiro passo rumo 
à saída do imperialismo da economia130. 

Como vimos, o desenvolvimento tornou-se, com o tempo, o objetivo de qualquer país, indepen-
dentemente de sua orientação política ou desempenho econômico131. No entanto, confrontar essa 
ideia em contextos de ‘carência’, conforme observado nos assim denominados países de ‘Terceiro 
Mundo’ (bem como em algumas regiões economicamente desfavorecidas de países ricos), repre-
senta um grande desafio, visto que poderia significar simbolicamente a “perda da esperança” 
para seus povos – aquela prometida por Truman em 1949. Afinal, a “bandeira” do desenvolvi-
mento foi defendida por muitos anos como uma “receita universal” para melhorar as condições 
de vida das populações em todo o mundo132. Então como lançar agora a ideia do decrescimento, 
oposta ao paradigma vigente, como um novo caminho a ser perseguido? 

Nos países do Norte, os discursos e as práticas decrescentistas indicam que é necessário 
consumir menos e produzir de outra forma. Mas a ideia de privação defendida, em grande 
medida, refere-se a produtos e serviços considerados supérfluos (acima das necessidades bá-
sicas atendidas) ou que podem ser compartilhados. Sob a ótica dos países do Sul, contudo, tal 
concepção se mostra problemática: só é possível se privar daquilo a que já se tem acesso 133. 

No entanto, também é fato que, se cada habitante dos países ‘periféricos’ passar a seguir o 
mesmo padrão de consumo dos países do Norte, o colapso que vem sendo anunciado poderá 
se tornar real ainda mais rápido, sendo que então irão prevalecer condições de vida atual-
mente consideradas “primitivas” – enquanto muito diferentes daquelas que vigiam quando o 
conceito de desenvolvimento ainda não havia sido difundido134. Permanece, portanto, a ques-
tão: como lidar com as necessidades materiais desses países sem esgotar as bases naturais 
necessárias à própria reprodução da vida? 

Inicialmente, segundo algumas concepções, seria necessário transformar o referencial econô-
mico atual, para além de se insistir em uma melhor distribuição do produto nacional de cada 

 
130 LATOUCHE, [2010] 2011, p.16-17.  
131 GARCIA, Ernest. Decrescimento e bem viver: algumas linhas para um debate adequado. In: LÉNA; NASCI-
MENTO, 2012, p. 202. 
132 RIST, 2012, p. 140. 
133 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. O decrescimento e os países do Sul. In: LÉNA; NASCIMENTO, 
op. cit., p. 291, grifo dos autores. 
134 RIST, op. cit., p. 141. 
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país135. Nesse sentido, surge a ideia de “crescimento qualitativo” ou de “decrescimento seletivo” 
para as sociedades do Sul global, em paralelo à transição para o decrescimento stricto sensu no 
caso dos países ‘avançados’. Como consequência, de acordo com essa linha de pensamento, po-
deríamos até admitir a expansão da economia global por alguns anos, com decorrente aumento 
da pegada ecológica e das pressões sobre a biosfera, desde que ocorressem avanços visando à 
transição em todos os contextos136. É nesse ponto que essa corrente de discussão se afasta da 
proposta do “crescimento a qualquer custo” ou mesmo daquela do “crescimento zero”, presentes 
na Conferência de Estocolmo, aproximando-se da ideia de “estado estacionário”, defendida por 
Herman Daly. Assim, o processo de adequação iria exigir, por exemplo, investimentos em países 
e regiões desprovidos de infraestruturas, bem como o crescimento econômico visando à indis-
pensável transição rumo à produção de energia por meio de fontes renováveis e à consolidação 
de propostas de mobilidade urbana apoiadas nos meios de transporte público137. Contudo, esses 
investimentos deveriam ser localizados e voltados à efetiva redução dos impactos ambientais e 
não à ideia de “crescimento pelo crescimento”: 

[...] Por um lado, será preciso fazer crescer os serviços, as energias renováveis, os trans-
portes públicos, a economia plural (que inclui a economia social e a solidária), as obras 
de humanização das megalópoles, as agriculturas e pecuárias familiares e biológicas. 
Por outro, será necessário fazer decrescer as intoxicações consumistas, a alimentação 
industrializada, a produção de objetos descartáveis e/ou que não podem ser conserta-
dos, a dominação dos intermediários (principalmente cadeias de supermercados) sobre 
a produção e o consumo, o uso de automóveis particulares e o transporte rodoviário de 
mercadorias (em favor do ferroviário).138 

 

Além de defesas em favor do decrescimento seletivo, há também, como contraponto à proposta 
do decrescimento no Norte, os movimentos por justiça ambiental nos países do Sul global, que 
militam contra as trocas ecologicamente desiguais (Figura 110). O termo “justiça ambiental” co-
meçou a se difundir nos Estados Unidos nos anos 1980 por aqueles que lutavam contra o “ra-
cismo ambiental”, ou seja, contra o desvio de atividades poluentes e de alto impacto ecológico 
para locais habitados majoritariamente por grupos de baixa renda e minorias étnicas139:  

[...] O descarte de resíduos tóxicos é altamente concentrado em comunidades pobres e 
vulneráveis (nos Estados Unidos, alguns dos piores sítios de descarte estão localizados 
nas reservas indígenas) ou em regiões pobres do mundo (baterias tóxicas são tratadas na 
China em condições insalubres, e navios velhos são desmontados no litoral da Índia e de 

 
135 LÉNA, 2012, p. 35. Ver também MARQUES, 2015, p. 608. 
136 VEIGA; ISSBERNER, 2012, p. 130. 
137 MARQUES, 2015, p. 503. 
138 VEIGA; ISSBERNER, op. cit., p. 130. 
139 MARTÍNEZ-ALIER, 2012, p. 55.  
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Bangladesh a um custo humano considerável). Acredita-se que a péssima qualidade do ar 
no norte da China reduziu mais de cinco anos, desde a década de 1980, a expectativa de 
vida da população. Essa distribuição injusta dos danos ambientais pode estimular movi-
mentos em favor da justiça ambiental.140 

Figura 110 – Manipulação de lixo eletrônico em depósito na China. 

 
Fonte: CNN (2013), em rede141. 

Embora a noção de injustiça estivesse subjacente em diversas lutas sociais que historicamente 
combateram a alocação de refugos e de setores tóxicos em áreas habitadas por populações po-
bres e por grupos étnicos minoritários, o movimento norte-americano da década de 1980 con-
tribuiu para desencobrir definitivamente esse “quadro analítico submerso”142. Com efeito, 
desde meados dos anos 1960, alguns sindicatos, grupos ambientalistas e organizações de mi-
norias étnicas incorporaram, em suas respectivas pautas, a “distribuição espacialmente desi-
gual” da poluição. Contudo, não obtiveram sucesso em modificar essas práticas de segregação 
socioambiental a partir de suas denúncias143.  

Foi somente após a experiência concreta de luta em Afton na Carolina do Norte (Estados Uni-
dos – Figura 111) que o movimento pela “justiça ambiental” foi elevado à condição de questão 
central na luta pelos direitos civis. Nesse contexto, a pesquisa realizada pela Comissão de Jus-
tiça Racial da Igreja Unida de Cristo desempenhou um papel fundamental, pois comprovou 
que a composição racial de uma comunidade (acima que o próprio fator “baixa renda”) repre-
sentava a variável que melhor poderia explicar a existência (ou não) de repositórios de resíduos 

 
140 HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 232. Do original Seven-
teen contradictions and the end of capitalism de 2014. 
141 WATSON, Ivan. “China: The electronic wastebasket of the world”, CNN, 31 mai. 2013. Disponível em: <https://edi-
tion.cnn.com/2013/05/30/world/asia/china-electronic-waste-e-waste/index.html>. Acesso em: 10 jan. 2022. 
142 ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental e construção social do risco. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 5, p. 
49-60, jan./jun. 2002. 
143 Ibidem, p. 52. 
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insalubres em certa área urbana144. Com a divulgação dos resultados dessa pesquisa, o reve-
rendo Benjamin Chavis forjou a expressão “racismo ambiental”, caracterizando “a imposição 
desproporcional (intencional ou não) de rejeitos perigosos às comunidades de cor”145. 

Figura 111 – Protesto não violento dos moradores de Afton (Estados Unidos, 1982). 

 
Fonte: MARTÍNEZ-ALIER  et al. (2014), p. 22146. Com o objetivo de evitar o despejo de material tóxico nas proxi-
midades de suas residências, entre outras ações, os manifestantes deitaram-se na estrada diante dos caminhões, 

impedindo que os veículos carregados de resíduos pudessem passar. 

Em 1991, durante a primeira Cúpula Nacional de Lideranças Ambientalistas de Povos de Cor, 
foram aprovados os “17 Princípios da Justiça Ambiental”, que estabeleceram uma agenda naci-
onal para a modificação da política ambiental dos Estados Unidos. A partir de então, foram in-
corporadas, nas ações públicas e legislações de cunho ambiental, as pautas das minorias – além 
das reivindicações das comunidades afro-americanas, também foram inclusas aquelas das ame-
ríndias, latinas e ásio-americanas. O movimento pela justiça ambiental tornou-se, portanto, uma 
rede multicultural e multirracial no país147. A partir dos anos 1990, o conceito passou a abarcar 
os movimentos espontâneos e as Organizações de Justiça Ambiental (OJAs) em todo mundo, 
incluindo ainda redes firmadas para além de fronteiras nacionais. 

Assim, os movimentos e redes por justiça ambiental denunciam a relação existente “entre po-
breza, marginalização e segregação racial, de um lado, e uma má qualidade ambiental, de ou-
tro”148. Em outras palavras, colocam em debate a ideia de “desigualdade socioambiental”, acu-
sando que os “malefícios” do desenvolvimento econômico são quase sempre transferidos em 

 
144 Ibidem, p. 53. 
145 PINDERHUGHES, Rachel. The impact of race on environmental quality: an empirical and theoretical discussion. 
Sociological Perspectives, v. 39, n. 2, p. 231-248, 1996. p. 241. (Tradução nossa) 
146 MARTÍNEZ-ALIER, Joan [et al.]. Between activism and science: grassroots concepts for sustainability coined by 
Environmental Justice Organizations. Journal of Political Ecology, v. 21, n. 1, p.19-60, 2014. DOI: 10.2458/v21i1.21124. 
147 ACSELRAD, 2002, p. 54. 
148 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Tradução de Igor Ojeda. 
São Paulo: Elefante, 2019. p. 191. 
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direção aos lugares habitados por populações de baixa renda, especialmente por minorias so-
ciais – como no caso das populações negras em 1980. Essas foram pioneiras em perceber certa 
regularidade entre o “movimento dos males do capitalismo” e suas próprias condições de mo-
radia, pois tinham sua expectativa de vida reduzida diante da exposição contínua aos depósitos 
de lixo e de resíduos químicos, entre outros danos149. Nesse sentido, o movimento contra o 
“racismo ambiental” norte-americano expressava uma sobreposição das questões tradicionais 
da justiça social aos problemas ambientais – correlacionando a proximidade de fontes de risco 
às áreas destinadas para os “grupos não dominantes”.  

Mas isso continua a acontecer no presente150. Em pesquisa conduzida em Santiago (Chile) sobre 
os índices de concentração de material particulado, por exemplo, comprovou-se que as regiões 
urbanas nas quais predominam as populações de baixa renda são aquelas mais expostas aos po-
luentes atmosféricos – e também as mais vulneráveis às mudanças climáticas em curso151. De 
fato, há bastante tempo os “donos do capital” têm conscientemente incentivado a transferência 
dos “produtos invendáveis” de suas atividades econômicas (poluição e refugos) para bairros, re-
giões e países mais pobres. É o que também comprova a fala do então economista do Banco 
Mundial, Lawrence Summers (nascido em 1954), em seu polêmico memorando que ‘vazou’ para 
a imprensa, tendo sido publicado pelo The Economist, em fevereiro de 1992, sob o título “Let 
Them Eat Pollution” (literalmente, “Deixe-os comer a poluição”): 

[...] a medida do custo necessário para enfrentar as consequências da poluição sobre a 
saúde depende da amplidão da redução dos custos induzidos por uma mortalidade e 
uma morbidade aumentadas. Desse ponto de vista, a poluição danosa para a saúde de-
veria estar nos países em que esses custos são os menos elevados, que são os países 
com os custos salariais mais baixos.152 

Tão enfático quanto o memorando Summers tem sido a postura do movimento “not-in-my-
backyard” (NIMBY, ou “no meu quintal, não”), surgido em alguns bairros dos Estados Unidos 
na década de 1970, com o suposto objetivo de proteger “direitos de vizinhança” contra empreen-
dimentos considerados prejudiciais. A princípio, poderia ser alinhado às mobilizações contra o 

 
149 ACSELRAD, 2020, em rede. 
150 No caso específico dos Estados Unidos, o debate sobre a distribuição desigual de danos ambientais ressurgiu 
com maior intensidade, em 2005, após os impactos causados pelo furacão Katrina. Isso porque grupos socialmente 
mais vulneráveis (como o dos afrodescendentes) sofreram de maneira mais acentuada as consequências desse de-
sastre ‘natural’ – inclusive pela dificuldade em obterem proteção (física e econômica) adequada por parte das auto-
ridades públicas. Cf. ACSELRAD [et al.]. Desigualdade ambiental e acumulação por espoliação: o que está em jogo 
na questão ambiental? e-cadernos CES [Online], 17, 2012. DOI: 10.4000/eces.1138. 
151 ROMERO, Hugo [et al.]. Climas urbanos y contaminación atmosférica en Santiago de Chile. Revista Latinoameri-
cana de Estudios Urbano Regionales, v. 36, n. 109, Santiago, dez. 2010. DOI: 10.4067/S0250-71612010000300002. 
152 Consultado em: FOSTER, John Bellamy. "Let them eat pollution": capitalism and the world environment. Mon-
thly Review, v. 44, n. 8, jan. 1993. DOI: 10.14452/MR-044-08-1993-01_2. (Tradução nossa) 
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“racismo ambiental”, contudo, em grande parte dos casos, os manifestantes NIMBY expressam 
a tentativa de manter seus privilégios espaciais (protestando contra a desvalorização imobiliária 
que esses empreendimentos podem gerar)153: “[...] ou seja, ‘eu’ não deveria sofrer, no meu próprio 
quintal, as consequências negativas das minhas próprias ações”154. Em contrapartida, o lema dos 
movimentos por justiça ambiental é: “poluição tóxica para ninguém”. No lugar de apenas se ne-
garem a receber a poluição em seus locais de moradia, “exportando a injustiça ambiental” para 
outras regiões e países em que as pessoas estejam menos mobilizadas politicamente, os defen-
sores da justiça ambiental buscam se articular em escala internacional, construindo sua resis-
tência frente às dimensões globais da “reestruturação espacial da poluição”155.  

Por outro lado, percepção semelhante à do NIMBY (mesmo sem dizê-lo de forma igualmente 
explícita) comparece na formulação dos “mecanismos de flexibilização” do Protocolo de Kyoto 
ao permitir que países emissores comprem “direitos de poluir” além de suas fronteiras – ou 
seja, esses instrumentos servem para justificar precisamente a “deslocalização das atividades 
poluentes dos grupos multinacionais aos países do Sul”156. É nesse sentido que outra vez cha-
mamos atenção para o fato de que a visão dominante de emancipação da sociedade em relação 
à Natureza por meio de inovações tecnológicas e científicas, na verdade, corresponde à exter-
nalização de impactos socioambientais.    

Realidade presente desde a colonização, a externalização acabou se acentuando com os pro-
cessos de globalização nas últimas décadas. Até porque, em função da maior mobilidade do 
capital, surgiram práticas de se realizar “chantagens de localização”, colocando em competi-
ção, na arena mundial, os possíveis lugares de implantação de futuros ‘negócios’. Essa espécie 
de ‘leilão’ dos espaços destinados aos investimentos no contexto internacional implica, por sua 
vez, em uma “desregulação generalizada”157 de maneira a reduzir os custos dos empreendimen-
tos, tanto em termos sociais (pela constante redução dos salários e negação de direitos traba-
lhistas) quanto ambientais (com o desmantelamento de políticas públicas e de regulações de 
proteção ao meio natural). Como sintetiza Henri Acselrad, o processo que chamamos de 

 
153 Os integrantes do NIMBY protestam, inclusive, contra a construção de obras de ‘interesse social’. A título de 
ilustração, citamos a manifestação de moradores e comerciantes contra a instalação de um albergue para moradores 
de rua no bairro de Pinheiros (SP): ROLNIK, Raquel. “Agora é em Pinheiros que não querem “gente diferenciada”?”, 
Urbanidades, 26 out. 2011. Disponível em: <https://urbanidades.arq.br/2011/10/26/no-meu-quintal-nao/>. Acesso em: 
10 jan. 2021. 
154 BRAND; WISSEN, [2017] 2021, p. 154. 
155 ACSELRAD, 2002, p. 54. 
156 CHESNAIS, François; SERFATI, Claude. “Ecologia” e condições físicas da reprodução social: alguns fios condu-
tores marxistas. Crítica Marxista, São Paulo, n. 16, 2003. p. 69. 
157 ACSELRAD, op. cit., p. 58. Ver também: ACSELRAD [et al.], 2012, em rede. Isso vale inclusive para as cidades 
que pretendiam (e ainda pretendem) atrair os edifícios projetados pelos “arquitetos-estrela” que investigamos no 
Capítulo 4. 
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globalização deveria ser definido como a “possibilidade de que os capitais têm de adquirir para 
si a capacidade de desorganizar as sociedades tanto do ponto de vista dos direitos sociais 
quanto das normas ambientais”158.  

É justamente a externalização o principal foco de luta dos movimentos por justiça ambiental, os 
quais tentam demonstrar que, enquanto a dinâmica locacional do capitalismo, em sua dimensão 
de “fuga para adiante”, manter-se, a crise socioambiental em que nos encontramos não terá fim.  
Melhor dizendo, enquanto cada crise ambiental em potencial das “práticas espaciais dominan-
tes” for transferida para terceiros, transformando-se em crise das “práticas espaciais dos grupos 
não dominantes”, nada vai mudar159. A noção de justiça ambiental propõe então uma ressignifi-
cação da questão ambiental, à medida que articula discursivamente de maneira distinta o debate 
atual sobre meio ambiente e escassez. No discurso dominante, o mundo natural é geralmente 
compreendido enquanto “uno, homogêneo e quantitativamente limitado”. Ao apontar a desi-
gualdade ambiental, por sua vez, o movimento por justiça ambiental indica a existência de uma 
distribuição desigual de partes qualitativamente diferentes da Natureza160. A justiça ambiental 
trata, portanto, da “distribuição intrageracional dos impactos e das oportunidades ambientais”, 
incluindo dimensões não distributivas da justiça161. Sendo assim, a temática ambiental passa a 
englobar dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente ligadas à ideia de justiça social, consti-
tuindo-se como estratégia de ação para os movimentos sociais – os quais, mediante suas reinvin-
dicações e em determinadas circunstâncias, conseguem produzir mudanças nas políticas e legis-
lações responsáveis pela proteção ambiental162.  

Conforme visto, de fato, numerosas pesquisas têm demonstrado que as condições naturais ne-
cessárias à reprodução social são dependentes de diferentes ecossistemas, os quais se encon-
tram muito fragilizados. Considerando apenas os impactos relativos às mudanças climáticas, 
depreende-se que a questão ambiental seja também social, pois afeta variadas populações e 
seus efeitos se manifestam de forma desigual no espaço mundial – o que exigiria posturas tam-
bém diversificadas: já se encontram gravemente ameaçados pelo aquecimento global, por 

 
158 ACSELRAD, 2020, em rede. 
159 Ibidem, em rede.  
160 Cf. ACSELRAD, Henri. Desregulamentação, contradições espaciais e sustentabilidade urbana. Revista Parana-
ense de Desenvolvimento, Curitiba, n.107, p.25-38, jul./dez. 2004. 
161 MARTÍNEZ-ALIER, 2012, p. 55. 
162 ACSERALD, Henri. Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça ambiental. Estudos 
avançados, São Paulo, v.24, n.68, p.103-119, 2010. p. 111. No Brasil, entre outros exemplos, podemos citar as seguin-
tes conquistas legais em relação à preservação dos “comuns” e dos modos de vida tradicionais que lhe são associa-
dos: a Lei do Babaçu Livre, aprovada em 13 municípios brasileiros; as Leis do Pinhão Livre no Paraná, propostas 
pelos faxinais e inspiradas na mesma perspectiva da Lei dos Babaçuais; e as Leis de acesso livre à biodiversidade, 
também no Paraná, que autorizam o acesso às matas para benzedeiras e outros que praticam medicina popular. Cf. 
ACSELRAD [et al.], 2012, em rede. 
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exemplo, habitantes autóctones do Ártico, da Groenlândia e do Himalaia, pastores da África 
do Leste, insulanos dos pequenos Estados do Pacífico, povos indígenas como os mapuches do 
Chile ou os guaranis da Argentina163. 

Sendo assim, enquanto, em um primeiro momento, o meio ambiente integra as questões relativas 
à cultura dos direitos pela via do “direito metafórico das gerações futuras” (considerando o con-
flito também metafórico que se estabelece entre sujeitos presentes e aqueles não nascidos), a 
partir do movimento por justiça ambiental, passa a englobar a “concretude” de conflitos já exis-
tentes. Os sujeitos copresentes envolvidos nesses conflitos denunciam a exposição díspar de co-
munidades e sujeitos social e economicamente desprovidos a riscos ambientais, como também 
a dificuldade de acesso a recursos ambientais por parte desses sujeitos, dada a concentração dos 
benefícios do desenvolvimento (ou do crescimento) para poucos164. 

Figura 112 – Manifestação da Aliança de Credores da Dívida Ecológica de Bangladesh (2009). 

 
Fonte: MARTÍNEZ-ALIER et al. (2014), p. 24. Essa associação estabeleceu a data de 12 de dezembro de 2009 como 

o Dia da Dívida Ecológica Global. 

Em nível mundial, o movimento por justiça ambiental propaga a noção de “dívida ecológica” 
(Figura 112). Segundo essa noção, os países do Norte estariam em débito com os países do Sul 
por terem importado matérias-primas a preços que não incluíram os danos ambientais gerados 
pela extração e processamento desses recursos nos países de origem, bem como em função das 
altas taxas de poluição derivadas de suas atividades produtivas. Estados Unidos, União Europeia 
e Japão não reconhecem essa dívida, contudo, na Conferência de Copenhague de 2009, cerca de 
20 chefes de Estado e ministros mencionaram a questão da dívida ecológica (ou climática) em 

 
163 CHESNAIS, François. Alguns marcos teóricos e políticos para a construção de uma postura ecológica revoluci-
onária. In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p.159. Ainda assim, é importante ponderar que as diferenças entre popu-
lações ricas e pobres tendem a decrescer ao longo do tempo no que tange aos riscos à existência que identificamos 
no Capítulo 2. Caso as previsões do IPCC (e dos demais documentos científicos) se confirmem, também os grupos 
dominantes não conseguirão escapar das ameaças sistêmicas que nos afligem (inundações por tempestades e tsu-
namis, perdas de safras e intoxicação química, entre outras). 
164 ASCERALD, 2010, p. 109. 
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seus discursos. Em alguns casos, indicaram a necessidade de “reparação” desse cenário de trocas 
ecologicamente desiguais, em que se configura a “maldição dos recursos”165. Esse cenário ainda 
se faz presente na atualidade, dado o contexto de “neoextrativismo” ou de “extrativismo redis-
tributivo”166: nas primeiras décadas do século XXI, em diferentes países latino-americanos, 
mesmo com o retorno da presença do Estado na regulação da economia, preservou-se a moda-
lidade histórica da acumulação de origem colonial, baseada no extrativismo.  

