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Resumo 
A apropriação do termo crise ambiental pelos meios de comunicação em massa e a sua 
introdução nas mais diversas formas discursivas, desconsiderando os seus amplos significados, 
causa um empobrecimento do conceito e sua redução a aspectos unicamente vinculados à 
natureza física do planeta. Aborda-se a problemática a partir de uma relação sociedade-natureza 
e a relação que talvez leve-nos ao centro do problema, ou seja, sociedade-sociedade-natureza, 
fica secundarizada quando não inexistente no debate. No presente trabalho apontamos algumas 
ponderações sobre o planejamento urbano do ponto de vista de uma crise ambiental 
multifacetada na qual sobrepõem-se diferentes escalas espaciais e temporais que lançam um 
desafio na busca de uma sociedade mais igualitária em termos sociais e equilibrada em termos 
naturais. 
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Introdução 
 As questões sobre o meio ambiente têm sido debatidas amplamente nas últimas 
duas décadas. Praticamente inexistente no pós-segunda guerra mundial, o debate ganha 
uma posição secundária nas décadas de 1960-1970 e se fortalece no final do século XX. 
Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD) em 1992 no Rio de Janeiro/Brasil, também conhecida como Rio-92, as 
discussões sobre o meio ambiente nunca mais saíram das pautas que envolvem as 
políticas públicas e os debates internacionais, muito embora pouco se tenha avançado de 
maneira efetiva para a proteção da natureza e outras formas de desenvolvimento menos 
excludentes e impactantes. Neste início de milênio, sob a ameaça de mudanças 
climáticas catastróficas a questão parece ganhar ainda mais notoriedade. Aproveitando a 
frequência, a intensidade e a atualidades dos problemas, os meios de comunicação em 
massa exploram o tema de forma intensiva, muitas vezes distorcendo informações e 
criando mitos a respeito da problemática. De qualquer forma, apesar de alguns excessos 
a questão é real e muito séria, sendo necessário o envolvimento de todos os setores da 
sociedade para busca de novas formas de desenvolvimento mais igualitária e menos 
impactantes na natureza. 
 Dentro desse debate a questão urbana ganha novos contornos, já que as cidades 
são os espaços por excelência da materialização da engenhosidade humana e das 
transformações provocadas pelo homem na natureza primária. Ao mesmo tempo em que 
a cidade é marcada por inúmeras transformações em sua estrutura física, seja a 
ocupação de áreas de várzea, retilinização de canais de rios, construção de edifícios ou 



grandes sistemas viários, cujas forças que comandam essas transformações muitas vezes 
extrapolam o seu território, ela caracteriza-se também por ser uma área de extrema 
desigualdade e conflitos pelo uso e domínio desse espaço. 
 Vemos, portanto, dois eixos de análise que mesmo sendo estudados muitas vezes 
de maneira distinta um do outro, entremeiam-se e confundem-se. De fato, estrutura 
física-natural e sócio-econômica jamais deveriam ser dissociados já que a relação 
sociedade-natureza é resultado de uma relação sociedade-sociedade sujeita a toda forma 
de conflito, apropriação/expropriação, desejos e interesses singulares de cada uma das 
pessoas que constituem a sociedade, e, ao mesmo tempo, a natureza não é passiva a 
estas relações. Enquanto substrato e base material para os sistemas sociais, ela guarda 
características que singularizam localidades e geram interesses múltiplos pelo seu 
domínio. Já enquanto um sistema dinâmico ela está sujeita à transformações e rupturas 
nem sempre previsíveis que podem abalar estruturas econômicas e consequentemente 
sociais. Essa dupla “ação” da natureza fica muito clara, por exemplo, nas disputas por 
jazidas minerais e recursos energéticos ou em alguns eventos extremos, como furacões, 
terremotos, tempestades ou longas estiagens. 
 Sendo assim, os problemas ambientais que enfrentamos hoje são de ordem, 
obviamente natural, mas também de ordem social, já que o modelo de desenvolvimento 
adotado é insustentável. Logo pensar os problemas sócio-ambientais do espaço urbano é 
antes fazer uma reflexão sobre a própria produção do espaço e suas contradições. As 
formas e o conteúdo do espaço urbano são repletos dessas contradições e materializam 
todo o processo de sua formação. 
  