Mantida ao longo do tempo sem grandes mudanças, com a ascensão dos governos progressis-
tas167, essa nova versão do extrativismo procurou associar a conquista de uma “fatia maior do 
mercado mundial” com o atendimento parcial de demandas populares, promovendo a ascensão 
social via consumo – sem questionar as próprias condições de produção168. A diferença foi que, 
nesses países, passou-se a um maior controle das atividades extrativistas e da distribuição de 
seus rendimentos – em parte, empregados para subsidiar programas de cunho social (a exemplo 
do Bolsa Família no Brasil169). Ou seja, os governos progressistas tentaram promover uma 

 
165 MARTÍNEZ-ALIER, 2012, p. 70. A “maldição dos recursos” ou “paradoxo da abundância” diz respeito ao fato de 
que as regiões ou países que possuem e exportam grandes volumes de recursos naturais, sobretudo minerais e com-
bustíveis fósseis, apresentam a tendência de contar com menores taxas de crescimento (em especial, industrial), 
quando comparados a outras regiões ou países detentores de menores reservas de recursos naturais. 
166 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Tradução de Tadeu Breda. 
São Paulo: Elefante, 2016. p. 64. Extrativismo é o termo utilizado para englobar atividades que removem grandes 
quantidades de recursos naturais não processados (ou processados apenas parcialmente), geralmente de forma in-
tensiva, assim como compreende os cultivos agroindustriais que empregam muitos insumos. O destino final das 
atividades extrativistas é, sobretudo, a exportação, visando atender às demandas dos países ‘centrais’. Assim, o ex-
trativismo vai além da exploração dos minérios e dos hidrocarbonetos, englobando o extrativismo agrário, florestal 
e mesmo pesqueiro. Cf. ACOSTA; BRAND, 2018, p. 36.  
167 O termo “progressista” refere-se aos governos latino-americanos que chegaram a poder a partir de 1998, com a 
eleição de Hugo Chávez como presidente da Venezuela. Em seguida, também saíram vitoriosos nos pleitos presi-
denciais: no Brasil, Luís Inácio da Silva (Lula) em 2002; na Argentina, Néstor Kirchner em 2003; no Uruguai, Tabaré 
Vázquez em 2005; na Bolívia, Evo Morales em 2005; no Equador, Rafael Correa em 2006; e, no Paraguai, Fernando 
Lugo em 2008. Segundo algumas leituras, compõem a “onda progressista”, ao menos em parte, as eleições de: Mi-
chelle Bachelet no Chile (2006); Manuel Zelaya em Honduras (2005); Daniel Ortega na Nicarágua (2006); Mauricio 
Funes em El Salvador (2009); e Ollanta Humara no Peru (2011). Já a vitória de Maurício Macri na Argentina, em 2015, 
e o processo de impedimento de Dilma Rousseff no Brasil, em 2016, têm sido considerados os marcos mais signifi-
cativos do fim do “ciclo progressista” nessa região. Cf. ACOSTA; BRAND, 2018, p. 19-20. 
168 BRAND; WISSEN, 2017, p. 117-118. 
169 O “Bolsa Família” foi um programa de transferência direta de renda, instituído pelo governo Lula em 2003, voltado 
às famílias brasileiras que se encontravam em situação de pobreza (renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa) 
e de extrema pobreza (renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa). Os benefícios recebidos poderiam ser básicos (valor 
fixo) ou variáveis (em função, por exemplo, do número de crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos). Cf.: 
<http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx >. Acesso: 08 nov. 2018. Esse programa 
foi extinto em outubro de 2021, na gestão de Jair Bolsonaro, tendo sido substituído pelo “Auxílio Brasil” – que previu 
um reajuste do valor original, embora abaixo do inicialmente divulgado ou mesmo daquele considerado necessário 
para complementar a renda das famílias brasileiras que se encontram em situação de pobreza ou de extrema po-
breza. Para mais, ver: NAIME, Laura. “Após 18 anos, Bolsa Família faz seu último pagamento nesta sexta-feira”, 
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partilha mais equitativa dos lucros gerados pelas commodities (relacionadas aos produtos agrí-
colas, fósseis e minerais) em comparação ao “extrativismo clássico” – quando imposições tri-
butárias, royalties ou licenças eram reduzidos170. Em síntese, nas regiões em que se consolidou 
o modelo de acumulação primário-exportador, estabeleceu-se um comportamento quase ‘pas-
sivo’ em relação à divisão internacional do trabalho: 

Tal aceitação tem se mantido profundamente enraizada em amplos segmentos de nos-
sas sociedades, como se se tratasse de um dna [sic] insuperável que afeta também seus 
governantes. Para muitos líderes políticos, mesmo os “progressistas”, é quase impos-
sível imaginar um caminho para se libertar desta “maldição da abundância”171. 

Conforme analisamos no Capítulo 3, o novo ciclo extrativista foi impulsionado justamente pela 
alta dos preços internacionais das commodities, sobretudo devido aos “ajustes espaciais” chi-
neses – o que, no cenário latino-americano, significou igualmente a possibilidade de responder 
aos interesses de “grandes grupos empresariais” e de melhorar as condições de vida dos “es-
tratos mais pobres”, sem modificar as estruturas de propriedade172. Assim sendo, os governos 
progressistas, “surgidos e fomentados por resistências populares contra o neoliberalismo”, re-
caíram novamente na “cegueira colonial das fantasias desenvolvimentistas”, aprofundando as 
causas estruturais de sua “opressão histórica”173. Tal qual no caso dos movimentos antigloba-
lização e altermundistas, optaram por confrontar o neoliberalismo no lugar de se oporem às 
próprias ‘engrenagens’ do crescimento econômico (agora defendido como promotor da redis-
tribuição de renda): “Apesar de todas as advertências em contrário, a obsessão pelo crescimento, 
pela expansão do consumo, pela ‘ascensão das classes médias’ como caminho para ‘superação da 
pobreza’ acabou provocando uma grave amnésia política sobre o que cresce e sobre os efeitos 
ecobiopolíticos desse crescimento”174. 

Dito de outra forma, o progressismo vitorioso na América Latina (a exemplo do “socialismo pro-
dutivista”) foi aquele que entendia progresso como sinônimo de crescimento econômico e que 
enxergava a exploração da Natureza como necessária à justiça social 175. Em consequência, a es-
querda que assumiu o poder nesses países, aos poucos, trocou seus tons “vermelhos” pelos “mar-
rons”: reduziu exigências ambientais e limitou a participação cidadã, desprotegendo os povos 

 
G1, 29 out. 2021. Disponível em:  https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/29/apos-18-anos-bolsa-familia-faz-
seu-ultimo-pagamento-nesta-sexta-feira.ghtml>. Acesso em: 14 jan. 2022. 
170 GUDYNAS, Eduardo. O novo extrativismo progressista na América do Sul: teses sobre um velho problema sob 
novas expressões. In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 306-307. 
171 ACOSTA, 2016, p. 111-112. 
172 LANG, 2016, p. 36. 
173 ARÁOZ, Horacio Machado. O debate sobre o “extrativismo” em tempos de ressaca: a Natureza americana e a 
ordem colonial. In: DILGER; LANG; PEREIRA FILHO, 2016, p. 459. 
174 Ibidem. 
175 GUDYNAS, 2019, p. 79-80. 
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originários e seus territórios176. Como veremos adiante, isso foi especialmente grave na gestão 
de Rafael Correa (nascido em 1963) no Equador. Mas não só. Na Argentina, por exemplo, os go-
vernos de Néstor (1950-2010) e Cristina Kirchner (nascida em 1953) favoreceram a exploração de 
hidrocarbonetos e a mineração a céu aberto – inclusive com o polêmico veto presidencial, que se 
contrapôs à lei de proteção dos glaciares andinos para possibilitar o avanço da exploração mi-
neira177. No caso brasileiro, os controles ambientais foram flexibilizados durante o governo Lula 
(nascido em 1945), sendo que o então presidente chegou a se queixar que as “questões dos índios, 
quilombolas, ambientalistas” constituíam-se em entraves ao crescimento econômico178. Durante 
a gestão de Dilma Rouseff (nascida em 1947), por sua vez, a pauta ambiental foi comprometida a 
tal ponto que organizações civis apontaram seu governo como o “maior retrocesso da agenda 
socioambiental” em trinta anos179. Portanto, o Estado progressista, em inúmeras ocasiões, aca-
bou se tornando um ‘facilitador’ para a exploração do meio natural. 

Após a difusão da crise mundial de 2008, ao contrário do que poderíamos supor, a exportação 
desenfreada da ‘abundância’ latino-americana intensificou-se. Entre 2011 e 2015, o preço da to-
nelada do minério de ferro caiu 65%180. No mesmo período, os preços dos produtos de agroex-
portação, como a soja, caíram 29%, enquanto entre 2014 e 2015, aqueles do petróleo, do gás e do 
carvão ‘despencaram’ 52%181. Diante do cenário de retração econômica, tentando compensar as 
receitas mais baixas, os países exportadores viram-se ainda mais pressionados a aumentar a pro-
dução dos bens primários. Ou seja, novamente o modelo extrativista foi preservado na América 
Latina. Além disso, a necessidade de redução de custos levou à flexibilização das legislações am-
bientais e trabalhistas. Isso inclusive ajuda a explicar o rompimento das barragens de mineração 

 
176 Ibidem, p. 81-82. 
177 Essa lei, aprovada no Senado argentino em outubro de 2008, criava um inventário nacional de geleiras e proibia 
o manejo de produtos químicos, a instalação de indústrias, além da exploração mineral e petrolífera nessas forma-
ções e em seu entorno. Cristina Kirchner classificou as restrições da normativa como "excessivas", expressando sua 
preocupação (e dos governadores da região) quanto às "repercussões negativas para o desenvolvimento econômico" do 
país. Ver: GUIMARÃES, Thiago. “Lei que protege geleiras na Argentina pode cair depois de veto presidencial”, Folha 
de São Paulo, 02 dez. 2008. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0212200803.htm >. Acesso em: 
14 jan. 2022. 
178 Lula, nessa fala, referia-se especialmente às propostas de expansão de empreendimentos hidrelétricos, depen-
dentes de licenciamento ambiental. Cf. PICHONELLI, Matheus. “Ambientalistas criticam discurso de Lula”, Folha 
de São Paulo, 25 nov. 2006. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2511200605.htm>. Acesso 
em: 14 jan. 2022. 
179 Foi em sua gestão, por exemplo, que se aprovaram o novo Código Florestal (responsável por incentivar sobrema-
neira o aumento do desmatamento) e a implantação de controversos projetos hidrelétricos na região Norte do Brasil. 
Para mais, ver: “Retrocesso na agenda socioambiental: O ‘Brasil Grande’ que pensa pequeno”, EcoDebate, 25 abr. 
2012. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2012/04/25/retrocesso-na-agenda-socioambiental-o-brasil-
grande-que-pensa-pequeno/>. Acesso em: 14 jan. 2022. 
180 TROCATE; COELHO, 2020, p. 50. 
181 LANG, 2016, p. 36-37. 
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que analisamos no Capítulo 2. Durante o “boom das commodities”, a capacidade de disposição 
das barragens foi aumentada para atender à intensificação da escala de extração. No “pós-boom”, 
com um novo aumento de produção contraposto à diminuição dos gastos em manutenção e se-
gurança, formou-se definitivamente o panorama para que os rejeitos crescentes transbordassem 
além da capacidade de suporte dos reservatórios182. 

Por outro lado, como nos lembra Horacio Aráoz, seria uma “grosseira falácia argumentativa” con-
siderar a economia brasileira como extrativista (em função das altas taxas de exportação de bauxita, 
por exemplo) e aquela alemã como não extrativista (pois, desde 1987, nenhuma jazida tem sido ali 
explorada), dado que o país germânico consome a maior quantidade de alumínio per capita em 
todo o mundo (produzido a partir do minério que sai do Brasil). As relações Norte-Sul precisam ser 
então “desencobertas” para que consigamos perceber o extrativismo como “dispositivo colonial do 
geometabolismo do capital” 183. Além disso, retomando o conceito de justiça ambiental, é impor-
tante ‘desencobrir’ o extrativismo sobretudo devido à localização específica que provoca dos “ma-
les do desenvolvimento”: “[...] o extrativismo lesiona o ambiente social e natural em que intervém, 
sobretudo quando se trata de megaprojetos – que rompem os ciclos vitais da Natureza e destroem 
os elementos substanciais dos ecossistemas, impedindo sua regeneração”184.  

Nesse sentido, como as tendências atuais de consumo material e energético continuam a levar os 
ecossistemas ao limite de seu equilíbrio, o metabolismo social prevalecente choca-se com os últi-
mos territórios em que as pessoas sobrevivem a partir do uso ‘sustentável’ dos recursos naturais. 
Essas populações passam a ser apoiadas pelas OJAs, configurando-se uma espécie de “ambienta-
lismo dos pobres”, constituído de resistências e lutas185. Como exemplos de embates travados no 
contexto brasileiro, podem ser citados aqueles derivados: da contaminação de trabalhadores por 
poluentes decorrentes da produção mineira e petroquímica; da expansão da monocultura do euca-
lipto, em função da perda de terras e de fontes de água por parte de populações quilombolas; da 
inviabilização da subsistência de pequenos agricultores frente à expansão da soja transgênica; além 
da perda da capacidade de pesca pelos ribeirinhos em função da implantação de hidrelétricas para 
atender à produção de energia barata voltada às multinacionais do aço e do alumínio186. 

 
182 TROCATE; COELHO, 2020, p. 51. Ver também: BRAND; WISSEN, [2017] 2021, p. 211-212. 
183 ARÁOZ, 2016, p. 454. 
184 ACOSTA; BRAND, 2018, p. 49. 
185 MARTÍNEZ-ALIER, 2012, p. 60. 
186 ASCELRAD, 2010, p. 111. Ao examinar o “caráter conflitivo” do setor de mineração, o Coletivo Brasileiro de 
Pesquisadores da Desigualdade Ambiental traz inclusive a ideia de “fetichismo da mineração”, de acordo com a 
qual o “minério existiria para ser extraído”. Assim sendo e devido à sua “rigidez locacional”, o discurso dominante 
alega que a mineração deve ocorrer onde quer que existam jazidas. Segundo esse mesmo raciocínio, os povos origi-
nários é que deveriam se deslocar para outras localidades, desconsiderando seus profundos vínculos com os terri-
tórios nos quais vivem. Cf. ACSELRAD [et al.], 2012, em rede. 



5. Alternativas ao discurso: Decrescimento, Justiça ambiental e Bem Viver I 315 

 

Portanto, alvos comuns das lutas das associações em prol da justiça ambiental, no país, são co-
munidades, localizadas especialmente em áreas rurais, em que a implantação de grandes empre-
endimentos desestrutura seus meios de subsistência. Os conflitos também ocorrem nas cidades, 
como consequências do processo de urbanização, que gera disputas locacionais relativas à cons-
trução de infraestruturas e plantas industriais. Assim sendo, há uma combinação da defesa dos 
direitos de comunidades tradicionais que se localizam na fronteira da expansão de atividades 
capitalistas (sobretudo extrativistas), ao lado de lutas contra a segregação socioterritorial e da 
salvaguarda do acesso igualitário aos recursos ambientais (Figura 113). Nessas “lutas territori-
ais”, a lógica mercantil é colocada à prova e os espaços disputados são ressignificados, permi-
tindo que vislumbremos alternativas ao existente: 

[...] Poderíamos dizer que as lutas sociais atuais “por território” na América Latina aspi-
ram a uma prática social democrática diferente, pois, ao ocupar terras com o objetivo de 
assegurar o acesso ou a redistribuição, ao bloquear ruas e estradas com o objetivo de 
evitar a instalação de uma mina, ao ocupar casas com o objetivo de assegurar moradia, 
não se trata somente de questões materiais, mas da criação de espaços que permitam a 
geração de novas alternativas de desenvolvimento.187 

Figura 113 – Mapa dos conflitos ambientais em Minas Gerais (Brasil). 

 
Fonte: Observatório dos Conflitos Ambientais em Minas Gerais, em rede188. Conflitos relativo a: em verde, áreas 
protegidas; em amarelo, atividades agropecuárias ou florestais; em laranja, atividades agroindustriais; em verme-
lho, atividades industriais; em azul claro, comércios e serviços; em marrom, demanda territorial; em cinza, dinâ-

micas urbanas; em azul escuro, obras de infraestrutura; em roxo, uso e ocupação do solo. 

Existe ainda um campo mais restrito de campanhas de maior vulto, relacionadas às problemá-
ticas globais da perda de biodiversidade e das mudanças climáticas, principalmente oriundas 

 
187 ACOSTA; BRAND, 2018, p. 144. 
188 Disponível em: <https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/mapa-dos-
conflitos-ambientais/>. Acesso em: 16 jan. 2022. 
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da participação de entidades ambientalistas internacionais no Brasil. Sobre esse último ponto, 
ocorre a articulação dos movimentos por justiça ambiental com a defesa dos direitos das po-
pulações futuras. Para tanto, os militantes defendem uma vez mais o fim da transferência dos 
custos ambientais do desenvolvimento para os mais pobres. Como já dissemos, seu argumento 
é: enquanto os impactos ambientais puderem ser deslocados para aqueles mais desprovidos 
(em âmbito local ou mundial), a pressão geral sobre o meio ambiente continuará existindo. 
Logo, se pretendemos cessar a exploração destrutiva da Natureza, primeiramente precisamos 
proteger os grupos sociais mais frágeis nesse processo. Em suma, a ligação entre o debate ge-
nérico sobre o futuro se dá pelo exame das condições históricas concretas, pela percepção de 
que o “presente define o futuro” 189.  

 

Além dos movimentos por justiça ambiental e no lugar da concepção decrescentista do Norte, 
observamos ainda o fortalecimento da noção de “Buen Vivir” nos países do Sul. Antítese à 
hegemonia do desenvolvimento (ou do crescimento econômico), Bem Viver (como vem sido 
empregado o termo no contexto brasileiro) fundamenta-se nos saberes indígenas dos povos ame-
ríndios. Como essas populações perpetuaram seus modos de vida por toda a história, em dife-
rentes contextos políticos e sistemas econômicos (ainda que marginalizados ou combatidos de 
maneira explícita), têm assumido protagonismo na crítica atual, especialmente nos países latino-
americanos. Os princípios norteadores do Bem Viver190 contrapõem-se inclusive às correntes he-
terodoxas que propõem “desenvolvimentos alternativos”, pois seus valores de referência repre-
sentam alternativas ao desenvolvimento. Bem Viver indica uma cosmovisão diversa daquela oci-
dental, em função de suas raízes comunitárias e por se afastar das lógicas antropocêntricas vi-
gentes (seja do capitalismo, ou mesmo dos socialismos reais praticados até o momento). Rompe, 
portanto, com a ideologia do desenvolvimento econômico e do progresso técnico, propondo uma 
orientação verdadeiramente sociobiocêntrica. 

Sendo assim, Bem Viver significa viver em harmonia com a comunidade e com a Natureza, 
reconhecendo os seres humanos como ‘parte’ do meio natural e não como seres ‘à parte’ dos 
demais coabitantes do planeta. Enquanto filosofia de vida em construção, também se apoia em 
práticas comunitárias similares, dispersas pelo mundo – a exemplo da filosofia africana do 

 
189 ASCELRAD, 2010, p. 114-115. 
190 As reflexões aqui reunidas sobre “Bem Viver” foram embasadas, em grande medida, no trabalho de Alberto 
Acosta, já citado outras vezes. Cabe lembrar que Acosta foi um dos responsáveis pelo plano de governo da Alianza 
País, partido encabeçado por Rafael Correa, eleito presidente do Equador em 2006. Também foi ministro de Energia 
e Minas, além de ter dirigido os trabalhos da Assembleia Constituinte que deu origem à nova constituição equato-
riana. O livro que citamos compila textos anteriormente por ele escritos, frutos de trabalhos coletivos na configu-
ração da Assembleia Constituinte, a qual encabeçou a difusão do princípio do Buen Vivir no Equador. 
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ubuntu191, dos mutirões em vilas, favelas ou comunidades rurais, do fazer solidário em geral192. 
Por outro lado, não poderia ser descrito como sinônimo do conceito de “viver melhor” ociden-
tal, à medida que o último continua a depender da exploração desmedida dos recursos dispo-
níveis. Dessa forma, não se trata apenas de uma melhor distribuição de bens e recursos, ou da 
idealização de um melhor sistema de acumulação material, mas sim da construção de outras 
formas de produção, organização social e participação política. 

De maneira semelhante ao decrescimento, ao propor uma “matriz de alternativas”, o Bem Vi-
ver reconhece a possibilidade de “formas múltiplas de vida”. Nessa direção, seus defensores 
não têm o intuito de propor uma “volta ao passado” ou mesmo de idealizar os modos de vida 
indígenas, mas pretendem que as diferentes experiências e práticas das populações nativas 
sejam respeitadas e possam servir de referência na construção de outros caminhos ao desen-
volvimento193. Até porque, lembramos que nem todas as “ontologias relacionais” dos povos 
originários adotam posturas biocêntricas, ou que automaticamente favoreçam a vida das espé-
cies ainda existentes194. Em suas relações metabólicas com o mundo biofísico, “[...] mesmo 
quando munidos de tradições culturais e de gestos simbólicos que indicam profundo respeito 
pela espiritualidade na natureza, esses povos podem se envolver em transformações ecossistê-
micas que minam sua capacidade de sustentar determinado modo de produção”195.  

De outro lado, apesar de dispor de um vasto repertório teórico-crítico, o debate do “pós-extra-
tivismo” ainda carece de igual repertório concreto. Daí a importância de considerarmos os 
valores alternativos e as experiências milenares de organização econômica e sociocultural ofe-
recidas pelas comunidades andinas e amazônicas. Como exemplo, poderíamos citar as práticas 
da minka (ou minga), do ranti-ranti e da uniguilla. No primeiro caso, a minka diz respeito ao 
trabalho coletivo que se destina para o bem comum da população – como aquele realizado para 
manter os caminhos e canais de irrigação em funcionamento (Figura 114). Já o ranti-ranti qua-
lifica o intercâmbio como parte de uma cadeia de transferências de valores, produtos e jornadas 
de trabalho: a força de trabalho ofertada para outra pessoa no trabalho agrícola, por exemplo, 
será igualmente retribuída no futuro. Por fim, a uniguilla corresponde às trocas realizadas para 
complementar a alimentação entre diferentes comunidades – o que permite melhorar a dieta 
com produtos provenientes de outras regiões, além de garantir a subsistência quando não há 
colheita ou em épocas de produção insuficiente196.     

 
191 Expressão que poderíamos traduzir como “eu sou porque nós somos”. 
192 ACOSTA, 2016, p. 14-15. 
193 ACOSTA; BRAND, 2018, p. 143. 
194 GUDYNAS, 2019, p. 155-156. 
195 HARVEY, 2020, p. 219. 
196 ACOSTA; BRAND, op. cit., p. 166-167. 
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Figura 114 – Prática da minga em comunidades andinas e paisagem resultante. 

 
Fonte: FAO (2014), em rede197. 

O termo Bem Viver começou a ganhar repercussão internacional a partir de sua inserção no 
texto das novas constituições do Equador (Buen Vivir) em 2008198 e da Bolívia (Vivir Bien)199 em 
2009, como parte da agenda inicial da “onda progressista” latino-americana. Há diferenças en-
tre as duas cartas magnas, contudo. No segundo caso, foi conferido um papel de destaque à 
Pacha Mama (“Mãe Terra”) e se reconheceu a plurinacionalidade da Bolívia, porém, o texto 
também propõe a industrialização dos recursos naturais. Embora a industrialização seja de-
fendida como indispensável para se alcançar “processos produtivos próprios” (em particular, 
na exploração mineira e de hidrocarbonetos), a Constituição boliviana acaba repetindo as noções 
clássicas de progresso e as “visões desenvolvimentistas tradicionais”, que se baseiam na explo-
ração excessiva dos elementos naturais para a satisfação das necessidades humanas200.  

Já a constituição equatoriana, para além de contar com uma seção relacionada aos direitos 
ambientais de base cidadã (sob a ótica do Sumak Kawsay, Bem Viver em quíchua), adotou uma 
postura verdadeiramente biocêntrica ao reconhecer os Direitos da Natureza (ou Pacha Mama): 
isto é, passou a entendê-la como dotada de um valor intrínseco, ontológico, mesmo quando 
não pode ser diretamente aproveitada pelos seres humanos. É nesse ponto, segundo Eduardo 
Gudynas, que radica a profundidade da atribuição dos Direitos da Natureza, pois nos “obriga 

 
197 Cf. Disponível em: <https://www.fao.org/3/i3480s/i3480s.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2022. 
198 A Constituição do Equador está disponível em: <http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacio-
nal/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2022. 
199 O texto completo da nova constituição boliviana está disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/Constitu-
cion_Bolivia.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2022. 
200 GUDYNAS, 2019, p. 125. 
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a tomar medidas de proteção para todos os seres vivos, inclusive aqueles que consideramos 
feios ou que supostamente carecem de utilidade para os humanos”201.  

Quanto à incorporação do termo Pacha Mama (como equivalente ao de “Natureza”) nas duas 
cartas, podemos dizer que representa uma ‘abertura’ importante, pois enquanto o primeiro 
termo se fundamenta em cosmovisões dos povos indígenas, o segundo deriva do “acervo cul-
tural europeu”202. Além disso, para o que nos interessa, é válido perceber que o conceito de 
Pacha Mama faz referência à Natureza como um processo de produção social (como defen-
demos no Capítulo 1): no mundo andino, a distinção predominante que separa sociedade e 
Natureza inexiste e, dessa maneira, a ideia de meio ambiente é também social (não apenas 
biológica ou física). Em adição, a relação com a Natureza assume uma dimensão coletiva, 
posto que ocorre sempre a partir de uma comunidade. O próprio sentido de comunidade 
difere da intepretação ocidental, geralmente compreendida como um grupo de pessoas que 
mantém vínculos sociais e/ou que se sentem pertencentes a um mesmo território, pois a con-
cepção andina inclui seres não humanos: alguns animais e plantas, certos elementos não vi-
vos (especialmente montes e montanhas) e os espíritos dos mortos. Enfim, a Pacha Mama é 
um modo de se entender como integrante de uma “comunidade social e ecologicamente am-
pliada”, a qual, por sua vez, insere-se em um contexto territorial específico203. A Natureza 
andina é, portanto, fonte de reprodução da vida: 

 [...] Esta não é uma Natureza intocada, e sim um meio ambiente que se cultiva e em que 
se trabalha, às vezes muito intensamente, e com o qual são criadas relações que obrigam 
a reciprocidade. É um vínculo no qual não há uma “adoração” no sentido tradicional do 
termo (não se “adora” a Mãe Terra), e sim uma “relação” de inserção (se é “parte” dela).204  

Como a Pacha Mama compreende “territórios humanizados”, isso implica, entre outras ações, 
“finas, embora intensas, intervenções na terra, sistemas de irrigação, construção de terraços, 
erradicação de matagais”205. Em contrapartida, também é verdade que a Natureza moldada pe-
las atividades produtivas, diante do atual cenário de “esgotamento do mundo”, requer a exis-
tência de áreas silvestres – em suma, é preciso igualmente recuperar o “mundo dos matagais” 
para que a biodiversidade andina seja preservada. Nessa direção, podemos citar o exemplo pi-
oneiro da Iniciativa Yasuní-ITT, que propôs uma moratória indefinida para a exploração pe-
trolífera nos blocos Ishpingo, Tiputini e Tambococha (abreviados como ITT), em parte situa-
dos dentro do Parque Nacional Yasuní, na Amazônia – o qual foi reconhecido, em 1989, como 

 
201 GUDYNAS, 2019, p. 54. Ao contrário do expresso em certos artigos jornalísticos e textos acadêmicos, a consti-
tuição boliviana não reconhece os Direitos da Natureza. Ibidem, p. 124. 
202 Ibidem, p. 95. 
203 Ibidem, p. 142. 
204 Ibidem, p. 143. 
205 Ibidem, p. 146-147. 
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patrimônio natural pela UNESCO206. A ideia de manter as reservas de petróleo do parque in-
tocadas visava: conservar a rica biodiversidade da área; proteger os povos indígenas livres, que 
ali vivem em isolamento voluntário ou que não foram contatados; evitar a emissão de mais 
gases de efeito estufa (GEE); assim como dar um primeiro passo rumo a uma transição “pós-
extrativista” no Equador207. 

Figura 115 – Manifestação do coletivo Yasunidos no Equador (2014). 

 
Fonte: El Diario (2014), em rede208. O coletivo Yasunidos organizou passeatas e reuniu assinaturas em favor de 

uma consulta popular contra o cancelamento da Iniciativa Yasuní-ITT. 

Alberto Acosta, então ministro de Minas e Energia do Equador, apresentou formalmente a 
ideia em 2007. A radicalidade dessa proposta pode ser melhor compreendida quando tentamos 
transpor suas implicações para o contexto brasileiro: seria como se o governo Lula deixasse de 
explorar o pré-sal ou de investir nos biocombustíveis do Cerrado209. Porém, em pouco tempo, 
a Iniciativa Yasuní-ITT foi reformulada. Para obter recursos econômicos que pudessem viabi-
lizar outras políticas desenvolvimentistas, o presidente Rafael Correa apresentou a seguinte 
condição: a moratória petrolífera somente seria mantida se o Equador recebesse uma compen-
sação financeira internacional. Tal compensação deveria equivaler, no mínimo, à metade dos 
lucros que se imaginava obter com a extração de petróleo na área – ou 3,6 bilhões de dólares à 
época. Em suma, o governo equatoriano introduziu uma “condicionalidade” sobre os Direitos 
da Natureza210. Como os dólares nunca chegaram, em agosto de 2013, a Iniciativa Yasuní-ITT foi 
cancelada (não sem objeções – Figura 115) e Rafael Correa partiu para o “plano B”, liberando a 

 
206 Ibidem, p. 232. 
207 ACOSTA; BRAND, 2018, p. 152. 
208 Cf. “Yasunidos entregan más de 700.000 firmas al CNE”, El Diario, 12 abr. 2014. Disponível em: 
<https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/312232-yasunidos-entregan-mas-de-700000-firmas-al-cne/>. 
Acesso em: 16 jan. 2022. 
209 GUDYNAS, 2019, p. 232-233. 
210 Ibidem, p. 234-235. 
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exploração petrolífera na região. Já em março de 2016, a própria estatal Petroamazonas deu início 
à perfuração do primeiro poço de petróleo no bloco 43, localizado justamente entre os rios 
Ishpingo, Tambococha e Tiputini, na “zona intangível” do parque nacional211.  

Já em outras localidades, a incorporação dos Direitos da Natureza ocorreu de forma isolada. 
No Brasil, o Ministério Público Federal no estado do Pará, por exemplo, fez uso dessa ideia 
para se contrapor à construção da represa de Belo Monte no rio Xingu212. Assim, em 2011, 
perpetrou ação judicial por violação dos direitos dos povos originários, das gerações futuras e 
da Natureza213. Contudo, os principais avanços na América Latina se deram na Colômbia. A 
bacia do rio Atrato e seus afluentes foram reconhecidos como entidade “sujeito de direitos” 
pela Corte Constitucional colombiana em 2016 – visando barrar os graves impactos ambientais 
relacionados à contaminação de suas águas pela mineração. Já em abril de 2018, a Corte Su-
prema de Justiça caracterizou a Amazônia como entidade para efeitos legais, cabendo ao Es-
tado colombiano preservar e restaurar a floresta214. De forma semelhante, na Nova Zelândia, 
essa noção foi concretizada em 2017, com o reconhecimento do rio Whanganui como “perso-
nalidade jurídica” – decisão esta que se articula à cosmovisão maiori215. 

Essas primeiras iniciativas – embora pontuais e muitas vezes descaracterizadas – representam um 
marco para a Humanidade, pois rompem com a visão instrumental que prevalece sobre o meio 
ambiente. Enquanto sujeito de direitos, a Natureza deve ser integralmente restaurada em caso de 
degradação. No entanto, apesar dos reconhecidos avanços constituintes, a aplicação efetiva dos 
princípios defendidos não tem ocorrido de maneira ampla, mesmo no Equador, como vimos. Na 
realidade, diferentes leis contradizem os valores preconizados na esfera dos direitos ambientais 
em geral e no que tange aos Direitos da Natureza em particular. Ou seja, no campo político, tem 

 
211 ACOSTA; BRAND, 2018, p. 153. 
212 A decisão da construção da hidrelétrica sobre o rio Xingu remota ao projeto desenvolvimentista da ditadura civil-
militar brasileira dos anos 1970, que tinha o intuito de integrar a região Amazônica aos mercados nacional e global de 
mineração e energia. Contudo, objeto de inúmeros embates, esse projeto foi arquivado, tendo sido resgatado em 2010 
– apesar de seu caráter controverso, de se contrapor à legislação ambiental do país ou mesmo a despeito das mobiliza-
ções da sociedade civil contra sua edificação. Cf. ACSELRAD [et al.] 2012, em rede. Sobre a construção da Usina de 
Belo Monte e seus impactos, ver especialmente o documentário do cineasta Todd Southgate, “Belo Monte: Depois da 
Inundação”, disponível em: <https://vimeo.com/181830626>. Acesso em: 14 jan. 2021. 
213 Cf. PONTES JÚNIOR, Felício; BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. A defesa da natureza em juízo: atuação do 
Ministério Público Federal em favor do rio Xingu no caso da construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte. p. 29-
45. In: LACERDA, Luiz Felipe (org.). Direitos da natureza: marcos para a construção de uma teoria geral. São Leo-
poldo: Casa Leiria, 2020.  
214 GUDYNAS, 2019, p. 129-130. 
215 Importa dizer que os povos nativos neozelandeses lutavam pelo reconhecimento de seus direitos sobre o rio Te 
Awa Tupua (em maiori) desde os anos 1870. Cf. PRESSE, France. “Nova Zelândia concede 'personalidade jurídica' 
a rio venerado por maoris”, G1, 16 mar. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/nova-zelandia-
concede-personalidade-juridica-a-rio-venerado-por-maoris.ghtml>. Acesso em: 16 jan. 2022. 
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ocorrido uma apropriação indevida do conceito até mesmo com o intuito de mascarar práticas 
agressivas de exploração dos recursos naturais. Esse foi o caso do encerramento da Iniciativa Ya-
suní-ITT, que, antagonicamente aos novos princípios constitucionais, possibilitou a extração de 
hidrocarbonetos em locais habitados por povos indígenas e de sensibilidade ecológica216 . 

Assim, a configuração dessas situações contraditórias também se torna possível pelo uso distor-
cido do conceito de Bem Viver, que muitas vezes assume o significado de “viver melhor”, apre-
goando o retorno do Estado de bem-estar social. Nessa direção, bastaria que os governos reali-
zassem investimentos em saúde, educação, obras públicas e serviços sociais para se promover o 
Bem Viver – noção que aparece inclusive no discurso de Rafael Correa217. A gestão da chanceler 
Angela Merkel (nascida em 1954) na Alemanha, por exemplo, fomenta campanha em prol do 
Gutes Leben (como o termo foi traduzido ali), principalmente pela defesa de ampla oferta de bens 
e serviços218. Não se questiona o modelo econômico praticado para tanto, se este afeta as condi-
ções de equilíbrio dos ecossistemas. O intuito, novamente, é aumentar a renda para que seja 
redistribuída de maneira mais igualitária entre a população. 

Por outro lado, considerando o caráter abrangente dos impactos ambientais, os defensores do 
Bem Viver convocam a consolidação de Estados plurinacionais que possam melhor articular e 
responder aos problemas ecológicos. Propõe-se, portanto, outra concepção de nação, diante do 
reconhecimento da existência de nacionalidades e modos de vida diversos, os quais têm convi-
vido em estado de permanente enfrentamento. Com esse intuito, as estruturas estatais deveriam 
ser revistas no sentido de se construir uma institucionalidade que consolide o exercício horizon-
tal do poder, por meio da criação de espaços comunitários como meios ativos de organização 
social. Como referências para esse processo, são citadas as práticas comunitárias já existentes, 
mesmo que se admitam as limitações desse tipo de “democracia assembleísta” (Figura 116) em 
comunidades muito numerosas219. No entanto, um caminho indicado seria o da democracia di-
reta da Suíça, com seu sistema de consultas ou referendos populares220. 

Chama-se atenção ainda para o fato de que a concepção de Estado plurinacional não resulta de 
uma simples sobreposição de ideias indigenistas às estruturas vigentes ou mesmo de uma justa-
posição entre propostas indígenas e não indígenas, isto é, não constitui um Estado “híbrido”. Ao 

 
216 Como teria dito Floresmilo Simbaña, dirigente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador: “Para 
o Executivo, trata-se de aumentar a renda (pela venda de recursos naturais ou via impostos) e logo redistribuí-la 
mais equitativamente”. Citado em: Ibidem, p. 93. 
217 Ibidem, p. 92. 
218 Há inclusive uma página eletrônica mantida pelo governo alemão para indicar as ações conduzidas por esse 
princípio. Cf.: <http://www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/index.html>. Acesso em: 02 fev. 2022. 
219 ACOSTA, 2016, p. 146. 
220 Consultas proporcionadas pelos referendos e seus resultados podem ser acompanhados em: <https://www.swis-
sinfo.ch/por/democraciadireta>. Acesso em14 jan. 2022. 
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contrário, tal qual nos lembram os decrescentistas, deve ser compreendido enquanto outro Es-
tado para uma também diferente sociedade, calcada no Bem Viver. Por isso, em seu processo de 
construção, importaria aprofundar a democracia inclusiva. Assim como Serge Latouche, Alberto 
Acosta considera que o maior desafio da transição para esse novo caminho esteja na superação 
de padrões culturais assumidos por diversos e amplos segmentos da população. Bem Viver im-
plica em consumir diferente e, em certos casos, em consumir menos, visando a uma melhor qua-
lidade de vida, ou seja, “melhor com menos”221. 

Figura 116 – Eleição de comissões no mutirão Carolina de Jesus (São Paulo). 

 

Fonte: Acervo pessoal de João Marcos Lopes (2018). Cedido para a autora. 

Assim, à semelhança das ideias defendidas pelo decrescimento e pelo “crescimento qualitativo”, 
os pensadores do Bem Viver sugerem algumas estratégias para nosso necessário processo de 
transição, a saber: redução da dependência do petróleo e da mineração enquanto fontes de ener-
gia e de materiais, por meio de substitutos renováveis; diminuição da dependência de monocul-
tivos, identificando-se as demandas das comunidades de maneira a satisfazê-las localmente, 
sempre que possível; contenção do desperdício e desaceleração do aumento da entropia, medi-
ante o abandono das atividades que mais consomem energia e materiais, bem como daquelas 
mais poluentes e geradoras de resíduos; incentivo à redistribuição de renda e da riqueza, inclu-
sive através da expropriação daquelas que têm sido acumuladas por corrupção ou por apropria-
ção indevida de propriedades alheias; alteração dos padrões tecnológicos visando à recuperação 
e ao incentivo das alternativas locais e das tecnologias intermediárias e “limpas”; redução do 
tempo de trabalho e redistribuição do emprego222. 

 
221 ACOSTA, 2016, p. 176. 
222 Cf. ARÁOZ, 2020, p. 131. Ver também: ACOSTA, op. cit., p. 172. 
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Igualmente defende-se a proposta da economia solidária como próxima à concepção do Bem 
Viver. Isso porque a lógica desse tipo de economia está no estabelecimento de critérios de 
suficiência, contrapondo-se àquela da eficiência (ou mesmo da ecoeficiência) que depende de 
uma acumulação material cada vez mais acelerada. Ademais, como equivalente à proposta de 
relocalização da economia defendida pelos teóricos do decrescimento, encontra-se a estratégia 
de autocentramento no Bem Viver. Sobre esse ponto, novamente é indicada a escala da produ-
ção camponesa como alternativa para a construção da soberania alimentar, de novas formas de 
sociabilidade e de gestão democrática. A partir do local, possibilita-se a construção gradual de 
espaços de poder que levem, progressivamente, à configuração de regiões autônomas. No pro-
cesso de transição, visando ao autocentramento, deveriam ser priorizados, portanto, os mercados 
locais e o mercado interno, sendo o último entendido enquanto mercado comunitário de massas. 
O intuito seria estimular vínculos entre campo e cidade, rural e urbano, para só então se avaliar 
possibilidades de participação na economia mundial223. 

Dentro desse arcabouço teórico-crítico do Bem Viver, está presente ainda a ideia de “metaci-
dadanias ecológicas”, introduzida por Eduardo Gudynas. De acordo com essa noção, é possível 
reconhecer que certos povos nativos estabelecem conceitos similares ao de “cidadania” oci-
dental, mas intrinsecamente relacionados a “ecossistemas culturalmente territorializados”224. 
Na fronteira compartilhada entre o departamento de Madre de Dios (Peru), o departamento de 
Pando (Bolívia) e o estado do Acre (Brasil), por exemplo, instituiu-se a rede cidadã que ficou 
conhecida como MAP (referindo-se às iniciais de cada unidade política que a compõe). Seus 
integrantes, os “MAPenses”, não se definem pela escala da nação, mas pela regional – a qual, 
por sua vez, é delimitada pelo território partilhado que ocupam225.  

Esse é igualmente o caso dos seringueiros no Brasil. Embora não sejam indígenas, desde que 
passaram a habitar a floresta Amazônica, os seringueiros criaram uma comunidade política, 
cuja identidade somente pode ser entendida a partir da compreensão de seu estreito vínculo 
com os ecossistemas florestais: “[...] constrói-se uma comunidade de seringueiros no seringal, 
que é política e moral, e que interage estreitamente com certo tipo de ecossistema, não com 
outros”226. Os seringueiros, cujo líder mais conhecido foi Chico Mendes (como apontamos no 
Capítulo 3), desde o final dos anos 1980, defendem a preservação do bioma amazônico, do qual 
dependem para sobreviver (pois sua principal atividade produtiva é a extração cuidadosa da 
seiva da seringueira – matéria-prima da borracha natural, Figura 117). 

 
223 Ibidem, passim. 
224 GUDYNAS, 2019, p. 222. 
225 Ibidem, p. 223. 
226 Ibidem, p. 224. 
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Figura 117 – Extração da seiva de seringueira na Amazônia (Brasil). 

 

Fonte: Portal Ypadê (2016), em rede227. 

Ao longo dos anos e a partir da contribuição de outros atores (como ativistas ambientais, jor-
nalistas e representantes políticos do Acre), foi construída ainda a ideia de “florestania”, ou de 
“cidadania da selva”. Assim, o termo engloba diferentes grupos humanos – como indígenas e 
seringueiros – que fazem uso dos recursos da floresta amazônica sem esgotá-los. Para tanto, 
suas práticas produtivas buscam se adaptar ao meio natural. Os florestanos entendem que sua 
existência depende da manutenção dos equilíbrios ecossistêmicos e, por isso, resistem à drás-
tica modificação imposta pela agropecuária industrial: “a existência desses ‘cidadãos da selva’ 
exige a permanência da floresta amazônica”228.  

Segundo Eduardo Gudynas, poderíamos estender esse mesmo raciocínio aos demais biomas 
existentes (para as comunidades humanas “que se encontram em padrarias e savanas, desertos 
ou montanhas”), criando-se uma perspectiva biorregional (inclusive em termos construtivos, 
lembramos). Dessa forma, seria mais fácil perceber como cada ecossistema “gera tradições par-
ticulares, desencadeia vivências afetivas e estéticas diferenciadas e possui exigências de gestão 
ambiental específicas”229. Foi a partir desses pressupostos que o governo autônomo dos neoza-
patistas230 em Chiapas se organizou. Depois de 10 anos de preparação, no dia 1º de janeiro de 
1994, o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN – formado predominantemente por 

 
227 Disponível em: <http://portalypade.mma.gov.br/seringueiros-galeria-de-imagens>. Acesso em: 16 jan. 2022. 
228 Ibidem, p. 225. 
229 Ibidem, p. 226. 
230 Com inspiração na figura de Emiliano Zapata (1879-1919), líder da Revolução Mexicana de 1910, os neozapatistas 
opuseram-se à criação do NAFTA (Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, México e Canadá), exigindo o 
direito a uma gestão autônoma e democrática do território indígena que incluísse os próprios membros das comu-
nidades nas decisões, além da partilha da terra e da colheita. Após anos de negociações e conflitos com o governo 
mexicano, em 2003, os neozapatistas desistiram da luta armada para se dedicarem à resistência política e cultural 
por meios passivos. Para mais, ver: “México. O movimento zapatista e Chiapas, 25 anos depois”, IHU Unisinos, 09 
mar. 2019. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/587290-mexico-o-movimento-zapatista-e-chia-
pas-25-anos-depois>. Acesso em: 16 jan. 2022.  
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indígenas, descendentes dos maias) ocupou cinco cidades mexicanas, incluindo San Cristóbal de 
las Casas (a antiga capital colonial) no estado de Chiapas ao sul do país. O encapuzado EZLN 
declarou guerra ao governo do México, instigando uma série de discussões críticas ao “modo de 
vida imperial”231 vigente e colocando em prática ações que visavam à construção de “algo que se 
aproxima de uma sociedade do decrescimento”232. 

No mesmo ano dessas mobilizações iniciais, foi aprovada a nova Lei Indígena pelo parlamento 
mexicano. Seu texto, contudo, fazia apenas concessões simbólicas às causas dos povos nativos. 
Diante da dificuldade em implementar as mudanças estruturais almejadas, os neozapatistas 
concentraram-se então na estruturação de um governo regional autônomo, livre das interfe-
rências estatais, especialmente nos locais que foram abandonados pelos antigos proprietários 
de terras após as revoltas. Nessa direção, em agosto de 2003, foram constituídas as cinco juntas 
del buen gobierno (“juntas de bom governo”), ou “Caracoles” (literalmente “Caracois”) – isto é, 
as cinco comunidades autônomas (La Realidade, La Garrucha, Morelia, Roberto Barrios e 
Oventic – Figura 118) que organizam a vida de milhões de indígenas pertencentes a diferentes 
etnias (como tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, mame, zoque), além de famílias não indígenas em 
29 municípios de Chiapas233. Dito de outro jeito, o despertar ameríndio nas selvas de Chiapas 
indicou como a “utopia concreta” do Bem Viver poderia ser construída. 

Figura 118 – Edificações da comunidade autônoma zapatista de Oventic (Chiapas, México). 

 

Fonte: GRANT (2014), em rede234. As pinturas representam os princípios da vida comunitária, do Bem Viver. 

Entre outras medidas que os neozapatistas concretizaram, podemos citar: a organização de 
um processo de trabalho coletivo e rotativo para a manutenção das infraestruturas físicas; a 

 
231 BRAND; WISSEN, [2017], p. 192. 
232 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 14-15. (Tradução nossa) 
233 Ibidem. 
234 Cf. GRANT, Will. “Vinte anos após levante, zapatistas têm 'independência' no sul do México”, BBC News, 1 jan. 
2014. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/01/140101_zapatistas_20anos_pai>. Acesso 
em: 16 jan. 2022. 



5. Alternativas ao discurso: Decrescimento, Justiça ambiental e Bem Viver I 327 

 

criação de um sistema educacional independente; o desenvolvimento de um sistema judicial 
próprio e de resolução de conflitos (baseado na ideia de compensação no lugar daquela de 
punição);  a concepção de novas fontes de subsistência fundamentadas em meios de produção 
coletivos; a constituição de um sistema de tratamento de saúde integral (que compreende 
“saúde” para além da ausência de problemas físicos) e que faz uso de métodos tradicionais 
de cura; e o estabelecimento de uma mídia regional autônoma235. Em termos econômicos, a 
construção de uma estrutura emancipada representou a recusa aos títulos de propriedade 
individual fundiária, organizando os campos de cultivos em bases parcialmente comunitá-
rias. Já no âmbito político, as comunidades foram ordenadas a partir do princípio da “rotati-
vidade”, segundo o qual, caso necessário, seus representantes oficiais podem ser destituídos 
do comando a qualquer momento236.  