Crise ambiental ou crise de um modelo de produção e reprodução do espaço? 
 A crise ambiental que nos cerca ganha, atualmente, proporções planetárias. Cada 
lugar do planeta sente de uma forma ou de outra os efeitos negativos da exploração da 
natureza. O agravamento dos problemas ambientais leva-nos a reconhecer que a 
natureza faz-se imprescindível para o desenvolvimento humano e que os recursos 
naturais são finitos. Porém, a adequação dos sistemas sócio-econômicos a esta realidade 
parece ser muito lenta. Tomando como referência a teoria de Gaia do inglês Lovelock 
(2004), a Terra como um organismo vivo busca de maneira incessante o seu equilíbrio, 
porém o ser humano tem quebrado constantemente esse equilíbrio natural. Dessa forma, 
o planeta tentando restabelecer o seu sistema provoca eventos imprevisíveis, colocando 
em risco a própria civilização. 
 Se considerarmos os estudos de Diamond (2005), não seria a primeira vez que 
uma civilização sucumbe diante das forças da natureza, por ser imprudente em sua ação 
e ignorar sua dependência dos recursos naturais. Dessa forma, algumas proposições 
mais catastróficas não estão descartadas caso não se consiga transformar toda a retórica 
presente tanto nas grandes reuniões internacionais promovidas pela ONU e por outros 
organismos internacionais, como em simples atividades de educação ambiental em sala 
de aula em práticas consistentes capaz de estabelecer novas relações sociais e desta com 
a natureza. 
 As próprias características da crise ambiental faz sua compreensão ser confusa e 
comumente associada a uma simples variável de conotação ecológica. A crise ambiental 
é vista, principalmente quando analisamos as notícias veiculadas pelos meios de 
comunicação em massa, como a falta de água potável, a contaminação pelo lixo, 
desflorestamento, assoreamento de rios e vários outros exemplos que poderíamos citar. 
Certamente, essas características fazem parte dos sérios problemas ambientais que a 
sociedade enfrenta, no entanto é necessário buscar outros elementos para pensar-se a 
crise ambiental e compreendê-la de uma maneira mais ampla. De fato, precisamos 



compreender essa crise ambiental como um fenômeno multifacetado, onde cada uma de 
suas facetas encontra-se abalada. Assim poderíamos dizer que o debate em torno da 
crise ambiental constitui-se em pelo menos alguns elementos básicos, como: i) o social, 
ii) o ecológico, iii) o político, iv) o tecnológico, v) o econômico e vi) o 
ideológico/cultural. 
 Em relação ao social destacamos a existência de uma degradação gerada tanto 
pela riqueza quanto pela pobreza. Se por um lado, o alto consumo e um padrão de vida 
perdulário das camadas mais abastadas geram uma forte pressão sobre os sistemas 
naturais, por outro lado a pobreza também é responsável por uma série de impactos 
ambientais. Os excessos e as carências extremas são responsáveis por formas de 
apropriações da natureza que degradam e desequilibram os sistemas naturais. Ao 
mesmo tempo, as próprias relações sociais são desgastadas e fragilizadas dentro de um 
sistema social que fortalece a exclusão e a concentração de renda, como nos mostra 
Dupas (2005). 
 Em relação ao ecológico é bastante claro que o substrato natural que dá suporte à 
sociedade é finito, logo sua utilização sem respeitar os limites de recomposição da 
natureza fatalmente irá gerar um modelo insustentável de utilização dos recursos 
naturais ao longo tempo. Wackernagel e Rees (1996) alertam-nos a respeito dessa 
insustentabilidade ao desenvolverem seus estudos sobre a pegada ecológica da 
humanidade. Este modelo desenvolvido pelos pesquisadores supracitados tenta nos 
mostrar o quanto os sistemas naturais têm sido pressionados para manter-se o atual 
padrão de vida, principalmente das sociedades mais ricas e consumistas do planeta. A 
superação da capacidade de suporte do planeta, sem sombra de dúvidas é mais um, e 
não o único, elemento de uma crise ampla e disseminada em várias esferas. 
 Em âmbito político também destacamos uma crise de legitimidade do Estado. 
Como aponta Hobsbawm (1999), a tradicional função do Estado de redistribuir renda 
através dos serviços de saúde, educação e previdência está abalada, pois suas estruturas 
não conseguem mais contemplar tais serviços, ou melhor, o Estado afasta-se desses 
serviços, o que é um fator muito sério principalmente para as camadas mais pobres da 
sociedade. Ao mesmo tempo em que o Estado se minimiza como executor de 
determinados serviços, ele passa a exercer o papel de regulador e fiscalizador, porém 
tais funções não são desempenhadas com eficiência, deixando um vácuo em relação à 
inúmeras contingências em seu território. Se o Estado carece de legitimidade e não 
consegue desempenhar funções sociais chave, parece claro que a sociedade como um 
todo enfrenta problemas não só ambientais, mas em todos os aspectos que envolvem seu 
desenvolvimento. 
 Em relação à tecnologia as visões também são díspares, já que ela em si não 
representa um problema, mas sim sua utilização é problemática quando não se pondera 
os vários aspectos envolvidos na aplicação de uma técnica, ou ainda quando esta 
utilização tem como fundamento atender a interesses específicos e desconsidera todos 
os efeitos negativos advindos de sua aplicação. É certo que a humanidade ganhou muito 
com o avanço da tecnologia: melhoras na saúde, moradia, saneamento, transportes, 
comunicação entre outros fatores. Mesmo que essa melhora não tenha atingido a toda 
população de forma igualitária, provocou uma melhora geral na qualidade de vida. 
Porém, a mesma tecnologia trouxe consigo o desemprego estrutural, armas de 
destruição em massa, a criação de produtos sintéticos cujo tempo de degradação na 
natureza excede a várias gerações humanas, a manipulação genética que suscita debates 
homéricos nos campos acadêmicos, políticos e religiosos, enfim são vários os 
malefícios que a má utilização da tecnologia trouxe a humanidade. Portanto, a crença na 
ciência e na tecnologia como promotora de uma sociedade melhor, também se desgasta 