Serge Latouche observa que as organizações revolucionárias latino-americanas dos anos 1960 
e 1970 se mostraram insensíveis ou alheias à questão étnica (a exemplo das FARC237 na Colôm-
bia ou do sandinismo238 na Nicarágua), inclusive tendo entrado em conflito com povos autóc-
tones. Contudo, essa posição de “indiferença” ou mesmo de “hostilidade” dos movimentos in-
surgentes seria compreensível, à medida que continuavam integrados a um “projeto moder-
nista de um socialismo de origem iluminista” e, portanto, compartilhavam a crença no “domí-
nio da Natureza” e no produtivismo239. Já a experiência neozapatista dos últimos anos pode ser 

 
235 LANG, Miriam. México: desde abajo todo, desde arriba nada. La autonomia zapatista en Chiapas y la Otra Cam-
pana. In: LANG, Miriam; CEVALLOS, Belen; LOPES, Claudia (Orgs). Cómo transformar? Instituciones y cambio 
social en América Latina y Europa. Quito: Abya Yala, 2015, p. 236-238. 
236 BRAND; WISSEN, [2017] 2021, p. 195. 
237 As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) foram uma organização paramilitar, que surgiu nos 
anos 1960. Seus guerrilheiros acreditavam na luta armada para tomar o poder e construir uma sociedade de caráter 
socialista. Ao longo de aproximadamente 50 anos, os conflitos entre as FARC e o governo colombiano levou a mais 
de 200 mil mortes, além do deslocamento de milhões de pessoas (em grande parte, povos indígenas). Em 2016, foi 
assinado um acordo de paz, mas que vem sendo sistematicamente violado. Cf. CHAGAS, Rodrigo. “Colômbia: qua-
tro anos após Acordo de Paz, mais de mil líderes sociais foram mortos”, Brasil de Fato, 26 set. 2020. Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2020/09/26/colombia-quatro-anos-apos-acordo-de-paz-mais-de-mil-lideres-soci-
ais-foram-mortos>. Acesso em: 15 jan. 2022. 
238 Sandinismo foi um movimento nicaraguense, pertencente ao espectro ideológico de esquerda, que se baseou na 
história de Augusto César Sandino. Entre 1926 e 1933, Sandino liderou conflitos contra as tropas dos Estados Unidos 
que ocupavam o país desde 1912. Com base nos textos de Sandino, nos anos 1960, um grupo de apoiadores fundou 
a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), responsável por organizar a luta armada contra a ditadura que 
a família Somoza mantinha na Nicarágua (desde o assassinato de Sandino em 1934). Em 1979, os sandinistas assu-
miram o poder, tendo sido derrotados em 1990. Em 1982, durante a Revolução Sandinista, 42 comunidades miskitu 
foram deslocadas à força por membros da FSLN. Outros conflitos ocorreram entre indígenas e sandinistas – que 
buscavam retirar os povos nativos dos locais em que a contra-revolução, apoiada pelos Estados Unidos, fortalecia-
se. Cf. MARSON, Berta. “Mama Grande e as lutas ancestrais e contra coloniais na Nicarágua”, Periferia em Movi-
mento, 26 jul. 2021. Disponível em: <http://periferiaemmovimento.com.br/especialmulheresnegras2/>. Acesso em: 
15 jan. 2022. 
239 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 20. 
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vista como uma “revolução na revolução”, comprovando a viabilidade de traçarmos outros ca-
minhos para modificar o mundo240. Mais que isso, que é possível “construir um mundo no qual 
existem vários mundos”241.  

 

 

Considerando as diferentes argumentações aqui levantadas, seja em favor do decrescimento, do 
decrescimento seletivo, da justiça ambiental ou mesmo do Bem Viver, é possível perceber certas 
características que são recorrentes: (i) ênfase à escala local-regional enquanto aquela mais apro-
priada para expor as resistências contra o paradigma do desenvolvimento e para efetivar as es-
tratégias de ação; (ii) defesa pela autonomia frente ao mercado e ao Estado, seja baseada em as-
sociações ou na ideia de comunidade; e (iii) incentivo à diversidade cultural como fundamento 
para se contrapor a qualquer modelo pretensamente universal e para favorecer o amadureci-
mento de diferentes iniciativas e experimentos.  

Pelo exposto, poderíamos dizer ainda que as iniciativas no Norte e no Sul se complementam e, 
de fato, estão conectadas por uma mesma realidade global: caso o Norte decresça, desacele-
rando até interromper seus processos de acumulação, reduzirá a demanda pelas matérias-pri-
mas e pela força de trabalho do Sul (o que, por sua vez, pode criar um cenário mais propício 
para que passemos ao “pós-extrativismo”)242. Como também avalia Serge Latouche: 

 [...] está claro que o decrescimento do Norte é uma condição para a realização de qual-
quer projeto alternativo no Sul. Enquanto Somália e Etiópia forem absurdamente obri-
gadas a exportarem alimentos para os nossos animais domésticos, enquanto engorda-
mos nosso gado para abate com os grãos de soja cultivados em terrenos desmatados da 
floresta Amazônica, sufocaremos qualquer alternativa de real autonomia do Sul. Sem 
contar que esses “deslocamentos” em escala planetária e essas plantações especulati-
vas dos latifúndios privam os pobres do Brasil de feijões e aumentam o risco de catás-
trofes biogenéticas como aquela da vaca louca...243 

Apesar de complementares, a construção de alternativas nos países ‘centrais’ e ‘periféricos’ 
não se dá nos mesmos termos, pois, embora atravessados pela ideologia do crescimento, muitos 

 
240 O movimento neozapatista incentivou, por exemplo, os líderes amarás que, em abril de 2000, encabeçaram as 
mobilizações da sociedade civil na “Guerra da Água” em Cochabamba na Bolívia (contra a privatização desse re-
curso ambiental). Para mais, ver: CECEÑA, Ana Esther. La guerra por el agua y por la vida. Buenos Aires: Madres 
de Plaza de Mayo, 2005. 
241 Subcomandante Marcos, considerado líder do movimento, respondendo à pergunta se o objetivo dos neozapatis-
tas era tomar o poder. Cf. MARCOS. Saisons de la digne rage. Paris: Climacs, p. 86. Consultado em: LATOUCHE, 
[2010] 2011, p. 22. 
242 ACOSTA; BRAND, 2018, p. 174. 
243 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 160. (Tradução nossa) 
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dos países do Sul não podem ser caracterizados como verdadeiras “sociedades do cresci-
mento”244. Assim, o intuito principal no Sul (também para aqueles países que já tomaram a 
estrada equivocada do crescimento, como o Brasil) seria “descolonizar o imaginário”, tendo 
em vista a constituição de sociedades realmente autônomas e livres. Daí a importância de se 
pensar o Bem Viver como um “horizonte de sentido”, um indicativo de “que é possível transitar 
para outros modos de vida e formas civilizatórias que nos permitam sair da armadilha da mo-
dernidade e do desenvolvimento hegemônico”245. Tal qual no caso do decrescimento, não se 
trata de um modelo a ser seguido, mas depende da interpretação de diversas e plurais possibi-
lidades, as quais nos permitam germinar as sementes de alternativas ao existente. 

Mas quais podem ser os desdobramentos dessas reflexões no campo específico da Arquitetura 
e do Urbanismo? É possível construir, decrescendo? Poderíamos alterar a dinâmica locacional 
injusta e desigual das cidades? Existiria uma prática arquitetônica do Bem Viver? 

Indicamos alguns caminhos a seguir246. 

  

 
244 Ibidem, p. 98-99. 
245 IBÁÑEZ, Mario Rodriguez. Ressignificando a cidade colonial e extrativista: Bem Viver a partir de contextos 
urbanos. In: DILGER; LANG; PEREIRA FILHO, 2016, p. 321.  
246 Os exemplos, em escala urbana e arquitetônica, apresentados na próxima sessão foram recorrentemente citados 
nos textos que consultamos sobre o decrescimento, bem como têm sido acompanhados pela autora ao longo de todo 
o processo de doutoramento. Optamos por trazer tanto práticas de organização de cidades, quanto de construção 
de edifícios, por entendermos que a transformação efetiva de nosso campo de atuação depende de mudanças con-
juntas em ambas as escalas. Em adição, os exemplos urbanos que analisamos buscam rearticular a relação entre 
cidade e campo, de maneira a contemplar formas colaborativas de reprodução da vida. 
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5.3 OUTRAS PRÁTICAS: 
Ensaios de um futuro possível 

[...] Sem sonho, por enquanto é impossível parar a venda da força de trabalho enquanto a 
economia for dominada pelo valor. [...] não há como esperar as transformações sociais 
acontecerem – anjos descendo do céu tocando trombetas, anunciando que o amanhã está 
aí – se nós não prepararmos docemente essa transformação, todo dia. O outro lá dizia 
que, para andar 20 léguas, o sujeito precisa dar um passo e depois outro.247 

Algumas cidades do mundo já começaram seu processo de transformação em direção a um 
‘futuro possível’ e, justamente por esse motivo, têm sido chamadas de “transitions towns” (ou 
“cidades em transição”). Nascido na Irlanda (em Kinsale, no condado de Cork), o movimento 
das cidades em transição tem se difundido para outros centros urbanos em todo o planeta. 
Segundo Serge Latouche, poderia ser caracterizado como aquele que, no Norte global, mais se 
aproxima da construção de uma “sociedade urbana do decrescimento”248. À exemplo dos neo-
zapatistas em Chiapas, a ideia que norteia as cidades em transição é a de que as próprias co-
munidades urbanas, a partir da análise de seu contexto socioambiental e cultural particular, 
tenham autonomia para instituir as medidas necessárias ao enfrentamento dos desafios trazi-
dos pelas mudanças climáticas (e, consequentemente, possam transitar para uma “economia 
pós-petrolífera”249). De fato, segundo o programa da rede250, o objetivo principal desses centros 
urbanos seria a autossuficiência energética, eliminando o uso de fontes fósseis. 

Podemos citar aqui o exemplo de Loos-en-Gohelle, ao norte da França. Entre as décadas de 
1850 e 1980, essa cidade e seu entorno dependeram quase exclusivamente da mineração de 
carvão. Visando ‘fugir’ da imagem de “cidade fantasma” que lhe foi conferida após o “trauma” 
provocado pela desativação das jazidas251, a administração municipal optou por se ‘libertar’ 
definitivamente da dependência das fontes fósseis, estimulando atividades econômicas locais 
a partir dos anos 2000. Além do mais, com esse intuito, entre 2008 e 2014, o município organi-
zou cerca de 200 reuniões públicas para a troca de ideias e experiências entre os moradores, de 

 
247 FERRO, Sérgio. Conversa com Sérgio Ferro. Conversa aberta com alunos da FAU-USP. São Paulo: LPG FAU-
USP, 2002. p. 13.  
248 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 178-179. 
249 ACOSTA; BRAND, 2018, p. 169. 
250 Disponível em: <https://transitionnetwork.org/about-the-movement/>. Acesso em: 18 jan. 2022. 
251 No dia 31 de janeiro de 1986, cerca de um século de mineração de carvão foi encerrado em Loos-en-Gohelle. 
Contudo, ainda em 1966, 5 mil dos quase 8 mil habitantes da cidade eram trabalhadores do setor mineiro. O trauma 
da desativação das minas foi vivenciado assim pelo desemprego em massa ao lado do sentimento de abandono e do 
questionamento das práticas mineiras herdadas. Para ‘curá-lo’, as autoridades municipais buscaram justamente se 
reapropriar do passado mineiro, ressignificando-o. Em consequência das medidas adotadas, Loos-en-Gohelle foi 
declarada patrimônio cultural pela UNESCO em 2012. Cf. COMBES, Maxime. Loos en Gohelle, from coal torenew-
ables: is there a future for a small town without resources? p. 83-91. In: EUROPEAN NETWORK OF CORPORATE 
OBSERVATORIES. Cities versus multinationals. Ritmo, 2020. 



5. Alternativas ao discurso: Decrescimento, Justiça ambiental e Bem Viver I 331 

 

maneira a se entenderem como uma comunidade urbana “pós-carvão”. Com o fim da minera-
ção, centenas de famílias viram-se em casas mal isoladas termicamente, sem combustível para 
aquecê-las. Assim sendo, uma das primeiras iniciativas do conselho municipal, apoiada pelas 
assembleias, consistiu na elaboração de um plano de renovação habitacional, reformando as 
moradias e dotando-as de equipamentos para aquecimento de água e para geração de energia 
por meio de fonte solar252 (Figura 119). Entre outras ações acordadas rumo à transição energé-
tica, também podemos mencionar a instalação de sistemas para geração de energia solar sobre 
antigos depósitos de rejeitos, enquanto os edifícios que se voltavam à extração e ao beneficia-
mento do carvão, reformados, tornaram-se centros de pesquisa e de desenvolvimento sobre 
estratégias de redução de impactos ambientais253.  

 Figura 119 – Edificações em Loos-en-Gohelle (França) com captação de energia solar. 

 

Fonte: Renewables networking, em rede254. 

A transformação de Loos-en-Gohelle deu-se ainda no campo. Até o início dos anos 2000, me-
nos de 2% de sua extensa área agrícola era cultivada com métodos orgânicos, sendo intensa a 
utilização de agrotóxicos nas plantações – cuja produção (como de batata, beterraba, abóbora 
e cenoura) era majoritariamente vendida para grandes grupos agroalimentares franceses. Em 
2010, por sua vez, o município adquiriu uma dezena de hectares de terra e lançou um edital 
para seu cultivo gratuito com as seguintes condições: uso de métodos biológicos a partir de 
projetos coletivos; sendo que, para cada hectare recebido, o agricultor deveria converter um 
hectare privado às práticas orgânicas (Figura 120). Essa última restrição incentivou a substi-
tuição gradual dos métodos de cultivo, de forma que 100 dos 800 hectares da cidade (ou 12,5% 

 
252 Ibidem, p. 86. 
253 Cf. GIOVANNI, Sara. “Transition cities: there is life after coal!”, Energy Cities, 13 nov. 2018. Disponível em: 
<https://energy-cities.eu/transition-cities-there-is-life-after-coal/>. Acesso em: 18 jan. 2022. 
254 Disponível em: <https://www.renewables-networking.eu/documents/CaseStudyLoos-en-Gohelle-FR.pdf>. 
Acesso em: 16 jan. 2022. 
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do total) passaram pela conversão, enquanto outras fazendas estão nesse processo255. Importa 
perceber também que essa produção local – atualmente organizada por meio de cooperativas, 
orientadas por uma associação que lhes presta assessoria técnica, a Anges gardins (“Anjos da 
guarda”) – passou a ser consumida pela população da própria cidade e suas imediações, inclu-
sive com a realização de feiras e de festas para a exposição dos alimentos colhidos256. 

Figura 120 – Capacitação dos agricultores sobre os métodos biológicos de cultivo. 

 

Fonte: LE DANTEC (2018), em rede257. 

Por outro lado, a experiência dessa pequena cidade francesa não está isenta de contradições, o 
que nos serve de alerta para outros contextos de transição. Nos últimos anos, seu plano solar – 
incialmente uma estratégia para resolver problemas socioambientais específicos por meio de 
processos participativos – ‘caiu nas garras’ da “economia verde”. A partir de 2015, passou a en-
volver diferentes empresas privadas com o intuito de expandir o rentável negócio para outras 
cidades: “Loos-en-Gohelle tornou-se assim uma nova vitrine tecnológica para as energias reno-
váveis”258. Além do mais, igualmente por causa de sua gestão privada (cuja jurisdição é regional 
e não municipal), não foi possível implementar mudanças substanciais no quesito mobilidade 
urbana: o pedido de equipar os ônibus da cidade com bicicletários foi negligenciado, enquanto 
poucos veículos da frota passaram a usar fontes ‘limpas’259.  

Outro movimento contemporâneo que se aproxima dos princípios do decrescimento é o “slow 
city” (ou “cidade lenta”), que pretende estimular uma nova ideia de desenvolvimento urbano, 

 
255 COMBES, 2020, p. 90. 
256 Cf. LE DANTEC, Stéphanie. “Vital : Loos-en-Gohelle impulse un projet alimentaire territorial”, Banque des 
Territoires, 31 jan. 2018. Disponível em: <https://www.banquedesterritoires.fr/vital-loos-en-gohelle-impulse-un-
projet-alimentaire-territorial-62>. Acesso em: 23 jan. 2022. 
257Ibidem, em rede. 
258 COMBES, 2020, p. 88. 
259 Ibidem, p. 89-90. 
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com enfoque sobre a qualidade de vida dos cidadãos, especialmente através da mudança de 
ritmo nas relações sociais e nas formas de produção. Também chamado de Cittaslow, o movi-
mento foi criado pelo italiano Paolo Saturnini em 1999 (então prefeito de Greve in Chianti na 
Toscana), com o apoio de outros líderes municipais das cidades italianas de Orvieto, Bra e 
Positano, pioneiras na implantação de seus preceitos – os quais, por sua vez, refletem aqueles 
de movimentos percursores (sobretudo do Slow food, acima apresentado). Atualmente se trata 
de uma rede mundial de cidades pequenas (280 no presente – Figura 121), que, em tese, conse-
guem manter seus ideais de ‘lentidão’ e de organização local260: “Nossa responsabilidade para 
com o mundo natural e as próximas gerações exige que sejamos frugais e preocupados com a 
Mãe Terra. Redescobrir a lentidão significa escolher um futuro de qualidade, para nós mesmos 
e, em espírito de solidariedade, para os outros”261. 

Figura 121 – Localização dos municípios que compõem a rede “cidades lentas”. 

 

Fonte: Cittaslow, em rede262. Nos quadrados, quantidade de cidades que fazem parte da rede (verde até dez, ama-
relo acima de uma dezena e laranja de uma centena). Os ‘caracóis’ equivalem a uma única cidade. 

De acordo com a perspectiva do movimento, a noção de ‘local’ não significa um “microcosmo 
fechado”, mas representa um nó dentro dessa rede de relações “transversais não hierárquicas 
e solidárias”, cujo intuito é o de ensaiar práticas democráticas de autogoverno e de proteção 
dos bens comuns. Nesse sentido, de acordo com Serge Latouche, a estratégia decrescentista de 
relocalização da economia, que aparece nas cidades lentas, iria além da criação de um “oásis 
dentro do deserto do mercado mundial”, pois constituiria a possibilidade concreta de se 

 
260 Para mais, ver: <http://www.cittaslow.org>. Acesso em: 18 jan. 2022. 
261 Cf. <https://www.cittaslow.org/content/our-principles>. Acesso em: 18 jan. 2022. 
262 Disponível em: < https://www.cittaslow.org/>. Acesso em: 19 jan. 2022. 
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multiplicar as experiências de reterritorialização, estendendo progressivamente essa rede de 
“organismos sadios” até conseguir finalmente “retrair o deserto para torná-lo fecundo”263. 

Para se tornar membro da rede, a cidade candidata deve concordar com e seguir 72 critérios de 
qualidade, subdivididos em 7 áreas: i. políticas energéticas e ambientais (conservação de par-
ques e áreas verdes, implantação de sistemas de energia com fontes renováveis, existência de 
programas de reciclagem, entre outras); ii políticas de infraestrutura (como promoção de mo-
dais alternativos, design ambiental do mobiliário urbano); iii. políticas de qualidade de vida 
urbana (requalificação de áreas marginais, reorganização de sistemas infraestruturais – tam-
bém em termos de conforto visual e acústico); iv. políticas agrícolas, turísticas e artesanais 
(proibição do uso de transgênicos na agricultura, valorização das técnicas tradicionais de tra-
balho agrícola e de artesanato); v. políticas de hospitalidade, conscientização e treinamento 
(sensibilização dos moradores, dos comerciantes e prestadores de serviços para os intuitos do 
movimento); vi. coesão social (inclusão de pessoas com deficiência, assim como de minorias 
discriminadas); e vii. parcerias (colaboração com outras organizações que promovem a alimen-
tação biológica e tradicional, por exemplo)264. 

Um ponto importante de reflexão sobre o movimento das cidades lentas, diz respeito ao fato 
de que seu principal propósito (a apologia à lentidão para que as pessoas tenham tempo de 
desfrutar plenamente a vida) não seja de fácil aplicação onde seria mais necessário, ou seja, nos 
grandes centros urbanos. De fato, para aderir à rede, uma cidade deve ter até 50 mil habitan-
tes265. Nesse sentido, Manuel Soares interpreta que “essas cidades antes de o serem (lentas) já 
o eram”266. Os “pequenos lugares” que compõem a organização improvavelmente passam pelos 
mesmos problemas das “grandes cidades” (como poluição, tráfego intenso, ou mesmo a “cor-
reria permanente”). Assim sendo, diante da difusão que a rede tem alcançado, torna-se impor-
tante analisar se, de fato, seus membros procuram integrar o movimento por compartilharem 
dessa filosofia de vida, ou se, por outro lado, aderem às cidades lentas com o interesse de pro-
mover turisticamente, na arena mundial, os pequenos municípios267 (ou seja, se respondem à 
dinâmica da competição locacional que anteriormente investigamos). 

Nesse sentido, ao examinar as quatro cidades lentas portuguesas (Silves, São Brás de Alportel, 
Lagos e Tavira), na região de Algarves, Manuel Soares afirma que a sensação é de que o turismo 

 
263 LATOUCHE, [2004] 2016, p. 138. (Tradução nossa) 
264 Disponível em: <https://www.cittaslow.org/content/how-become>. Acesso em: 18 jan. 2022. 
265 Cf. <https://www.cittaslow.org/content/philosophy>. Acesso em: 19 jan. 2022. 
266 SOARES, Manuel. A velocidade das cidades lentas. E-metropolis, n. 34, ano 9, p. 52-60, set. 2018. p. 56. 
267 Ibidem, p. 53. Inclusive se considerarmos que a rede exige o pagamento de uma taxa de inscrição, além de uma 
taxa anual das cidades para que mantenham seu status de “lentas”. Cf. <https://www.cittaslow.org/content/how-
become>. Acesso em: 19 jan. 2022. 
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gastronômico (adepto do Slow food) seja o principal motivo que justifique sua participação na 
rede. Como as atividades turísticas predominam, torna-se difícil que a população residente 
realmente aproveite todas as estratégias promovidas pelo movimento: “Viver do turismo não 
confere, por norma, uma vida fácil a quem dele depende”, ao contrário, pode implicar em “mui-
tas horas de trabalho”268. Dessa forma, ficamos com a sensação de que a calmaria observada 
nessas cidades seja uma “lentidão ensaiada”, ainda que o simples cumprimento dos critérios 
definidos pela organização, por si só, contribua para se garantir uma melhor qualidade de vida 
aos cidadãos urbanos269.  

Podemos estender o mesmo raciocínio para o caso de Socorro, única cidade brasileira que, em 
novembro de 2021, aderiu ao movimento. Localizada a cerca de 130 km da capital do estado de 
São Paulo, Socorro é considerada o “portal do Circuito das Águas Paulista” – região com pre-
sença de fontes de águas minerais e medicinais, além de clima serrano mais ameno –, que ganhou 
visibilidade no cenário nacional justamente por promover o “ecoturismo” (Figura 122). Como 
afirmou a secretária da prefeitura desse pequeno município paulista, durante a cerimônia de 
apresentação da ‘certificação’ Cittaslow, essa “conquista” celebra projetos que vêm sendo desen-
volvidos há quase 20 anos na cidade com o intuito de transformá-la em uma referência de “tu-
rismo na natureza” e de conservação de suas “riquezas naturais”270. Em suma, tal qual no exemplo 
do movimento das cidades em transição, caso não estejamos atentos, o ‘espírito’ das cidades len-
tas pode ser facilmente cooptado pela lógica dominante do valor.  

Figura 122 – Atividades de “ecoturismo” promovidas na cidade de Socorro (SP). 

 

Fonte: Socorro turismo, em rede271. 

 
268 SOARES, 2018, p. 57. 
269 Ibidem, p. 59. 
270 Cf. “Onde é bom viver! Socorro torna-se a primeira Cittaslow do Brasil”, Prefeitura Municipal da Estância De 
Socorro, 03 dez. 2021. Disponível em: <https://www.socorro.sp.gov.br/noticias/onde-e-bom-viver-socorro-torna-se-
a-primeira-cittaslow-do-brasil>. Acesso em: 19 jan. 2022. 
271 Disponível em: <https://socorro.tur.br/atividades/>. Acesso em: 19 jan. 2022. 
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Como vimos no Capítulo 2, grande parte da população mundial habita cidades, enquanto outra 
parcela, embora more em locais de caráter predominantemente rural, considera o estilo de vida 
urbano como seu referente. Daí a importância de refletirmos sobre a relação das alternativas 
ao desenvolvimento com o contexto urbano. Mario Rodriguez Ibáñez sugere que um ponto-
chave para ressignificar as cidades (tendo em vista o “horizonte de sentido” do Bem Viver) 
esteja justamente em sua articulação com o campo, “não como separação e distância, mas como 
continuidades e reciprocidades complementares”. Em sua análise da realidade boliviana, ob-
serva que uma quantidade expressiva de pessoas vive e habita, ao mesmo tempo, espaços urba-
nos e rurais, correlacionando desde já “cidade e campo”. Para além da dimensão estrita desses 
deslocamentos físicos, importa perceber que a coabitação simultânea de diferentes territórios 
implica na também reprodução de modos de vida de origem rural (e indígena) nas cidades272 
(considerados referências fundamentais na construção de sociedades do decrescimento e co-
munidades do Bem Viver, conforme investigamos). 

Isso é o que também defende Serge Latouche, especialmente quando analisa o conceito de re-
siliência. Termo tomado emprestado da física pela ecologia científica, poderia ser definido 
como a permanência da rede de interações de certo ecossistema, ou como a capacidade que o 
mesmo possui de absorver perturbações e de se reorganizar – conservando suas funções essen-
ciais, identidade e retroações273. Assim, a resiliência dos ecossistemas (‘naturais’ e humanos) 
exigiria diversidade e multiplicidade. Ou seja, a experiência ecológica nos ensina que, se qui-
sermos aumentar as capacidades de adaptação e a resistência de nossos aglomerados urbanos 
frente às mudanças climáticas e aos demais problemas ambientais com os quais devemos nos 
confrontar, precisamos apoiar as iniciativas plurais (diversas e múltiplas). Um caminho para 
tanto seria justamente aprofundar a relação entre ‘urbano e rural’ – reintroduzindo as áreas 
verdes cultivadas nas cidades, por exemplo274. 

Nessa linha, o movimento das hortas urbanas em Nova York (Estados Unidos) da década de 
1970 constituiria um exemplo de como podemos planejar a transformação de grandes centros 
urbanos a partir de organizações locais. Isso porque a constituição inicial desse movimento 
resultou da articulação de um coletivo de moradores, denominado de Green Guerrilhas (“Guer-
rilhas Verdes”), o qual passou a plantar em terrenos baldios no bairro de Lower East Side, em 
Manhattan, requalificando espaços livres subutilizados275 (Figura 123). Como muitos dos lotes 

 
272 IBÁÑEZ, 2016, p. 322. 
273 Sobre o conceito de resiliência urbana, ver: <https://urbanresiliencehub.org/>. Acesso em: 25 jan. 2022. 
274 LATOUCHE, [2010] 2011, p. 58-59. 
275 Cf. “History of the Community Garden Movement”, NYC Parks, sem data. Disponível em: <https://www.nycgov-
parks.org/about/history/community-gardens/movement>. Acesso em: 20 jan. 2022. Ver também o documentário 
curto sobre o movimento em: <https://carolcaffe.com/2015/09/30/new-york-city-and-the-green-guerrillas/>. Acesso 
em: 20 jan. 2022. 



5. Alternativas ao discurso: Decrescimento, Justiça ambiental e Bem Viver I 337 

 

eram cercados, o grupo ficou conhecido pelo lançamento de suas “granadas de sementes” nes-
ses terrenos – uma mistura de grãos, fertilizantes, água e substrato em receptáculos inusitados 
(como enfeites de árvores de Natal, balões ou mesmo preservativos). Nos anos 1980, já havia 
mais de uma centena de hortas e jardins coletivos em Nova York, cujo cultivo deu origem a 
dezenas de alianças de bairro. Entre elas, destaca-se a Greening for Harlem Coalition (“Coali-
são verde do Harlem”), um grupo de mulheres que, no presente, reúne mais de 20 organizações 
responsáveis por 30 projetos de hortas e jardins comunitários nova-iorquinos276.  

Figura 123 – Primeiro jardim coletivo em Nova York:  Bowery Houston Farm and Garden. 

 

Fonte: NYC Parks, em rede277. No primeiro plano da segunda imagem, vemos a cofundadora do movimento, Liz 
Christy. Em 1985, ano de sua morte, esse espaço verde comunitário foi renomeado em sua homenagem. 

A experiência dos jardins e das hortas comunitárias278 indica, assim, um caminho possível para 
o que Silvia Federici chama de processo de “rurbanização” (isto é, de reconexão entre campo e 
cidade), imprescindível para aumentar a resiliência urbana. Afinal, a criação desses espaços 
cultivados coletivamente permite que os habitantes das cidades retomem o controle da produ-
ção de alimentos, garantindo sua subsistência, ao mesmo tempo em que impulsiona a regene-
ração do meio natural e novas formas de interação social. Assim sendo, mais que fonte de se-
gurança alimentar, as hortas e os jardins urbanos têm o potencial de se tornar “centros de 

 
276 FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Ele-
fante, 2019. p. 299. Do original Revolution at point zero: housework, reproduction, and feminist struggle de 2012. 
277 NYC Parks, op. cit., em rede. 
278 Importa comentar que outras experiências do tipo têm sido implementadas mundo afora. Em Guiné-Bissau, 
desde o início dos anos 1980, por exemplo, as mulheres criam jardins ao redor da maior parte das casas, na capital 
do país e em outras cidades. Esses espaços, que servem para complementar a renda das famílias, contam com árvores 
frutíferas e verduras diversas – sendo que, em períodos de escassez, preservam sua sobrevivência. Cf. FEDERICI, 
op. cit., p. 291.  No Brasil, podemos citar a iniciativa recente do Grupo de Agricultoras Urbanas (GAU), que cultiva 
uma grande horta comunitária na Zona Leste de São Paulo por meio de práticas permaculturais e agroecológicas. 
Para mais, ver: DORETTO, Camila. “Mulheres agricultoras cultivam oásis orgânico na periferia de São Paulo”, 
Ciclo Vivo, 8 ago. 2019. Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/mulheres-agricultoras-culti-
vam-oasis-organico-na-periferia-de-sao-paulo/>. Acesso em: 20 jan. 2022.  
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sociabilidade, produção de conhecimento, troca cultural e intergeracional”279. Outra caracte-
rística que aproxima essas iniciativas dos princípios do decrescimento e do Bem Viver é que 
sua produção se destina ao consumo próprio da vizinhança (e não à comercialização). Dessa 
forma, afastam-se até mesmo de “outros comuns reprodutivos” que são voltados para o mer-
cado, ou cujos produtos são comprados no mercado280 (como no caso dos turistas que adquirem 
o artesanato e os alimentos orgânicos das cidades lentas). 

Tais formas coletivas de organização social promovem a cidade como encontro, contrapondo-
se à lógica da aceleração predominante na vida urbana (necessária à “anulação do espaço pelo 
tempo”, como vimos). Lógica essa que apressa os consumos e despersonaliza as relações. Em 
contrapartida, os “grupos não dominantes”, em suas ações comunitárias, cotidianamente 
transgridem o fundamento da velocidade (mesmo nos grandes centros urbanos, não contem-
plados pelo movimento das cidades lentas). Nesse processo, criam seus “lugares relacionais”, 
valorizando o espaço ao ressignificar o tempo. As feiras livres, por exemplo, extrapolam os 
limites temporais (pois dependem dos ciclos naturais de produção) e as ‘regras de conduta’ dos 
“mercados-modelo”: nelas, “as vendedoras e vendedores retomam suas formas comunitárias 
de cuidado coletivo dos filhos, de convivência familiar no ‘posto de trabalho’”281. Essas diferen-
tes formas de se apropriar dos espaços urbanos, embora marginais e apesar de não escaparem 
plenamente do sistema (as feiras ainda vendem seus produtos), questionam, por outro lado, a 
constante aceleração da circulação para o consumo padronizado282. É importante tornar visível 
tais formas de habitar a cidade, pois, no imaginário hegemônico, são percebidas como pouco 
urbanas (como se precisassem passar por um processo civilizatório de ordenamento). No en-
tanto, “os contornos de um modo de vida solidário” subsistem em diferentes práticas que rein-
terpretam os valores vigentes a partir de suas margens:  

[...] É importante reconhecer essas iniciativas, cultivá-las e dar a elas a oportunidade de 
se estabilizar e reverberar. O surgimento de um modo de vida solidário será desigual, 
abrigará desafios desconhecidos, ocorrerá sutilmente, aos trancos e barrancos, mas 
também, crucialmente, por meio de conflitos.283  

Podemos dizer que os feirantes e os ‘guerrilheiros verdes’ reivindicam seu direito à cidade, 
assim como o fazem outras iniciativas comunitárias dos “grupos sociais não dominantes”. En-
tre elas, destacamos a luta coletiva por moradia, que conta com inúmeros exemplos em todo o 
mundo. Os movimentos sociais organizados em defesa do habitar desafiam a segregação 

 
279 FEDERICI, op. cit., p. 310. 
280 Ibidem, p. 311. 
281 IBÁÑEZ, 2016, p. 325. 
282 Ibidem, p. 326. 
283 BRAND; WISSEN, [2017] 2021, p. 267. 
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espacial (e ambiental) prevalecente em nossos aglomerados urbanos (das pequenas cidades às 
grandes metrópoles), disputando a propriedade do solo enquanto projetam novos modos de 
vida. Esse foi (e ainda é) o caso da Comuna Urbana Dom Hélder Câmara em Jandira (interior 
de São Paulo), como iremos analisar a seguir. 

Figura 124 – Primeira atividade de formação do grupo após a ocupação do Seminário. 

 

Fonte: Usina CTAH, em rede284. 

A história dessa Comuna Urbana285 teve início em 2000, quando aproximadamente 250 famílias 
se apropriaram de uma área de várzea, pertencente à Companhia Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM), à qual chamaram de Vila Esperança. Apesar dos constantes alagamentos que 
ali ocorriam em função das cheias do rio Barueri Mirim (comprovando mais uma vez a ocupa-
ção de áreas ambientalmente vulneráveis por grupos de baixa renda, conforme descrevemos 
nos Capítulos 1 e 2), desprovidas de outra opção, as famílias permaneceram no local. Depois 
de quatro anos de resistência, chegou o primeiro pedido oficial de reapropriação de posse. 
Apoiados pela Pastoral da Moradia, os moradores contataram ainda a Pastoral da Terra e o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em busca de alternativas. Como ficou 
tangível que não se tratava de reivindicar um típico assentamento de Reforma Agrária, o MST 
estimulou o enfrentamento político dentro do perímetro urbano. Assim, em novembro de 2005, 
com o despejo e a derrubada das habitações improvisadas, quase metade das famílias concor-
dou em fazer uma nova ocupação, organizada pelo MST: instalaram-se em um edifício aban-
donado, inicialmente projetado como um Seminário dos Padres Salesianos (mas vendido antes 
do término das obras por falta de recursos). O grupo passou então a se denominar Comuna 
Urbana Dom Helder Câmara286 (Figura 124).  

 
284 Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/domhelder.html>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
285 Essa história é descrita por: HIRAO, Flávio Higuchi; LAZARINI, Kaya; ARANTES, Pedro Fiori. A experiência 
recente da Usina junto aos movimentos populares de Sem Teto (UMM) e Sem Terra (MST). p. 137-54. In: VILAÇA, 
Ícaro; CONSTANTE, Paula (Orgs.). Usina: entre o projeto e o canteiro. São Paulo: Edições Aurora, 2015.  
286 Em homenagem ao bispo e arcebispo cearense, militante dos direitos humanos durante a ditadura civil-militar no 
Brasil. Cf. SILVA, Maura. “Primeiro projeto urbano de habitação popular do MST completa 10 anos”, 3 jun. 2015. 
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Ali fixados, os primeiros ‘assentados urbanos’ do MST, ao lado de seus apoiadores eclesiásti-
cos, conseguiram um repasse de recursos do Ministério das Cidades para viabilizar a compra 
de um terreno para o qual as 120 famílias pudessem ser transpostas. Visando obter os recursos, 
foi realizado um projeto preliminar pela prefeitura de Jandira – que, contudo, não correspondia 
às necessidades e anseios de seus futuros moradores. Nesse momento, o MST convidou um 
coletivo de arquitetura, a Usina287, que pudesse auxiliar na concepção de uma nova proposta 
arquitetônica e urbanística para a Comuna. As atividades iniciais de discussão desse projeto 
ocorreram ainda nas instalações do inacabado Seminário, que, com seu grande pátio de conví-
vio coletivo (amplamente usado pelos ocupantes durante sua estadia), fomentaram a percepção 
de que havia diferentes modos de morar: 

Eles perceberam que o novo projeto poderia ter espaços vazios, abertos para a sociabi-
lidade, como era aquele [o pátio do claustro]. O espaço de meditação dos seminaristas, 
contudo, estava ali transformado pelos gritos de crianças, brincadeiras, futebol (inclu-
sive feminino), rodas de samba, mesas de dominó, churrasquinho e festas. O “terreiro” 
central profanado era o lugar da mística religiosa, do movimento e da vida cotidiana. 
Era o ponto focal que permitia igualmente àquelas famílias terem uma unidade na luta 

e na tessitura da vida [...].288 

Em consequência, o sentido de “coletivo” prevaleceu como a principal diretriz projetual para a 
Comuna, que se expressa na ausência de muros no conjunto habitacional (externos e entre as uni-
dades), bem como na criação de praças e múltiplos espaços de uso comum. O desenho resultante 
(Figura 125), fruto de um processo participativo e coletivo, mostra seu desejo de urbanidade tanto 
no seu programa (que prevê alguns equipamentos de escala urbana – como a escola, as áreas co-
merciais, a quadra poliesportiva e as praças), quanto na integração direta com o entorno (por meio 
de escadarias e de uma via interna de acesso ao conjunto, que forma uma fronteira “semi-pública”). 
Um dos grandes espaços livres da Comuna foi pensado como uma espécie de “anfiteatro”, criando 

 
Disponível em: <https://mst.org.br/2015/06/03/primeiro-projeto-urbano-de-habitacao-popular-do-mst-completa-10-
anos/>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
287 Fundada em 1990, a Usina CTAH (Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado) é formada por profissionais de 
diferentes áreas que prestam assessoria técnica para organizações populares. Seus idealizadores, desde o início dos 
anos 1980, participavam ativamente de movimentos sociais, inclusive por meio de instituições acadêmicas – como no 
caso do Laboratório de Habitação (LabHab) da Escola de Belas Artes de São Paulo, criado em 1982. Embora curta, a 
experiência do LabHab influenciou a definição de diretrizes da política habitacional promovida pela administração do 
Partido dos Trabalhadores (PT) na prefeitura de São Paulo (1889-1992), reconhecida por sua engajada atuação. Assim, 
desde sua fundação, a Usina busca articular processos que capacitem os futuros moradores a planejar, projetar e cons-
truir suas moradias. Também empreende ações visando mobilizar fundos públicos em contextos de luta pelas Reforma 
Urbana e Agrária. Vale dizer que a Usina já havia ensaiado, no Assentamento Dom Tomás Balduíno, o conceito de 
Comunas da Terra proposto pelo MST, através de uma nova forma de ocupação do espaço (nesse caso, rural), com 
propriedade coletiva e produção cooperada. Sobre essa experiência específica, consultar: <http://www.usina-
ctah.org.br/domtomas.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
288 HIRAO; LAZARINI; ARANTES, 2015, p. 140. 
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um palco ao nível do chão, cuja arquibancada acompanha o aclive do terreno. Essa área aberta, 
além de possibilitar reuniões de interesse da comunidade, contempla outros usos cotidianos: a 
brincadeira das crianças, os encontros dos jovens, a prosa entre vizinhos.  

Figura 125 – Implantação da Comuna Urbana Dom Hélder Câmara. 

 

Fonte: Usina CTAH, em rede289. Modificado pela autora. Legenda: 1) creche e escola; 2) padaria comunitária; 3) 
praça com anfiteatro; 4) espaços de convivência dos núcleos habitacionais; 5) rua interna; 6) quadra poliesportiva e 

vestiários; 7) viveiro; 8) comércios e serviços; 9) espaço previsto para teatro; 10) área de preservação permanente. 
Setas: escadarias de acesso ao conjunto a partir da rua externa. 

Para cada conjunto de unidades habitacionais, foram propostas áreas livres de convivência. As 
casas unifamiliares de dois pavimentos, que formam esses núcleos, apresentam três variações 
tipológicas que se encaixam, criando uma volumetria variada (a qual também contribui para o 
melhor aproveitamento dos ventos e do sol). A definição dessas tipologias (que compreende 
sala, cozinha, área de serviço e dormitórios, além do espaço aberto), por sua vez, partiu da lem-
brança das antigas moradias das famílias da Comuna em suas cidades de origem: “A vivência 
do morar para eles nem sempre foi a do barraco apertado num centro urbano, desprovido de 
infraestrutura e o mínimo de dignidade”290. Após negociações que envolveram diferentes ato-
res, em 2008, as famílias conseguiram a aprovação do financiamento para a construção do con-
junto habitacional. Durante as obras, o grupo organizou-se em cooperativas, edificando a Co-
muna em regime de mutirão (Figura 126) – cuja remuneração foi feita com os recursos públicos 
destinados ao pagamento de mão de obra. Depois da mudança, os moradores propuseram que 

 
289 Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/domhelder.html>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
290 HIRAO; LAZARINI; ARANTES, 2015, p. 141. 
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a terra continuasse pública e que tivessem sua cessão coletiva de uso, como forma de inibir a 
mercantilização futura dessa ‘suada’ conquista coletiva291.   

Figura 126 – Comuna Urbana em construção: anfiteatro da praça, rua central, escola ao fundo. 

 

Fonte: Usina CTAH, em rede292. 

Outro exemplo de luta por moradia ainda mais impregnado das problemáticas investigadas por 
este trabalho é aquele da comunidade de Piquiá de Baixo em Açailândia (MA). Esse povoado, 
composto por mais de 300 famílias (ou aproximadamente 1000 pessoas), instalou-se, nos anos 
1970, em uma área abundante em recursos naturais – cuja exploração tem ocasionado inúmeros 
danos. Os moradores da comunidade tentam sobreviver, respirando poeira e fuligem, entre as 
indústrias que fabricam ferro gusa e a ferrovia construída para escoar a produção de Carajás até 
o porto de São Luís293 – sobre a qual corre um gigante trem de carga (com 4 km de extensão). 
Conforme investigamos no Capítulo 2, três elementos naturais são fundamentais à cadeia pro-
dutiva do ferro no Brasil: o minério de ferro em si, a madeira usada na produção de carvão vegetal 
e a água que se destina ao resfriamento dos altos fornos. Assim, desde a instalação das primeiras 
‘guseiras’ no entorno de Açailândia na década de 1980, a exploração desmedida desses elementos 
tem contaminado os recursos hídricos e devastado a floresta nativa. Para dar continuidade à pro-
dução do carvão foi inclusive necessário plantar eucalipto – originando extensas monoculturas 
que expulsaram e/ou inviabilizaram as práticas dos pequenos produtores agrícolas da região. 
Além disso, a própria tecnologia empregada pelas indústrias ali instaladas é obsoleta, pois libera 

 
291 Ibidem, p. 144. 
292 Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/domhelder.html>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
293 O Projeto Grande Carajás, inaugurado pela política desenvolvimentista da ditadura civil-militar do Brasil, levou 
a Companhia Vale do Rio Doce (criada, por sua vez, em 1942, tendo sido privatizada em 1997) para a região. O 
objetivo era extrair, beneficiar e transportar minérios, sobretudo de ferro, para exportação. Nesse processo, a Vale 
supostamente promoveria o “crescimento econômico” do Norte do país. No entanto, como também já analisamos, 
a exploração mineira tem ocasionado graves impactos, contaminando Natureza e comunidades. Cf. CAMPELO, 
Lilian. “Projeto Grande Carajás desestrutura comunidades e territórios indígenas”, Brasil de Fato, 19 mai. 2018. 
Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/05/19/projeto-grande-carajas-desestrutura-comunidades-e-
territorios-indigenas>. Acesso em: 22 jan. 2022.  
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quantidade expressiva de material particulado tóxico – problema que vem sido denunciado por 
laudos técnicos desde 2007294. 

Como consequência, a Associação Comunitária dos Moradores do Piquiá (ACMP) passou a 
advogar pelo seu reassentamento em novo local. Desde suas primeiras mobilizações, a Associ-
ação tem sido acompanhada por outras organizações parceiras, como a Paróquia São João Ba-
tista de Açailândia e a Rede Justiça nos Trilhos295. Tantas violações à saúde da comunidade 
chamaram a atenção ainda de instituições que atuam em defesa dos direitos humanos em ou-
tros estados brasileiros e até mesmo no exterior296. Contudo, a causa dos moradores somente 
chegou à esfera jurídica quando o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Ma-
ranhão abriram uma mesa de negociações para finalmente viabilizar o reassentamento do po-
voado. Na ocasião, também participaram do processo decisório representantes da Vale S.A., 
do Sindicato das Indústrias de Ferro Gusa do Maranhão (SIFEMA), da Prefeitura Municipal de 
Açailândia e do Governo do Estado do Maranhão297. 

Depois de longas e conturbadas negociações298 (Figura 127), o Ministério Público celebrou um 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) em maio de 2011, o qual estipulava a desapropriação de um 
terreno pela prefeitura de Açailândia para o reassentamento da comunidade, cujos custos seriam 
cobertos pelo SIFEMA. Ainda assim, somente em setembro de 2014 foi concluído o processo de 

 
294 Tais documentos atestaram que os índices de doenças de pele, respiratórias e de visão no povoado são superiores 
aos da média nacional. Enfermidades graves, como câncer no pulmão ou em algum outro órgão do sistema respira-
tório, têm sido constantemente causa de morte entre seus habitantes. Já houve também óbitos e queimaduras de 
quarto grau em crianças que inadvertidamente entraram em contato com escória incandescente. Disponível em: 
<http://www.usina-ctah.org.br/piquia.html>. Acesso em: 22 jan. 2022. No dia 23 de janeiro de 2020, o senhor Edvard 
Dantas Cardeal, principal liderança da Comunidade de Piquiá de Baixo, foi uma das vítimas fatais da poluição, 
vindo a falecer por moléstia dos pulmões. Cf. <https://atingidosvale.com/nota-de-pesar-pelo-falecimento-de-
edvard-dantas-cardeal/>. Acesso em: 23 jan. 2022. 
295 A rede, que integra diferentes movimentos e associações, tem o intuito de “fortalecer as comunidades ao longo 
do corredor Carajás e denunciar as violações aos direitos humanos e da natureza responsabilizando Vale e Estado, 
prevenindo novas violações e reafirmando os modos de vida e a autonomia das comunidades nos seus territórios”. 
Cf.: <http://justicanostrilhos.org>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
296 O relatório, publicado pela Federação Internacional dos Direitos Humanos (FIDH), em parceria com a Justiça 
Global e a Rede Justiça nos Trilhos, em 2019, traz o histórico dessas articulações, bem como seus resultados à co-
munidade: FIDH; JUSTIÇA NOS TRILHOS. Piquiá foi à luta: um balanço do cumprimento das recomendações para 
abordar as violações aos direitos humanos relacionadas à indústria da mineração e da siderurgia em Açailândia, 
Brasil. Açailândia: FIDH; JNT, 2019. 
297 Ibidem, p. 20-21. 
298 Entre as diferentes manifestações realizadas pela comunidade ao longo dos anos, algumas se destacam. Em de-
zembro de 2011, por exemplo, centenas de moradores bloquearam a BR-222 durante mais de 4 horas, impedindo a 
conexão entre Açailândia e a capital São Luís. Pouco tempo depois, durante visita da então governadora Roseana 
Sarney a Açailândia, os moradores utilizaram máscaras respiratórias descartáveis em protesto, ilustrando simboli-
camente sua exposição à poluição. Dividida em turnos, em 2014, a comunidade também interrompeu por 30 horas 
os portões de entrada e de saída das ‘guseiras’, com o intuito de “forçar” o pagamento da desapropriação do terreno 
por parte do SIFEMA. Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/piquia.html>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
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desapropriação. Em agosto de 2012, celebrou-se outro TAC entre Ministério Público e SIFEMA, 
de maneira a possibilitar a contratação dos serviços técnicos necessários para o desenvolvimento 
da proposta arquitetônica e urbanística da nova comunidade de Piquiá de Baixo. O acordo tam-
bém definiu a ACMP como responsável pela administração dos recursos e pela escolha da asses-
soria – o que foi feito por meio de seleção pública299. Entre as três entidades que responderam ao 
edital, a Associação contratou a Usina, que outra vez adotou sua metodologia de processo parti-
cipativo em encontros com os moradores (Figura 128).  