e é, então, questionada essa sua capacidade de promover uma melhora geral, 
ressaltando-se a crítica sobre sua utilização como instrumento de manutenção do poder 
nas mãos de seus detentores. 
 O plano econômico talvez seja um dos pontos fundamentais para a discussão 
sobre a crise ambiental. Primeiro podemos destacar a própria ação dos atores 
hegemônicos que comandam os sistemas econômicos em redes globais. Nesta sua ação, 
selecionam e excluem territórios e impõem uma dinâmica de produção do espaço que 
poucas vezes é compatível com as aspirações da população local ou que respeitam as 
características naturais da área. Neste plano econômico, a competitividade entre os 
territórios é estimulada e, objetivando atrair investimentos para suas áreas, estados e 
municípios, até mesmo nações criam condições ideais para a reprodução do capital. No 
entanto, muitas vezes desconsideram os custos a longo prazo para suas populações e seu 
desenvolvimento. Se por um lado podemos destacar esse quadro de uso desigual e 
exploração do território, por outro podemos analisar ainda no plano econômico a falta 
de consenso em determinadas abordagens a respeito de uma economia ambiental. Essa 
falta de consenso não se caracteriza como um aspecto da crise em si, mas dificulta a 
proposição de novas abordagens no plano econômico que possam proporcionar novas 
formas de conduzir as relações econômicas. No bojo dessa discussão surgem dois eixos 
principais denominados pela literatura econômica de sustentabilidade fraca e 
sustentabilidade forte, de acordo com Harte (1995) e Lima (1999). Em linhas gerais 
ambas veem a natureza de maneira distinta. A primeira acredita no elevado grau de 
substituição do capital natural pelo capital manufaturado, através do avanço tecnológico 
e, portanto tende a minimizar a importância dos recursos naturais. A segunda considera 
com maior grau de importância os recursos naturais vendo limites claros na substituição 
do capital natural pelo manufaturado. Mas nos dois casos as formas de valoração dos 
recursos naturais são problemáticas, considerando a natureza apenas como valor de uso. 
Porém, apesar da tentativa de valoração desses recursos, os instrumentos e as 
metodologias utilizadas na economia não apresentam grande capacidade de mensurar 
com precisão determinados serviços proporcionados pela natureza, como, por exemplo, 
a regulação climática ou fornecimento de ar puro. 
 Por fim destacamos os aspectos ideológicos/culturais que permeiam a crise 
ambiental. Apesar da singularidade apresentada por cada indivíduo nas formas de 
perceber a natureza e relacionar-se com ela e com a sociedade a sua volta, um traço é 
marcante na sociedade contemporânea: o consumismo e o individualismo. Dentro da 
lógica capitalista essas características ganham peso e são aprofundadas transformando 
as pessoas em consumidores e mercadorias ao mesmo tempo, como destaca Bauman 
(2008). Já Baudrillard (2007) busca caracterizar esse consumismo não como o consumo 
de objetos em si pelo seu valor de uso, mas como consumo de signos, daquilo que pode 
singularizar o indivíduo e distingui-lo em uma sociedade massificada. Enquanto 
símbolo esse consumo é ilimitado e considerando-se todas as necessidades virtuais 
criadas por uma sociedade estruturada no consumo, o ser humano reduz-se a mercadoria 
e consumidor, assim o convívio comunitário, a participação política, as discussões de 
assuntos coletivos perdem sua força. 
 Obviamente, todos os pontos que apresentamos estão interligados e um 
influencia diretamente o outro, como buscamos evidenciar na figura 01. Assim 
percebemos que a degradação dos sistemas naturais é complexa e de difícil solução, já 
que envolve inúmeros aspectos que perpassa toda a sociedade e está na estrutura de 
funcionamento dos sistemas sociais e econômicos. 
 