Figura 127 – Manifestações dos moradores de Piquiá de Baixo pelo seu reassentamento. 

 

Fonte: FIDH; JNT (2019), p. 21. 

Figura 128 – Processo participativo para o desenvolvimento do projeto do reassentamento. 

 

Fonte: Usina CTAH, em rede300. 

A proposta final do reassentamento, fruto desse processo participativo, estrutura o terreno de 
38 hectares, localizado a 7 km do povoado original, a partir de um longo eixo de circulação: um 
“calçadão” arborizado para pedestres e ciclistas, por meio do qual se dá o acesso aos equipa-
mentos públicos e espaços coletivos (Figura 129). Por pedido dos moradores, também foi pen-
sada a integração da comunidade com o bairro Novo Horizonte, com o intuito de compartilhar 
com a vizinhança os futuros equipamentos que seriam erguidos (entre outros, clube de mães, 
mercado, centro esportivo, escola, posto de saúde e o memorial das lutas de Piquiá). Sendo 

 
299 FIDH; JNT, 2019, p. 20-21. 
300 Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/piquia.html>. Acesso em: 23 jan. 2022. 



5. Alternativas ao discurso: Decrescimento, Justiça ambiental e Bem Viver I 345 

 

assim, o projeto desenvolvido coletivamente opõe-se ao modelo convencional de construção 
de grandes conjuntos habitacionais isolados (desprovidos de serviços públicos ou de infraes-
trutura urbana), que geralmente são inseridos nas ‘franjas’ das cidades brasileiras – os quais 
segregam ainda mais os moradores.  

Figura 129 – Esquema de implantação da proposta do reassentamento. 

 

Fonte: LOPES (2021), p. 10. 

Figura 130 – Perspectiva de implantação dos núcleos habitacionais do reassentamento. 

 

Fonte: Usina CTAH, em rede301. 

Já a organização das unidades habitacionais no terreno se fundamentou na observação dos 
hábitos dos futuros moradores. Como é no espaço público, em frente às suas casas, que os 
mesmos se reúnem para conversar nos momentos livres, os lotes foram arranjados em peque-
nos núcleos. Tal qual a proposta da Comuna Urbana, cada conjunto dispõe-se ao redor de pe-
quenas praças – às quais caberia o papel adicional de realizar o tratamento das águas servidas 

 
301 Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/piquia.html>. Acesso em: 23 jan. 2022. 
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das edificações, mediante sistemas biológicos302. A disposição das unidades cria ainda espaços 
semi-públicos de uso comum nos fundos dos lotes, com o objetivo de conservar a prática social 
de convivência entre membros de uma mesma família ou amigos (Figura 130). 

A proposta elaborada em conjunto foi finalmente aprovada pela Prefeitura de Açailândia em 
2013 e pela Caixa Econômica Federal (CEF, responsável pelo repasse da verba) em novembro 
de 2014. Contudo, os moradores de Piquiá de Baixo (e futuros moradores de Piquiá da Con-
quista) esperaram mais um ano até a habilitação de seu projeto de reassentamento pelo Minis-
tério das Cidades, de maneira que o mesmo pudesse ser contratado através do Programa Minha 
Casa Minha Vida – Entidades. Com o financiamento público, pretendia-se concretizar as uni-
dades habitacionais e parte da infraestrutura urbana, a qual seria complementada com recursos 
da Fundação Vale e do Sindicato das Indústrias de Ferro Gusa303. Já em outubro de 2016, o 
projeto executivo (contendo o detalhamento técnico da proposta, das etapas de execução da 
obra e de seu orçamento) foi novamente submetido à avaliação da CEF – processo que levou a 
outros contratempos304, sendo que somente em setembro de 2018 ocorreu a aprovação final da 
documentação apresentada. Assim, depois dessa longa espera, as obras para a construção do 
novo bairro foram finalmente iniciadas em novembro de 2018305.  

 
302 Para que a Vale financiasse (pequena) parte do empreendimento, exigiu que o projeto dispusesse de estratégias 
‘sustentáveis’ de saneamento ambiental. Uma empresa terceirizada, especializada em “infraestrutura verde”, foi 
inclusive contratada para tal fim, auxiliando no dimensionamento e no detalhamento do sistema de coleta de esgo-
tos e de drenagem urbana – por meio da implantação de valas de evapotranspiração e de reservatórios para a con-
tenção de águas pluviais. No entanto, após o início das obras, em função de defasagem na previsão orçamentária 
(dado o longo tempo transcorrido), essas soluções se tornaram inviáveis. Cabe uma ressalva: embora saibamos dos 
benefícios dos sistemas biológicos de tratamento de efluentes, a situação que se estabeleceu foi, no mínimo, con-
traditória. Afinal, a mesma empresa que tem impactado gravemente a vida da comunidade, impôs, como condição 
para o novo assentamento, que o projeto manifestasse preocupações ambientais (as quais desrespeita em suas prá-
ticas todos os dias). Informação presente no relatório: LOPES, João Marcos Almeida de. Habitação popular e tec-
nologia da construção: técnica e arquitetura como prática política. Interações entre tecnologia da arquitetura e 
políticas públicas de provisão habitacional. Relatório de pesquisa. Chamada CNPq nª12/2017 - Bolsa de Produtivi-
dade em Pesquisa. Março de 2018 a fevereiro de 2021. p. 15.  
303 A despeito das violações dos direitos da comunidade terem sido comprovadamente responsabilidade da Vale e 
de empresas ligadas ao SIFEMA, coube ao Estado arcar com mais de 70% dos custos do processo de reassentamento 
do povoado, através de recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). Cf. FIDH; JNT, 2019, p. 23. 
304 A título de ilustração, indicamos o conflito que surgiu quanto à incorporação da taxa de BDI (Bonificação por 
Despesas Indiretas) no orçamento do empreendimento. Os técnicos da CEF, responsáveis pela avaliação da docu-
mentação do projeto, alegavam que, como a obra seria autogerida, não poderia ter “lucro” – como consta na com-
posição do BDI. No entanto, conforme explicado pelos assessores da Usina e como a própria descrição do BDI nos 
informa, esse componente também trata das despesas indiretas presentes em qualquer construção, inclusive na 
autogeridas (tais como contratação de limpeza, impressão e plotagens de documentos de obra, fornecimento de 
água, luz e internet, custeio de conta telefônica e possíveis despesas jurídicas). Portanto, bastaria retirar o quesito 
“lucro” da composição do BDI (como já feito pela Usina) para justificar sua presença na previsão orçamentária do 
empreendimento. Cf. LOPES, op. cit., p. 4 e 54. 
305 FIDH; JNT, op. cit., p. 23. 
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Embora as morosas etapas de aprovação do projeto tenham sido superadas e apesar dos esforços 
despendidos para se obter os recursos financeiros e humanos necessários ao processo de reas-
sentamento, outros tantos embates continuaram a ocorrer durante a construção do empreendi-
mento (Figura 131) – levando, inclusive, à saída da Usina de sua condução técnica no início de 
2021. Em grande medida, os problemas relativos à gestão e à continuidade das obras dizem res-
peito ao seu déficit inicial, pois, devido à lentidão no processo de avaliação das peças técnicas, 
quando do começo dos trabalhos, o saldo negativo estava acumulado (as taxas de inflação, por si 
só, elevaram os custos dos insumos construtivos e da mão de obra). Assim, conquanto fossem 
perscrutadas alternativas visando à recuperação do “equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato” – inclusive com o redirecionamento, para as obras de urbanização de Piquiá, de parte dos 
royalties da mineração devidos ao município de Açailândia –, não se alcançou o montante neces-
sário à execução306. Como consequência, as obras arrastam-se até hoje. 

Figura 131 – Comunidade de Piquiá da Conquista em construção (janeiro e maio 2020). 

 

Fonte: Acervo interno da ACPM e Usina (2020). 

 

 

De todo modo, precisamos enfatizar que o exemplo de Piquiá de Baixo vai além da luta por 
moradia típica de grandes centros urbanos, que surge do confronto entre as “práticas espaciais 
de grupos não dominantes” e aquelas especulativas do capital imobiliário. A comunidade de 
Piquiá luta por justiça ambiental no sentido mais amplo: contra os efeitos deletérios da mine-
ração, contra o modelo extrativista devastador vigente, fruto de um projeto desenvolvimentista 
de sociedade que se apoia na exploração desenfreada dos corpos e da Natureza. É uma luta que 
condensa tantas outras. Em um primeiro momento, lutou-se pelo direito de permanência no 
território ocupado, como também o fazem indígenas, quilombolas e os povos originários do 

 
306 LOPES, 2021, p. 13-14. Diante desse cenário, a Fundação Vale, ao final de 2020, propôs substituir a gestão reali-
zada pela ACMP por uma “empreitada global” (ou seja, através da contratação de uma construtora terceirizada para 
finalizar o cronograma da obra). 
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Bem Viver. Diante da impossibilidade de ali ficar, teve início a luta pela terra, pelo reassenta-
mento do povoado em outro local menos insalubre. Nesse momento, a mobilização jurídica 
assumiu papel central, despertando a atenção de diferentes organizações. Conquistada a terra, 
a luta passa a ser por autonomia, pela conquista do poder de decisão sobre o próprio futuro 
através do desenho do futuro bairro. É quando se celebram os recursos próprios, que tornam 
possível a assessoria técnica independente para projetar o sonho coletivo. Na luta pela concre-
tização desse sonho, reivindica-se que as empresas responsáveis pela degradação do território 
original assumam os custos das obras – o que não aconteceu. A solução foi recorrer ao finan-
ciamento do programa habitacional federal, cujo regulamento ‘rígido’ impossibilita o “reequi-
líbrio econômico-financeiro do contrato”. 

Mas, apesar de tantas lutas, falta no exemplo de Piquiá de Baixo aquela essencial para o nosso 
campo de atuação: a luta pela autonomia dos trabalhadores no canteiro de obras. Presente na 
Comuna Urbana, não aparece em Piquiá, cuja mão de obra ‘externa’ é contratada diretamente 
pela ACMP. No lugar das reflexões emancipatórias que o trabalho autogerido propicia – redu-
zindo as distâncias entre aqueles que decidem e os que executam – prevalece a heteronomia 
‘tradicional’ dos canteiros. O caráter comunitário e coletivo da proposta encerra-se na anteci-
pação do futuro pelo desenho coletivo. Então a parceria com a assessoria se transmuta em ‘co-
brança’ por aquilo que o canteiro não consegue realizar e que não mais compete ao grupo 
(des)agregado. Em conjunto com a morosidade do processo e com os efeitos inesperados da 
pandemia, essa luta ausente acaba por contribuir com a desmobilização da comunidade – que, 
pouco a pouco, perde seu vínculo com a inacabada Piquiá da Conquista.  

Esse é um ponto importante de reflexão, pois a inovação que ocorre na interação entre Usina 
e mutirantes, a qual ecoa em várias outras experiências do tipo307, refere-se justamente à 

 
307 Não podemos deixar de citar o exemplo uruguaio das cooperativas de habitação por ajuda mútua, que influenciou 
diferentes propostas no Brasil a partir de 1980. Após a promulgação da Ley de Vivienda, em 1968, garantiu-se o 
direito à moradia no Uruguai, possibilitando que os bens imóveis passassem a ser tratados para além de sua dimen-
são estritamente econômica (enquanto direito e não apenas propriedade). Além disso, a legislação permitiu que as 
cooperativas pudessem atuar no processo de planejamento, execução e administração de projetos habitacionais, em 
práticas autogestionárias. Cf. GHILARDI, Flávio Henrique. Cooperativismo de moradia em Montevidéu e autoges-
tão habitacional no Rio de Janeiro: as bases sociais, políticas e econômicas da produção social do habitat na América 
Latina. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Entre tantos outros cole-
tivos hoje atuantes, destacamos, no Brasil, a organização não governamental Peabiru Trabalhos Comunitários e 
Ambientais. Foi fundada em 1993 por um grupo de profissionais que havia trabalhado em assessoria técnica a mo-
vimentos populares e associações nos anos 1980 – em especial no desenvolvimento de projetos e acompanhamento 
de obras habitacionais de mutirões autogeridos em São Paulo. Desde então, a Peabiru segue atuando no campo da 
luta pela moradia digna e pelo direito à cidade, por meio de práticas interdisciplinares, democráticas e coletivas. 
Sobre a ONG, ver: <http://www.peabirutca.org.br/>. Acesso em: 30 jan. 2022. Uma experiência mais recente é a do 
projeto Arquitetura na periferia, que surgiu em 2013. O intuito do grupo é possibilitar a melhoria das moradias de 
mulheres de baixa renda, através de sua qualificação no campo da construção – capacitando-as em práticas e 
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possibilidade concreta de uma “outra prática da arquitetura” para “outras relações de produ-
ção” (imprescindíveis na construção de sociedades pós-desenvolvimentistas, reiteramos). Por 
outro lado, em Piquiá de Baixo, o trabalho comum do grupo de moradores com a Usina não se 
espelha igualmente na antecipação do “sujeito coletivo” da produção, que ajudaria a moldar 
sua solidariedade interna308. Por isso, a experiência não se completa. Somente quando o projeto 
se torna vontade e expressão do “trabalhador coletivo” conseguimos vislumbrar a perdida au-
todeterminação dos canteiros. O “sujeito coletivo” do mutirão reúne a totalidade das condições 
de trabalho (mesmo que essas não sejam condições ‘ideais’): 

A experiência da Usina demonstra claramente que, apesar da adversidade ininterrupta 
que encontra, um outro exercício da arquitetura é possível hoje e aqui. E faz esperar 
que, com sua multiplicação e de outras semelhantes – que já existem e são fortes em 
diversas paragens da nossa América do Sul – seja possível acelerar a chegada sempre 

adiada dos amanhãs que cantam – antes que fiquemos surdos309. 

Quando o trabalhador se faz coletivo, distintas possibilidades de mudança se fortalecem junto com 
ele: o próprio processo participativo de projetação, cujos resultados (transcritos nas pranchas de 
desenho, nas planilhas orçamentárias e memoriais descritivos pelos assessores técnicos) represen-
tam os acordos pactuados entre todos os envolvidos – ou seja, torna-se exemplo do exercício de 
uma “democracia horizontal e local”. Outra repercussão visível se dá na esfera da qualidade dos 
espaços inventados: nos poucos casos que analisamos, percebemos como se afastam da monótona 
repetição dos conjuntos habitacionais que pululam em nossas cidades (ou mesmo da precariedade 
da autoconstrução individual de periferia310). Enquanto isso, nos canteiros autogeridos coletiva-
mente, as operações construtivas tentam reduzir a divisão histórica entre trabalho intelectual e 
manual (portanto, “entre condutores e conduzidos”), que fundou a Arquitetura. Os canteiros ‘de 
ensaio revolucionário’ buscam diluir hierarquias (inclusive em termos de gênero), recuperar ofícios 
(resgatando técnicas de construção tradicionais) e, ao mesmo tempo, respeitar os corpos dos tra-
balhadores (a escolha dos componentes submete-se às capacidades da força humana, ao passo que 
soluções perigosas e produtos tóxicos são descartados). O fim não é mais a “produtividade cega” 
(para a acumulação ilimitada), mas a concretização de um projeto comum a partir de “condições 
dignas de produção”. Por menores que possam parecer, essas mudanças são cruciais: têm o poten-
cial de fomentar mais profundas metamorfoses. Se ainda insistimos em ter esperança nas 

 
técnicas de projeto e de planejamento de obras. Além disso, as envolvidas recebem um microfinanciamento para 
que possam conduzir com maior autonomia as reformas de suas casas. Como uma das contempladas pelo projeto 
disse: “Se eu mudo o espaço em que estou, eu também mudo. Fiz algumas pequenas reformas em mim”. Para mais, 
ver: <https://arquiteturanaperiferia.org.br/>. Acesso em: 24 jan. 2022. 
308 FERRO, Sérgio. “Trabalhador coletivo” e autonomia. In: VILAÇA; CONSTANTE, 2015, p. 23. 
309 Ibidem, p. 30. 
310 USINA CTAH. Arquitetura, política e autogestão: um comentário sobre os mutirões habitacionais. In: Ibidem, p. 93. 
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necessárias mudanças radicais (que nos deem a chance de um ‘futuro possível’), precisamos “ir 
além da simples posse” das forças produtivas (como a experiência do socialismo realmente exis-
tente comprovou), revolucionando as relações de produção311 – dentro e fora da Construção: 

Qual a estranha novidade do mutirão? Não se está produzindo mercadorias com o obje-
tivo imediato de troca e valorização de capital (mesmo que indiretamente esse valor de 
uso seja socialmente apropriado pelo capital, na medida em que abriga força de trabalho) 
– o que lhe confere uma qualidade outra. Esta distinção, combinada à relativa horizonta-
lidade do trabalho no canteiro e coletivização das decisões, ao uso de riqueza social acu-
mulada nos fundos públicos e uma perspectiva técnica diferenciada, são pontos nevrál-
gicos que permitem certa ruptura com a lógica do sistema capitalista – o que não é des-
prezível politicamente. Logicamente o mutirão não traz, por si só, a possibilidade de 
transformar o sistema, porém, as relações de produção que nele se demonstra e experi-
menta podem constituir alternativas ao modo de produção capitalista. [...] 312 

 

 

Portanto, apesar das condições desfavoráveis da realidade que nos cerca, é possível, desde 
agora, ensaiar outras relações de produção, especialmente entre os “náufragos do desenvolvi-
mento”313. Isso é o que também ilustram as demais iniciativas críticas que investigamos ao 
longo deste capítulo. São experiências que se voltam aos “bons viveres”314, no plural, porque 
são (e devem ser) contextualizadas, assentadas no território dos quais brotam. São exemplos 
que se baseiam na aprendizagem coletiva, no fazer comunitário, visando superar o capitalismo 
em diferentes dimensões – na degradante relação capital-trabalho, no patriarcado, nos valores 
consumistas, no colonialismo, nas relações predatórias com a Natureza315. 

 
311 Texto de Sérgio Ferro de 2004, intitulado “Notas sobre a Usina”. Disponível em: <http://www.usina-
ctah.org.br/notasobreausina.html>. Acesso em: 24 jan. 2022. 
312 USINA, 2015, p. 102-103. 
313 LATOUCHE, [2004] 2009, p. 88. 
314 LANG, 2016, p. 43. 
315 Nesse momento, gostaríamos de ressaltar outros trabalhos que vêm sendo conduzidos por integrantes do Grupo 
de Pesquisa em Habitação em Sustentabilidade (HABIS) do IAU/USP, do qual fazemos parte, pois têm sistematizado 
e analisado diferentes abordagens contra-hegemônicas de produção e reprodução. Sem a pretensão de dar conta de 
todas as pesquisas do HABIS, que se iniciaram em 1993, citamos aquelas que atualmente mais se aproximam da 
nossa (e que ainda estão em processo de desenvolvimento). O doutoramento de Anaïs Perrin, por exemplo, analisa 
a organização do território das comunidades guaranis no Brasil. Ao investigar a cultura construtiva dessas aldeias 
indígenas, busca entender como se relaciona com seu modo de vida, o Nhanderekó, o Bem Viver guarani. A pesquisa 
também pretende traçar paralelos com a experiência francesa das Habitats Participatifs (“Habitações Participati-
vas”), que, como o próprio nome diz, resultam de processos participativos de planejamento e execução. Cf. PERRIN, 
Anaïs Guéguen. Buen Vivir et habitat contre-hégémonique: communautés Guarani au Brésil et habitats participa-
tifs en France. Plano de trabalho, 2022. De maneira semelhante, Mathilde Col, em sua pesquisa de doutorado, busca 
indicar convergências entre as experiências camponesas de luta pela terra do assentamento do MST Ireno Alves 
dos Santos na região de Cantuquiriguaçu (Paraná, Brasil) e aquela da região francesa de Causse du Larzac. Para 
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Os princípios centrais dessas alternativas ao desenvolvimento incluem o decrescimento, o pós-
extrativismo, a justiça ambiental, o Bem Viver – entre outras abordagens que não foram objeto 
de nossa investigação316. Suas respostas práticas, como vimos, buscam resistir ao uso do carvão 
e dos combustíveis fósseis; desacelerar os ritmos da vida urbana; defender os direitos dos co-
muns, do trabalho digno, da Natureza; promover a autonomia política e a autodeterminação 
social dos povos; cultivar a terra (no campo e nas cidades) por meio de processos mais gentis; 
fortalecer o valor de uso da habitação e o direito à cidade. Germinam com força entre aqueles 
que a lógica dominante tende a exterminar, a externalizar, a deslocar, que se organizam se-
gundo outras lógicas. Nelas, o ‘econômico’ não se autonomiza, mas se dissolve, incorpora-se 
no ‘social’, nos saberes técnicos que estruturam sua relação metabólica com a Natureza. Enfim, 
são grupos que se aproximam das primeiras sociedades vernaculares no modo com que produ-
zem e reproduzem suas vidas. Por existirem e resistirem há tanto tempo nos apontam os cami-
nhos para um ‘futuro possível’. 

 
tanto, em termos teóricos, analisa as abordagens do biorregionalismo e do Bem Viver nos seguintes aspectos: defesa 
dos comuns, autodeterminação, autossuficiência e enraizamento. Cf. COL, Mathilde Teixeira. Lutter pour habiter 
la terre: perspective d’autonomie dans la construction d’un territoire paysan situé dans la Cantuquiriguaçu, au Bré-
sil (1996 - 2022). Projeto de Pesquisa, 2002. Já o trabalho de doutorado de Cecília Lenzi se propõe a investigar os 
“habitat da autonomia”, compreendidos como os arranjos espaciais decorrentes das diferentes formas de habitar 
das populações camponesas brasileiras. Alguns povos tradicionais (ribeirinhos, faxinalenses e apanhadores de flo-
res), que organizam seu modo de produção e de reprodução segundo lógicas camponesas que se afastam daquela 
capitalista, constituem os sujeitos dessa pesquisa. Cf. LENZI, Cecília Corrêa. Habitat da autonomia: Formas insó-
litas do habitar no campesinato brasileiro. Projeto de Pesquisa. São Carlos, 2019. O mestrado de Alice Oliveira, por 
sua vez, trata do uso de “tecnologias alternativas”, relacionadas à redução de impactos ambientais, na provisão de 
habitação popular em processos de autoconstrução. Cf. OLIVEIRA, Alice Maria de. Habitação popular e tecnolo-
gias alternativas: entre o discurso e a prática. Memorial de Qualificação. São Carlos, 2022. Por fim, a pesquisa de 
doutorado de Simone Tavares busca estabelecer critérios que nos permitam definir o que seriam as “tecnologias 
construtivas de baixo carbono”, de maneira a orientar práticas construtivas melhor adaptadas ao mundo natural. 
Cf. MELO, Simone Fernandes Tavares de. Arquitetura sustentável e tecnologias construtivas de baixo carbono 
TCBC: conceituação e aplicação. P. 210. In: Seminário de Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo do IAU/USO. Caderno de Resumos. São Carlos: IAU/USP, 2018. Informações gerais sobre 
a produção teórico-prática do HABIS podem ser consultadas em: <https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/habis/>. 
Acesso em: 25 jan. 2022.  
316 Como no caso da revolução do cuidado, que pretende (re)coletivizar e (re)distribuir o trabalho reprodutivo remu-
nerado e não remunerado de modo solidário. Uma das autoras que mais tem se debruçado sobre a dimensão do 
patriarcado e suas implicações para o cuidado é Silvia Federici (que citamos outras vezes nesta tese). Também cita-
mos a luta pela autodeterminação informacional, através dos softwares livres. Sobre esse último movimento, ver: 
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Software livre: a luta pela liberdade do conhecimento. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2004. 



 



6.
COSTURANDO OS NÓS:

Como adiar o fim do mundo?



Créditos da imagem:
Reaplicação coletiva do revestimento em terra na Mesquita Djenné (Mali).

<http://arquitecturasdeterra.blogspot.com/2011/11/mesquita-de-djennemali.html>.



6. Costurando os nós: Como adiar o fim do mundo? I 355 

 

 6. COSTURANDO OS NÓS: Como adiar o fim do mundo? 

Em uma de suas publicações mais recentes, o biólogo norte-americano Jared Diamond introduz 
o conceito de colapso: “Como colapso, refiro-me a uma drástica redução da população e/ou com-
plexidade política, econômica e social, numa área considerável, durante um longo tempo”1. Esse 
pesquisador analisa então como certas civilizações pré-modernas, por fatores diversos, inadver-
tidamente acabaram por destruir as bases biofísicas necessárias à sua existência, levando-as a 
colapsarem. Por exemplo, o desmatamento excessivo em conjunto à rigidez das estruturas soci-
oculturais teria ocasionado o desaparecimento da sociedade da ilha de Páscoa, da civilização 
maia e dos vikings da Groelândia2. Nos dias de hoje (na verdade, desde a Conferência de Esto-
colmo em 1972), temos sido constantemente alertados sobre a possibilidade cada vez mais pró-
xima de que podemos vir a ter o mesmo trágico destino desses povos, caso continuemos no ca-
minho do crescimento ilimitado (em um planeta finito). Diamond identifica como principais 
ameaças à vida na contemporaneidade justamente aquelas que indicamos ao longo do Capítulo 
2: mudanças climáticas, acúmulo de produtos tóxicos e perda da capacidade fotossintética do 
planeta (em função da intensa redução da biodiversidade)3. Além disso, ao contrário das civiliza-
ções antigas, a novidade de nossos tempos é que enfrentamos o risco de um colapso global, tanto 
em virtude da interconexão de nossas economias e meios de transporte (como a rápida difusão 
do novo coronavírus comprovou), quanto porque essas ameaças afetam toda a humanidade (e não 
somente algumas porções do mundo onde vivem comunidades isoladas)4. 

Conforme analisamos no Capítulo 3, é possível dizer que, desde 1750, com o nascimento do 
capitalismo industrial, fomentamos o desejo pelo crescimento infinito. A ‘razoabilidade’ de 
nossa relação metabólica com a Natureza, até então modificada para atender às necessidades 
humanas com certa parcimônia (entre algumas exceções, conforme apontamos acima), foi 
substituída pela ‘sede’ do acúmulo de riqueza, saciada somente com o ‘domínio’ do mundo 
biofísico. Em nome do sonho de Adam Smith, passamos a acreditar, como humanidade, que 
eventualmente o crescimento da riqueza material de alguns poderia resultar no enriqueci-
mento de todos, indivíduos ou países. Para que pudéssemos crescer, apoiamo-nos inicialmente 
na máquina a vapor movida a carvão, acelerando os processos de exploração dos corpos e da 
Natureza. Contudo, apenas o capitalismo cresceu de fato, expandindo-se mundialmente. Para 
tanto, ‘devorou’ as terras dos camponeses e a autonomia dos artesãos na Europa central, ao 

 
1 DIAMOND, Jared. Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
p. 17. Do original Collapse de 2004.  
2 Essas civilizações são objeto de estudo de Jared Diamond em diferentes capítulos do livro: ilha de Páscoa no capí-
tulo 2, maias no capítulo 5 e os vikings dos capítulos 6 a 8. 
3 Ibidem, p. 22. 
4 Ibidem, p. 41. 
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mesmo tempo em que escravizou as pessoas e saqueou as ‘riquezas’ naturais (especialmente os 
minérios) do resto do mundo5. Apesar disso, o sistema ainda enfrentou entraves por mais de 
um século, passando por crises periódicas de “sobreacumulação”, as quais tornaram os “ajustes 
espaciais” progressivamente mais violentos – inclusive, resultando em duas guerras mundiais. 
Já no pós-guerra, inventamos a “sociedade do consumo”, permitindo que o capitalismo libertasse 
todo o seu potencial ‘criativo’ (e destrutivo). Enquanto a publicidade passou a inventar exausti-
vamente o desejo, a obsolescência garantiu a “renovação obrigatória” da demanda6. Desde os 
anos 1970, quando a reprodução ampliada deixou de funcionar, o capital assumiu seu lado fictício 
para que seguisse gerando mais valor. Em paralelo, os “ajustes estruturais” mantiveram a capa-
cidade de produção crescente, acumulando por espoliação os elementos naturais dos territórios 
e a força de trabalho de povos, até esse momento, não sujeitos à dinâmica dominante. E foi assim 
que historicamente construímos as estruturas de nossas catástrofes anunciadas. 

Resta saber se os inúmeros impactos gerados pelas nossas práticas, embora nem sempre “inten-
cionais”, serão capazes de ‘despertar’ o mundo, fazendo-nos superar a inércia que ainda nos im-
pede de agir diante de todos os sinais de colapso que se avolumam. Se isso ocorrer, poderíamos 
definir as catástrofes em curso e aquelas que nos aguardam como “pedagógicas” – para usar a 
expressão do sociólogo Boaventura de Sousa Santos ao tratar especificamente do vírus da Covid-
19 e sua “cruel pedagogia”7. Com efeito, a pandemia e os eventos climáticos extremos8 têm de-
monstrado claramente a urgência de transformarmos o modo hegemônico de ser e de estar no 
mundo. Precisamos modificar o quanto antes esse regime socioeconômico que “fagocita as ener-
gias vitais” do planeta para a acumulação pretensamente infinita do valor abstrato e, no processo, 
“consome a vitalidade da Terra e a humanidade do humano”9. 

 
5 Como sintetiza Yves Cochet: “A revolução industrial foi, mais que um impulso prometeico de se liberar dos vín-
culos com a natureza, a capacidade de exportar esses vínculos para as periferias do planeta. [...] Os setores desen-
volvidos das nossas sociedades industrializadas devem a própria condição, mais que ao gênio tecnológico e ao es-
pírito empreendedor, à escravidão e à devastação do ambiente”. Cf. COCHET, Yves. Pétrole apocalypse. Paris: Fa-
yard, 2005. p.161-162. (Tradução livre) 
6 LATOUCHE, Serge. Come si esce dalla società dei consumi: corsi e percorsi della decrescita. Turim: Bollati Borin-
gheri, 2011. Do original Pour sortir de la societé de consommation. Voix et voies de la décroissance de 2010. p. 41-42. 
7 SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020. 
8 As chuvas que inundaram a Bahia ao final de 2021 representam outro indício recente de que o sistema climático mundial 
já esteja instável. Cf. “Chuvas na Bahia: os fenômenos extremos que causam a tragédia no Estado”, BBC News, 28 dez. 
2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59804297>. Acesso em: 28 jan. 2021. O mesmo podemos 
dizer quanto às recentes tempestades em Recife: ALTINO, Lucas. “'Outros eventos climáticos extremos são uma certeza', 
diz especialista ao comentar enchentes em Recife”, O Globo, 31 mai. 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/bra-
sil/meio-ambiente/noticia/2022/05a.ghtml>. Acesso em: 31 mai. 2022. 
9 ARÁOZ, Horacio Machado. O debate sobre o extrativismo em “tempos de ressaca”: a Natureza americana e a 
ordem colonial. In: DILGER, Gerhard; LANG, Miriam; PEREIRA FILHO, Jorge (Orgs.). Descolonizar o imagi-
nário: debates sobre o pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa Luxem-
burgo, 2016. p. 461. 
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Até porque o regime capitalista é capaz de seguir acumulando, em favor de um grupo cada vez 
mais restrito, que desde já lucra em meio a uma conjuntura mundial marcada pela instabilidade 
climática, pela redução da biodiversidade e pela intoxicação química. Certas empresas poderiam 
inclusive aumentar seu volume de negócios, enquanto a fome, as pandemias10 e as guerras exter-
minariam grande parte dos seres (humanos e não humanos). Não à toa os “mecanismos de flexi-
bilização” foram a única parte bem sucedida do Protocolo de Kyoto: a criação do “mercado de 
carbono” tornou oficial o direito dos “grupos dominantes” em continuar poluindo. É precisa-
mente a condição de escassez, como analisamos ao longo deste trabalho, que tem levado à valo-
rização econômica dos recursos naturais (em proporção por vezes maior que sua diminuição 
quantitativa). Como nos lembra Serge Latouche, “a escassez de petróleo não prejudica as empre-
sas petrolíferas, pelo contrário”11. Em síntese, enquanto houver vestígios da humanidade, o ca-
pitalismo continuará a defender a necessidade de se recuperar as taxas de crescimento das eco-
nomias, às custas da Natureza e das sociedades – ainda que, para fazê-lo, no futuro, tenha que 
impor regimes políticos sempre mais autoritários e violentos sobre as populações sobreviventes. 

Portanto, se quisermos “adiar o fim do mundo”, como nos convoca Ailton Krenak, precisamos 
ensaiar e multiplicar outras formas de produção e de vida, que se contraponham à predatória 
lógica capitalista, que nos permitam contar “mais uma história”12 (melhor dizendo, diferentes 
histórias). Para tanto, a libertação humana das ‘amarras’ do capital depende, em primeiro lugar, 
de nossa (re)descoberta como Natureza, ou seja, precisamos nos entender “ontologicamente” 
como “filhos da Terra”13 (nossa Pacha Mama). De fato, quando nos debruçamos sobre a história 
da vida na Terra, não podemos deixar de perceber que viemos da Natureza. Em termos fisioló-
gicos, os corpos dos “seres humanos viventes” dependem existencialmente do conjunto de or-
ganismos vivos e de elementos não vivos dos quais descendemos e com os quais coabitamos a 
Terra (flora, fauna, solo, subsolo, ar, águas). Dito de outro modo, fazemos parte do longo pro-
cesso de surgimento e complexificação da matéria desde que a vida irrompeu no planeta.  

Então, se a “in-civilização do capital” conseguiu ir tão longe em sua exploração da vida, insis-
tindo em novas “fugas para adiante” a cada crise ambiental em potencial dos “grupos domi-
nantes”, foi também porque criou sujeitos que não se enxergam como “filhos da Terra”. Pelo 
contrário, a relação que temos historicamente estabelecido com o mundo biofísico é entendida 
a partir da exterioridade, da superioridade e, em consequência, da instrumentalidade. Somos 

 
10 Com efeito, um relatório da Oxfam, lançado em setembro de 2020, comprovou que as 32 empresas mais rentáveis 
do mundo lucraram 557 bilhões de reais a mais durante a pandemia da Covid-19 em comparação à média obtida nos 
quatro anos anteriores (2016-2019). Cf. OXFAM. Poder, lucros e pandemia: da distribuição excessiva de lucros para 
uma economia que funcione para todos. Oxfam Internacional, 2020. DOI: 10.21201/2020.6386. 
11 LATOUCHE, op. cit., p. 175. 
12 Cf. KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 13. 
13 ARÁOZ, 2016, p. 467. 
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sujeitos ‘modernos’ em busca de progresso técnico e de desenvolvimento econômico – o que, 
de acordo com a lógica que nos rege, só podemos alcançar a partir da dilapidação (suposta-
mente) infinita dos ‘bens’ naturais.      

Essa tomada de consciência vale inclusive para as correntes de esquerda que, salvo exceções, 
tendem a favorecer a “luta de classes” (foco principal de suas argumentações) em detrimento 
da degradação do meio natural, como se tais problemáticas fossem desconexas. Por outro lado, 
mais de uma vez neste trabalho, argumentamos que o capitalismo é insustentável desde as suas 
origens, porque se baseia simultaneamente na opressão dos corpos e na exploração desmedida 
da Natureza. Além disso, esse tipo de distinção se contrapõe à própria ontologia materialista 
de Marx, a qual, ao destrinchar os fundamentos da realidade, parte do corpo (e não da consci-
ência, ou do sujeito): “a primeira premissa de toda a história humana é a existência de indiví-
duos humanos vivos. O primeiro fato a se constatar é, portanto, a organização corpórea desses 
indivíduos e a relação por isso existente com o resto da Natureza”14. Isso significa que, para 
conservar e reproduzir a vida, qualquer sociedade sob quaisquer modos de produção, precisa 
“regular sua relação metabólica com a Natureza”. O “reino da necessidade” existe desde sem-
pre e vai continuar existindo enquanto existirmos. Dele depende inclusive a possibilidade de 
alcançarmos o “reino da liberdade” (entendido por Marx como aquele em que os seres humanos 
desenvolvem suas “forças” por vontade própria, como “um fim em si mesmo”). Não precisamos 
(e não há como) superar o “reino da necessidade”, mas nos compete organizá-lo de maneira 
que respeite os ciclos naturais e a dignidade humana: 

[...] Aqui, a liberdade não pode ser mais do que fato de que o homem socializado, os 
produtores associados, regulem racionalmente esse seu metabolismo com a natu-
reza, submetendo-o ao seu controle coletivo, em vez de serem dominados por ele 
como por um poder cego; que o façam com o mínimo emprego de forças possível e 
sob as condições mais dignas e em conformidade com sua natureza humana. Mas 
este continua a ser sempre um reino da necessidade. Além dele é que tem início o 
desenvolvimento das forças humanas, considerado como um fim em si mesmo, o ver-
dadeiro reino da liberdade que, no entanto, só pode florescer tendo como base aquele 
reino da necessidade. [...]15  

Desse modo, a partir do momento em que o centro de nossas preocupações políticas, culturais e 
científicas se torna a vida plena dos “seres humanos viventes”, o antagonismo “homem versus Na-
tureza”, ou “sociedade versus Natureza”, revela-se inconsistente. Como dissemos no Capítulo 1, 
produzimos Natureza ao produzir e nos reproduzir. Fica mais fácil também constatar que a con-
tradição “capital versus trabalho” não antecede e nem é exterior à contradição “capital versus 

 
14 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. La ideología alemana. Barcelona: Grijalbo, 1974, p.19. Do original de 1846. 
15 MARX, Karl. O capital [Livro III]: crítica da economia política. O processo global da produção capitalista. Boi-
tempo: 2017. p. 883. Tradução de Rubens Enderle do original de 1894. 
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Natureza”. Na verdade, essa aparente dupla contradição se trata de uma única grande contradição 
fundamental, à medida que a dinâmica do capital exige o sacrifício da vida (de suas fontes e em 
suas múltiplas manifestações) em favor do valor abstrato. Conforme a análise dos processos da 
“acumulação primitiva” nos revelou: “Faz-se, definitivamente, manifesto que o encarceramento da 
Terra – através da propriedade – é o primeiro elo dos grilhões que acorrentam o trabalho”16. 

Após nos reconhecer como Natureza, o passo seguinte rumo à transição necessária consiste em 
identificar os caminhos existentes (ou as “utopias concretas”) que nos inspirem a mudar. Por 
mais ‘pontuais’ que sejam, esses diferentes exemplos (como os que apresentamos no Capítulo 5) 
buscam, há tempos e desde já, construir outras relações com o “reino da necessidade”. Se as 
propostas nos parecem irrealizáveis, isso não significa que sejam dispensáveis ou que possamos 
deixar de tomar as medidas (por vezes difíceis) que implicam. Medidas essas que não constituem 
um modelo ‘pronto e acabado’ (como no caso das ‘universais’ estratégias do desenvolvimento), 
mas uma “matriz de alternativas”, de possibilidades que nos “colocam em movimento e criam 
novas dinâmicas capazes de reativar perspectivas travadas e reabrir espaços fechados”17. Então 
que saibamos explorar as ‘brechas’ existentes nos “espaços heterotópicos” do mundo, onde gru-
pos sociais se organizam, em meio a “um mar de alienação”, para diariamente (e coletivamente) 
experimentar “modos não alienados de viver e de ser”18. 

Entre as iniciativas desses grupos “não alienados”, é recorrente a preocupação com a recupera-
ção dos comuns, criando-se, no processo, estruturas democráticas horizontais como estratégia 
política de ação. Assim, os direitos de propriedade privada passam a ser substituídos por projetos 
coletivos de gestão dos comuns, enquanto os “poderes autocráticos e despóticos” são gradual-
mente trocados por organizações de exercício horizontal do poder19. A força dos laços comuni-
tários em favor dos comuns, conforme também demonstrado por Elinor Ostrom20, pode ser per-
cebida em diversas lutas recentes dos povos indígenas: como no caso dos u’wa, que se mobiliza-
ram contra a destruição das florestas colombianas pela prospecção de petróleo21; ou dos amarás, 

 
16 Ibidem, p. 466-467. 
17 LATOUCHE, Serge. La scomessa della decrescita. Milão: Giangiacomo Feltrinelli, 2016. p. 95. Do original Le pari 
de la décroissance de 2006. (Tradução nossa) 
18 HARVEY, David. A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2018. p. 
194. Do original Marx, capital and the madness of economic reason de 2017. 
19 HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 57. Do original Seventeen 
contradictions and the end of capitalism de 2014. 
20 Cf. OSTROM, Elinor. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. Igualmente destacamos as reflexões sobre os comuns, proposta pelos franceses: 
LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. O Comum: um ensaio sobre a revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo, 
2017. Do original Commun, Essai sur la revolution au 21eme siecle, de 2014. 
21 Os u’wa vêm se opondo à exploração petroleira no território que ocupam desde o início dos anos 1990. Em 1995, 
o governo colombiano aprovou o licenciamento ambiental para a prospecção do bloco Samoré mesmo sem consulta 
prévia ao povo u’wa, que buscou apoio legal à sua causa nas instâncias jurídicas e apoio social em organizações 
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que se articularam e conseguiram evitar a privatização da água na Bolívia22; para não mencionar 
os guaranis, no Brasil, que lutam pela conservação das matas, contra o desmatamento provocado 
pelo agronegócio ou pela especulação imobiliária23. Assim, muitas vezes, através dessas lutas, “a 
expansão capitalista é interrompida e até forçada a retroceder”24. Além dos exemplos indígenas, 
a cooperação social e a construção coletiva de novos modos de vida ocorrem em múltiplas inici-
ativas recentes, as quais também indicamos no Capítulo 5: nos bancos de tempo, nas cooperati-
vas agroecológicas, nas organizações virtuais de códigos abertos, nas práticas da horticultura 
urbana, nos mutirões autogeridos. Experiências que exigem e, ao mesmo tempo criam, uma co-
munidade. Em suma, são iniciativas sociopolíticas pelos comuns, que buscam reproduzir a vida 
(e não o capital), fortalecendo os laços mútuos e estabelecendo limites à acumulação. 

Olhar para a organização das sociedades vernaculares também nos ajuda a perceber como criar 
alternativas socioeconômicas que estejam em harmonia com o ambiente. Nesse sentido, pode-
ríamos até mesmo usar os termos ‘durável’ ou ‘sustentável’ (que a noção de “desenvolvimento 
sustentável” do Relatório Brundtland difundiu) para qualificar a reprodução da vida que se dá 
nessas sociedades25. Como vimos nos Capítulos 4 e 5, até por volta do século XVIII, a reprodu-
ção da vida, do “reino da necessidade”, foi ‘sustentável’ em praticamente todo o planeta, sendo 
ainda possível encontrar os “especialistas” em modos de produção ‘sustentáveis’ entre as po-
pulações do Sul global. São os camponeses, artesãos, indígenas e demais povos originários e 
tradicionais que, em grande medida, conservaram a herança de modos ancestrais de se produ-
zir (e construir), relacionando-se de maneira compatível com o ambiente nos quais se inserem. 
Como sintetiza Edward Goldsmith, “a sociedade vernacular é durável porque adaptou o pró-
prio modo de vida ao ambiente, enquanto a sociedade industrial não pode esperar sobreviver 
porque se esforçou para o contrário, em adaptar o ambiente ao seu próprio modo de vida”26.  

De acordo com esse raciocínio, para “adiar o fim do mundo”, precisaríamos caminhar no sen-
tido inverso: ou seja, a exemplo das sociedades vernaculares, deveríamos ajustar as nossas 

 
civis. Em 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) encaminhou o caso à Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, afirmando que a Colômbia não cumpriu as recomendações necessárias para remediar as vio-
lações de direitos que os u'wa têm sofrido. Cf. AIRAS, Jaime Andrés. “Tierra petrolera, la lucha del pueblo U’wa”, 
Crudo Transparente, 05 mai. 2021. Disponível em: <https://crudotransparente.com/2021/05/05/tierra-petrolera-la-lu-
cha-del-pueblo-uwa/>. Acesso em: 27 jan. 2022. 
22 Ver nota 240 do Capítulo 5. 
23 Recomendamos novamente o trabalho de Anaïs Perrin sobre a luta dos guaranis no Brasil: PERRIN, Anaïs Gué-
guen; LOPES, João Marcos Almeida de. Raízes em resistência, nas margens da metrópole de São Paulo: habitat 
contra-hegemônico e construção decolonial. Anais do Seminário Internacional Estudos Urbanos e Interdisciplina-
ridade. 4 a 8 outubro 2021. 
24 FEDERICI, Silvia. O patriarcado do salário: notas sobre Marx, gênero e feminismo. p. 119. São Paulo: Boitempo, 
2021. Do original Patriarchy of the wage: notes on Marx, gender, and feminism de 2020. 
25 LATOUCHE, [2006] 2016, p. 17. 
26 GOLDSMITH, Edward. Il tao dell’ecologia. Pádua: Muzzio Editore, 1997. Citado por: Ibidem, p. 18. (Tradução nossa). 
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“forças produtivas” conforme os limites metabólicos da Natureza. Esse é um ponto importante 
de reflexão, pois inclusive entre os atuais críticos do sistema capitalista, o “desenvolvimento 
das forças produtivas” continua a ser visto como necessário para chegarmos ao “reino da liber-
dade”. É o caso de David Harvey. Mesmo reconhecendo, assim como Sérgio Ferro faz, que 
muitas das inovações tecnológicas foram “concebidas para desempoderar o trabalhador tanto 
no mercado quanto no processo de trabalho”27, ou como “arma crucial na luta de classes”28, 
segue fiel à crença marxista ortodoxa na ciência e na tecnologia. Em sua intepretação de Marx, 
para Harvey, a automação e a inteligência artificial constituiriam possibilidades contemporâ-
neas de emancipação do trabalho do “reino da necessidade”29. 

De fato, a crítica marxista atribuiu ao aumento da produtividade laboral, possibilitada pela 
industrialização, uma saída possível (e desejável) para a redução da jornada de trabalho – libe-
rando então tempo e energia para usarmos em favor de nosso potencial criativo. No entanto, 
essa visão deixa de considerar que parcela expressiva do trabalho necessário à reprodução da 
vida – especialmente o trabalho de cuidado – é de “natureza tão emocional e interacional que 
impede a mecanização”30. Além do mais, conforme indicamos em diferentes momentos desta 
pesquisa, ao privilegiar a evolução das “forças produtivas” como determinante à obtenção de 
tempo livre ou à justiça social, a tradição marxista subestimou a destruição ecológica resul-
tante do progresso técnico e industrial. A história do “desenvolvimento das forças produtivas” 
é a história da alienação crescente em relação à Natureza. É a história da expropriação, da 
colonização, do extrativismo devastador (inclusive do tipo redistributivo), da crise climática, 
da dizimação de espécies, da intoxicação do planeta, em suma, de um “pesadelo histórico”: 

[...] Um mundo no qual todo o trabalho necessário fosse realizado por máquinas seria 
um mundo onde, com o tempo, a Terra se tornaria desértica, ainda que no comando da 
nova sociedade não estivessem capitalistas em busca de lucro, e sim “produtores asso-
ciados”, não capitalistas que “regulem racionalmente esse seu metabolismo com a na-
tureza”; pois um processo de industrialização abrangente, mundial, exigiria necessari-
amente o uso de recursos não renováveis e o envenenamento da Terra.31 

 
27 HARVEY, [2017] 2018, p. 114. 
28 HARVEY, [2014] 2016, p. 103. 
29 Por mais que David Harvey tenha se aproximado da análise da reprodução social, em textos recentes, tal crença 
na emancipação do trabalho via tecnologia (ou no “desenvolvimento das forças produtivas”) persiste. Ver, por exem-
plo: “Se somos arrojados e sofisticados o bastante para lidar com esse vírus, por que não enfrentar logo o capital 
junto? [...] Por que não pegar aqueles elementos dos quais a atual sociedade burguesa em colapso está grávida – sua 
impressionante capacidade produtiva, ciência e tecnologia – e liberá-los, fazendo uso da inteligência artificial e 
formas organizacionais, para que possamos, efetivamente, criar algo radicalmente diferente de tudo que já existiu 
antes?”. Cf. HARVEY, David. Anticapitalismo em tempos de pandemia: marxismo e ação coletiva. São Paulo: Boi-
tempo, 2020. (Livro eletrônico) 
30 FEDERICI, [2020] 2021, p. 17-18. 
31 Ibidem, p. 178-179. 
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Essa discussão é especialmente importante para o campo da Arquitetura e do Urbanismo, 
pois nos leva a inferir que as técnicas e as tecnologias empregadas por nossa categoria devem 
permitir ‘inovações a partir de baixo’, que sejam cautelosas com as capacidades físicas do 
meio e dos construtores. Um caminho para tanto seria justamente recuperar as práticas de 
construção vernaculares que têm resistido através dos tempos, as quais podem ser apreendi-
das na interação com seus guardiões: “Estes casos são especialmente importantes, conside-
rando que muitas destas experiências sobreviveram a séculos de colonização e marginaliza-
ção”32. Afinal, como adverte Peter Buchanan (e demonstramos nos Capítulos 2 e 4), o ponto 
crítico de nosso campo ultrapassa a eficiência energética de determinado componente cons-
trutivo quando instalado, em operação33. Para além disso, devemos nos preocupar com a 
quantidade total de matéria e de energia extraídas da Terra na fabricação de tal componente, 
com as perturbações causadas nesse processo, com a poluição gerada por seu transporte, com 
os efeitos que exerce sobre a saúde dos trabalhadores e sobre as relações de produção nos 
canteiros, com os impactos de sua reciclagem futura ou de seu retorno ao ambiente.  

Segundo essa ótica, componentes de “alta tecnologia” geralmente percebidos (certificados e 
vendidos) por sua igualmente alta eficiência, na prática, revelam-se pouco eficientes: “é quase 
uma regra que, na construção, quanto mais eficiente um produto quando instalado, menos efi-
ciente é em termos de processo”34. Se quisermos considerar a eficiência de certo elemento 
construtivo, portanto, temos de observar toda a sua cadeia produtiva – o que, no contexto atual, 
revela-se uma tarefa quase impossível, em função da hipersegmentação e do espalhamento 
mundial das etapas da Construção Civil, conforme analisamos no Capítulo 2. Em consequên-
cia, dificilmente os componentes industrializados superam as vantagens socioambientais dos 
materiais naturais (como a pedra, a terra, a madeira, o bambu). Por outro lado, essas conside-
rações não implicam no imediato abandono de todos os materiais e sistemas que inventamos 
para construir. Mas, diante da consciência sobre os inúmeros danos que causam, seu uso deve 
ser bastante cauteloso, intensa e progressivamente reduzido (até que a pegada ecológica de 
nosso setor seja compatível com a vida na Terra)35. 

 
32 ACOSTA, Alberto; BRAND, Ulrich. Pós-extrativismo e decrescimento: saídas do labirinto capitalista. São Paulo: 
Elefante, 2018. p. 68-69. 
33 Cf. BUCHANAN, Peter. “The Big Rethink Part 2: Farewell to modernism − and modernity too”, The Architectural 
Review, 30 jan. 2012. Disponível em: <https://www.architectural-review.com/archive/campaigns/the-big-rethink/the-
big-rethink-part-2-farewell-to-modernism-%e2%88%92-and-modernity-too?utm_medium=website&utm_source=ar-
chdaily.com.br>. Acesso em: 07 dez. 2021. 
34 Ibidem, em rede. 
35 Podemos, nessa urgente transição e em alguns casos específicos, propor geometrias que otimizem o consumo de 
cimento, ou reciclar aço para as estruturas metálicas que ainda se façam necessárias. Para exemplificar, em mais de 
um projeto, a Usina indicou o emprego de estruturas metálicas para as edificações em altura que os mutirões auto-
geridos construíram. A primeira experiência desse tipo ocorreu com as escadas em estrutura metálica independente 
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Sobre esse ponto, gostaríamos ainda de reforçar o argumento de que existe uma desconexão 
estrutural em nosso campo de atuação. Da mesma forma que o modo de (re)produção capita-
lista, em proveito do próprio capital, especializa e fragmenta o trabalho social, podemos dizer 
que também promove a dispersão geográfica dos processos de produção da Construção Civil. 
Isso acaba por diluir a compreensão de nossa categoria sobre como os insumos e componentes 
que utilizamos para a materialização de edificações e cidades têm sido extraídos e fabricados, 
prejudicando o ambiente natural de diferentes formas. A (imensa) dificuldade em mapear os 
impactos globais da Construção Civil, portanto, não constitui um efeito, mas a razão de ser do 
próprio processo de transformação das matérias-primas em commodities, em “capital natural”. 
Enquanto isso, continuamos a usar ‘concreto-aço-vidro’ sem ter a real dimensão dos danos 
socioambientais gerados pelas soluções hegemônicas da produção arquitetônica – ou seja, 
quase nos passa desapercebido que a transformação do ambiente natural em construído lite-
ralmente tem representado o desmonte do planeta. 

É igualmente importante notar que a fragmentação da cadeia produtiva da Construção Civil 
nos condiciona a analisar quase exclusivamente seus produtos. Como dissemos, nossa preocu-
pação ambiental centra-se em avaliar se determinados sistemas construtivos e/ou edificações 
empregam racionalmente os recursos naturais, especialmente energia, durante sua operação. 
Contudo, conforme indicamos ao longo do trabalho, o problema da ‘Economia Política da Sus-
tentabilidade’ vai além da gestão dos elementos da Natureza, pois diz respeito à apropriação 
ilimitada desses elementos para dar continuidade à acumulação capitalista. Sendo assim, acre-
ditamos que a discussão de nosso campo deve priorizar os processos e meios de produção. 
Como concluímos no Capítulo 4, a ‘arquitetura moderna do petróleo’ que vingou até o presente 
(assim como o sistema socioeconômico no qual se origina) é insustentável por sua própria na-
tureza. No lugar de se adaptar aos “territórios humanizados”, coaduna com a acumulação ca-
pitalista, ajudando a “elevar as taxas médias de lucro” por meio da exploração dos canteiros e 
da Natureza. Por isso, não existe “arquitetura sustentável” da forma como construímos: ou 
mudamos os meios e processos de produção, ou não seremos capazes de alcançar a tão desejada 
sustentabilidade. Isso vale inclusive para a discussão em torno da possibilidade de se criar 

 
para os prédios em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos do COPROMO (Cooperativa Pró Moradia de Osasco) 
no início dos anos 1990. A escolha pelo aço nas escadas tinha os seguintes objetivos: garantir melhores condições 
de segurança aos mutirantes para o transporte de materiais durante as obras (em relação aos “andaimes improvisa-
dos”), ao mesmo tempo em que as escadas serviam de prumo às alvenarias e sua pré-fabricação evitava os atrasos 
decorrentes da execução de escadas com outros sistemas construtivos (como o concreto armado). Além do mais, 
essa solução alcançou novo sentido quando os mutirantes montaram uma serralheria para produzir suas próprias 
escadas, otimizando a quantidade de material e de trabalho empregados – o que serve de exemplo do potencial que 
as relações autônomas com os processos de produção podem alcançar. Para mais ver: VILAÇA, Ícaro; CONS-
TANTE, Paula (Orgs.). Usina: entre o projeto e o canteiro. São Paulo: Edições Aurora, 2015. p. 238-247. 



364 I Arquitetura sustentável? Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica 

 

pequenas cidades ou grandes metrópoles ‘sustentáveis’: caso não mudemos os arranjos produ-
tivos usados em sua fatura, não será possível organizarmos comunidades urbanas sustentáveis, 
independentemente de sua escala36. 

De todo modo, os materiais mais bem ajustados ao meio, em geral, são também aqueles que têm 
sido usados em experiências que ensaiam outras relações de produção: desde os exemplos da 
arquitetura vernacular, passando pelas práticas construtivas ‘alternativas’ (como aquelas dos mo-
vimentos contraculturais dos anos 1960 e 1970 que investigamos no Capítulo 4), até as aberta-
mente não-capitalistas, comunitárias, decrescentistas, em busca do Bem Viver no presente. Ex-
periências que estão à margem do sistema, como as que se desenvolvem em contextos rurais, 
indígenas e nas periferias de nossas cidades, junto aos “náufragos do desenvolvimento”. Essas 
experiências, no que concerne às técnicas construtivas, como vimos, convergem para o resgate 
dos ensinamentos autóctones dos “arquitetos descalços”, para os preceitos permaculturais da 
bioconstrução, ou mesmo do bioclimatismo (considerando como as edificações respondem fisi-
camente às condições naturais de cada contexto de implantação). Mas há também algumas ex-
periências por dentro do sistema, que buscam ‘criar um novo mundo sobre a casca do velho’ – é 
o que pretendem, ao menos em seus princípios, as cidades lentas e aquelas em transição, as hor-
tas e jardins urbanos, as ocupações coletivas em estruturas subutilizadas nos grandes centros 
urbanos, que lutam por justiça ambiental. No lugar do valor de troca almejado pelas edificações 
‘sustentáveis’, certificadas, de alta performance, são práticas que se voltam, predominantemente, 
à produção de valor de uso. Enfim, que se opõem à ‘sustentabilidade de mercado’, internacional 
e desenraizada. Com efeito, reconectar-nos com os territórios e enraizar-nos constituem condi-
ções fundamentais para que possamos nos desvencilhar da lógica dominante. 

Começamos o Capítulo 4 justamente demostrando como os abrigos autóctones sinalizam possi-
bilidades construtivas de adaptação climática, otimizando os recursos materiais e energéticos 
usados em sua produção e operação (o que seguimos buscando no presente). Durante séculos, 
essas construções resultaram de seu estreito vínculo com os territórios nos quais foram erguidas 
– observando a trajetória solar para criar aberturas, assim como o comportamento dos materiais 
disponíveis em relação aos fatores do clima. Por outro lado, desde a difusão do Estilo Internaci-
onal nos anos 1930, a produção hegemônica de nossos ‘abrigos’ tem se baseado em soluções 
padronizadas em ‘concreto-aço-vidro’, dependentes de sistemas mecânicos de condiciona-
mento e de iluminação. Mesmo com o desenvolvimento de dispositivos (como o brise-soleil de 

 
36 Ainda que os textos consultados (com os quais concordamos em grande parte) apontem para a necessidade de 
reduzirmos nossos ciclos de produção e de distribuição e, portanto, a escala dos aglomerados urbanos em que vive-
mos, de nada importa focar os esforços em delimitar o tamanho de cidades, caso continuem sujeitas à acumulação 
capitalista. Como vimos no Capítulo 5, os princípios das pequenas cidades lentas, por exemplo, podem facilmente 
ser cooptados pela lógica dominante do valor. 
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Le Corbusier ou o “diagrama bioclimático” dos irmãos Olgyay), que ainda hoje visam resolver 
a inadequação ambiental da “arquitetura de vidro” (especialmente quando implantada em pa-
íses de clima tropical), pouco questionamos as tipologias que passaram a ser amplamente edi-
ficadas em todo o mundo – muito menos o “alto capital humano” e natural necessários à sua 
materialização. A impressão é de que nos resta ‘mascarar’ a inadequação dessas soluções (como 
faz Ken Yeang nos arranha-céus bioclimáticos que projeta), apostando que os sistemas ‘sus-
tentáveis’ que lhe são incorporados serão suficientes para nos salvar. 

De fato, a partir dos anos 1990, especialmente com o alastramento da noção de desenvolvi-
mento sustentável (e de arquitetura sustentável dela decorrente) na Eco 92, fortaleceu-se a ver-
tente high-tech da Arquitetura, defensora de tais sistemas ‘sustentáveis’ de “alta tecnologia” – 
como vidros especiais, sombreadores automatizados, painéis fotovoltaicos, sistemas avançados 
de AVAC, entre outros recursos. Os arquitetos ‘globais’ que se alinham a essa corrente são 
identificados como um grupo coeso porque seguem um estilo comum (aquele dos green buil-
dings sofisticados) e, principalmente, porque acreditam na capacidade da ciência e do desenvol-
vimento tecnológico em resolver as problemáticas ambientais que nos afligem. Ou seja, segundo 
esse grupo (assim como a maioria dos líderes políticos que nos representaram nas internacionais 
Conferências sobre Meio Ambiente da ONU), bastaria seguir os preceitos da “modernização 
ecológica” da sustentabilidade para evitarmos o colapso socioambiental que nos ronda.  

Para entender a consolidação dessa postura ‘conformista-sustentável’ na atualidade e melhor 
explicar a ‘vitória’ da inadequação ambiental do Estilo Internacional, recorremos ainda à aná-
lise crítica de Sérgio Ferro. Como vimos, em seus textos, Sérgio Ferro indica que a Construção 
Civil, por se organizar como manufatura, constitui uma das principais fontes de acumulação 
primitiva do capital. De fato, o resgate histórico que empreendemos no terceiro Capítulo igual-
mente demonstrou a importância da dimensão espacial (e, portanto, da Construção Civil) para 
a consolidação (e expansão) do modo de reprodução capitalista. Isso porque o ambiente cons-
truído (lócus privilegiado para a produção de valor e mais-valor desde os primórdios do capi-
talismo), em diferentes momentos e lugares, serviu como instrumento para absorver exceden-
tes de capital por longos períodos. Isto é, nos termos de David Harvey, promoveu os necessá-
rios “ajustes espaciais” à sobreacumulação. Em contrapartida, justamente porque mobiliza 
muito trabalho em longos intervalos de tempo, assim como investimentos de vulto, a criação 
do ambiente construído requer alguma forma de articulação entre Estado e capital financeiro. 
Em consequência, no longo prazo, a construção de paisagens acaba por revelar seu lado espe-
culativo, levando ao surgimento das mesmas condições de sobreacumulação iniciais – as quais, 
por sua vez, dão origem a “desenvolvimentos geográficos desiguais” mundo afora. 
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Nessa direção, Sérgio Ferro analisa também que a manufatura da Construção Civil, como em-
prega muito trabalho e pouco maquinário, ajuda a prover o conjunto da economia com grande 
parte das massas de mais-valor necessárias para evitar o colapso do sistema capitalista. Por 
causa disso, mesmo após a Revolução Industrial, setores de produção manufatureira (como o 
construtivo) continuaram sendo fundamentais: no final das contas, substituir trabalho humano 
por máquinas implica em perder a única fonte real de geração de valor. Sendo assim, o setor 
construtivo nunca foi plenamente industrializado. Para se ajustar à nova forma de organização 
do trabalho, permutou a exteriorização das forças produtivas industriais por materiais inova-
dores – os quais substituíram as técnicas tradicionais que fundamentavam o saber-fazer dos 
construtores. Ao final do século XIX, essa mudança de ‘linguagem’ serviu simultaneamente 
para criar uma espécie de simulacro da subsunção real do trabalho ao capital nos canteiros e para 
‘desarmar’ a revolucionária mão de obra do setor. Tal conjuntura explica a rápida expansão da 
tecnologia do ferro e do concreto armado, sobretudo no pós-guerra, resultando na também difu-
são da inadequação ambiental do Estilo Internacional.  

Afinal, a ruptura definitiva da autonomia dos trabalhadores nos canteiros representou igual-
mente ruptura com o território, com o meio natural. Como dissemos, os processos de produção 
dos materiais e componentes construtivos ‘modernos’ geram inúmeros impactos ambientais (in-
clusive parcela significativa das emissões globais de GEE), enquanto as edificações em ‘concreto-
aço-vidro’, para que mantenham condições mínimas de ocupação, fazem uso abusivo de sistemas 
de condicionamento artificial (queimando ainda mais fósseis em sua operação). Em adição, após 
a consolidação do capitalismo financeiro nos anos 1970, os impactos ambientais de nossas edifi-
cações acentuaram-se, assim como as condições de trabalho nos canteiros se deterioraram. Isso 
é válido especialmente no caso da produção dos "arquitetos-estrela”, os quais, incialmente ine-
briados pela “renda da forma”, em decorrência da crise mundial de 2008, voltaram-se à agenda 
da arquitetura sustentável – consolidando o que aqui chamamos de ‘sustentabilidade de mer-
cado’. As abordagens dos recentes projetos ‘sustentáveis’ das “estrelas” da Arquitetura reiteram, 
uma vez mais, a crença no ‘poder’ da ciência e da tecnologia em manter a degradação ambiental 
sob controle, mesmo com todas as evidências crescentes em contrário. 

Mas não só entre os arquitetos há os que defendam a continuidade do insustentável modelo do 
desenvolvimento sustentável: como indicamos ao longo do trabalho, diferentes líderes políti-
cos, economistas e pensadores seguem apostando na ecoeficiência das tecnologias ‘verdes’ (no 
“desenvolvimento das forças produtivas”) para dar continuidade às taxas de crescimento eco-
nômico sem comprometer os limites planetários. Contudo, conforme argumentamos no Capí-
tulo 5, inovações tecnológicas são capazes de gerar apenas ganhos relativos, visto que, em fun-
ção do crescimento das atividades econômicas, das populações e de seus níveis de consumo, 
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em termos absolutos, mesmo com tais inovações, continuamos a gerar cada vez mais impactos 
(e emissões). Outro aspecto que encobre a pretensa ecoeficiência dos produtos e edificações ‘ver-
des’, sobretudo nos países ‘desenvolvidos’, refere-se à transferência das etapas de produção que 
mais demandam matéria e energia (além de muito trabalho) para outros pontos do planeta – isto 
é, à externalização dos danos socioambientais. Portanto, reiteramos que, ao avaliar a ecoeficiên-
cia de produtos e edificações, precisamos considerar toda sua cadeia produtiva. Caso não o faça-
mos, estaremos contribuindo à perpetuação do mesmo “modo de vida imperial” devastador, atra-
vés de uma “modernização ecológica seletiva”. De fato, a profunda degradação do mundo natural 
e de comunidades, no contexto atual, tem ocorrido com os países que detêm ricas jazidas de lítio 
e terras raras – elementos cobiçados pelos equipamentos e sistemas de alta tecnologia (inclusive 
responsáveis por manter as edificações ‘sustentáveis’ de ponta em funcionamento).  

Portanto, pelo que expomos, precisamos nos questionar se nossos discursos e práticas têm 
contribuído para dar continuidade à insustentável acumulação capitalista, ou se, pelo contrá-
rio, nos possibilitam criar ‘brechas’ que se contraponham ao esgotamento das “energias vitais” 
do planeta e às dinâmicas espaciais desiguais, típicas de nossos aglomerados urbanos. Como 
nos lembra Sérgio Ferro, apesar do cenário desolador que nos cerca, é através das demandas 
“simples” de nosso campo, junto aos “bolsões de excluídos” sempre crescentes do mundo, que 
podemos gestar e ensaiar novos arranjos produtivos para outro tipo de sociedade. Embora a 
existência desses “bolsões” seja condicionada por necessidade, como estão à margem do sis-
tema, têm o potenw21’1cial de fomentarem diferentes relações entre os homens e com a Natu-
reza. Essa também é a aposta das “utopias concretas” do decrescimento, da justiça ambiental 
e do Bem Viver: ao lado dos “náufragos do desenvolvimento”, dos mais vulneráveis aos extre-
mos climáticos, em diferentes territórios (ou “biorregiões”), podemos vislumbrar coletiva-
mente múltiplas alternativas locais, que nos permitam prolongar o fim do existente. 

 

Afinal, como alcançar a sustentabilidade sem estarmos assentados, sem olhar para o contexto 
que nos circunda (com seu clima, fauna e flora, céus e terras, materiais, povos e culturas), ou 
mesmo para o planeta (e toda a biosfera) como nosso lar? Esses questionamentos são premen-
tes se quisermos ‘adiar as ruínas’ de nossas edificações e cidades. Ou se nossa opção for deli-
beradamente acelerar essas ruínas para nos reconectar com os ciclos naturais. Isso porque, de 
outro lado, quando olhamos para o ambiente construído, ficamos com a sensação de que tudo 
seja muito estático no mundo, impassível de mudanças radicais. Deparamo-nos com estruturas 
imponentes em ‘concreto-aço-vidro’, arranha-céus, muros e mais muros, viadutos, ruas e ave-
nidas, asfalto a perder de vista. Observar toda essa “segunda Natureza” que construímos tão 
solidamente nos faz questionar se realmente seria possível mudar o mundo. 
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Nossas intervenções arquitetônicas e urbanísticas quase sempre têm interrompido os ciclos 
naturais, canalizando cursos d’água, impedindo a travessia de animais, os encontros entre os 
ecossistemas – através de materiais e componentes cuja produção e descarte agridem o planeta 
e nos agridem em diferentes níveis. Assim, o que, a princípio, pode parecer como ‘destruição’, 
revela-se exatamente o oposto: talvez seja necessário transformar em ruínas parte do que edi-
ficamos para restabelecer os fluxos da Natureza que também somos37. Para “adiar o fim do 
mundo” e tornar nosso futuro possível, precisamos o quanto antes abrir espaço no espaço cons-
truído de maneira que a vida (humana e não humana) germine e floresça.  

A ‘máquina’ do capital só consegue funcionar em movimento, ‘moendo’ gente e Natureza no 
processo. Então é preciso ‘travar’ a máquina, parar os canteiros da acumulação (que “elevam a 
taxa média de lucros”), para que sobrevivamos. No lugar de continuar “anulando o espaço pelo 
tempo”, é urgente ensaiar novos sentidos para os espaços que produzimos, respeitando o 
tempo (dos ciclos da Natureza e do trabalho humano). É isso que conecta os exemplos da ar-
quitetura vernacular e de baixa tecnologia que investigamos no Capítulo 4 com os princípios 
dos movimentos alternativos ao desenvolvimento que apresentamos no Capítulo 5. Esse é o 
verdadeiro significado de ‘construir, decrescendo’: apenas construímos e mantemos em pé 
aquilo que nos permita Bem Viver (em comunidade e em harmonia com a Pacha Mama). 

 

 

É difícil imaginar saídas enquanto novas variantes prolongam o fim da pandemia (e grande 
parte do mundo segue sem vacinas), nossos oceanos se enchem de plástico, as temperaturas 
batem novos recordes quase diariamente, eventos avassaladores dizimam regiões inteiras, os 
biomas que restam estão em chamas para a expansão de atividades que nos intoxicam ainda 
mais. Ao mesmo tempo, não temos alternativa a não ser imaginar, ensaiar e multiplicar (o 
quanto antes) outros modos de construir, de produzir e de nos reproduzirmos. 

 

 

 
37 Isso é o que tem sido feito nos projetos de renaturalização dos cursos d’água em alguns centros urbanos. Reco-
mendamos, por sua escala de intervenção, o caso do rio Cheonggyecheon em Seul (Coreia do Sul): CHO, Myung-
Rae. The politics of urban nature restoration: The case of Cheonggyecheon restoration in Seoul, Korea. Interna-
tional Development Planning Review, v. 32, n. 2, p. 145–165, 2010. DOI: 10.3828/idpr.2010.05. 
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