 



 
 
Figura 01 – Aspectos que envolvem a crise ambiental. 
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 A dinâmica entre essas esferas produz e reproduz o espaço e se esta estrutura 
sócio-econômica encontra-se abalada de múltiplas formas, fatalmente todo o sistema 
sustentado por ela deve sofrer um processo de mudança para mitigar os problemas mais 
urgentes que levantam-se. As raízes profundas desses problemas impõem desafios a 
toda sociedade e o planejamento urbano precisa buscar respostas a estes desafios para 
tornar o ambiente urbano um espaço que promova a qualidade de vida e a equidade de 
maneira permanente. 
 
Desafios para o planejamento urbano 
 Não há dúvidas que gerir e planejar as cidades representa um grande desafio 
técnico e político para todos que se dispõem a agir sobre este espaço e almeja estruturá-
lo com o intuito de, ao mesmo tempo, atender as necessidades imediatas das pessoas, 
como também proporcionar melhor qualidade de vida para o citadino. A 
sustentabilidade do espaço urbano passa por questões amplas para que a qualidade de 
vida possa traduzir-se em equidade social e natureza equilibrada. Como salienta Ribeiro 
(2005), o estilo de vida urbano precisa ser sustentável, para que as cidades como uma 
manifestação desse estilo de vida também possa apresentar essa característica de 
sustentabilidade. No entanto, as forças que moldam determinados estilos de vida fogem 
por completo do escopo das administrações locais, o que já é um grande limitador do 
planejamento urbano. Se planejar as cidades vai além de medidas para torná-la 
funcional ou simplesmente “desenhá-la”, cabe o questionamento de como utilizar os 
instrumentos existentes para que novos estilos de vida possam ser forjados. Construir 
parques não significa que as pessoas vão utilizá-lo e preservá-lo, menos ainda a 
existência de ciclovias parece ser sinônimo de menos veículos auto-motores em 
circulação ou mais ciclistas pelas ruas. Porém, essas são medidas necessárias para o 
início de um processo de mudanças que pode ser, e quase sempre é, muito lento. Agora, 
como tornar essas medidas mais eficientes? Esse é um dos grandes desafios, não apenas 
em ensaios teóricos, mas para a prática da gestão pública.  

Certamente, um primeiro ponto importante está intimamente ligado ao 
reconhecimento da existência dos problemas e a “vontade” de resolvê-los por parte da 
administração pública. Enquanto o problema for jogado de um lado para o outro e não 
houver uma atitude pró-ativa para sua solução somente transfere-se o problema de 
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lugar. Obviamente, somente a vontade não basta, mas já é um ponto de partida uma vez 
que o espaço urbano é marcado por conflitos, desigualdades e interesses díspares. Esses 
conflitos precisam ser explicitados e debatidos de forma constante para encontrar-se um 
ponto de equilíbrio, mesmo que o ponto nodal dos interesses esteja distante do espaço 
em questão, não permitindo a administração local agir sobre ele. Superando a análise do 
lugar pelo próprio lugar e situando as cidades dentro de um campo de forças de ação 
global interconectado somos remetidos a questionamentos a respeito da eficácia das 
ações singulares, portanto, dos limites da ação local, como já explicitamos. Isso não 
significa um empobrecimento da ação local, mas um desafio de tornar essas ações 
pontuais relevantes o suficiente para filtrar a lógica global. 

Todos os elementos que fazem parte da crise ambiental, que de fato é uma crise 
muito mais ampla do que a simples exaustão dos recursos naturais e sim na própria 
produção e reprodução do espaço, estão dentro das fronteiras das administrações locais, 
mas também fora delas. É nesse limiar que pensamos o planejamento. Logo, buscar a 
construção de uma cidade sustentável envolve múltiplas escalas que mesmo na 
impossibilidade de controlá-las, faz-se necessário tê-las em consideração já que no 
espaço urbano, através de uma intrincada e complexa rede, convergem a ordem próxima 
e a distante. 

Como salienta Coelho (2004), “a realidade do espaço urbano é representativa de 
um estágio histórico dos movimentos de mudanças sociais e ecológicas (particulares e 
gerais) combinadas, que modificam permanentemente o espaço em questão” (p. 27). 
Portanto, a realidade urbana além de espacial é temporal, o que significa que suas 
estruturas têm uma historicidade, mas estão em constante mudanças adaptativas em 
relação à sociedade que a forma e nas modificações nos sistemas naturais que dão 
suporte às suas estruturas.  

Assim existe uma necessidade inexorável de não se fragmentar as análises e 
consequentemente os planos de ação em sistemas físico-naturais e sistemas sócio-
econômicos. Um implica diretamente no funcionamento do outro. A crise ambiental que 
a sociedade enfrenta traz esse desafio de analisar e buscar soluções não fragmentadas. 
Acselrad (2004) destaca que: “O meio ambiente é uma temática unificadora que aponta 
para uma mudança de direção do planejamento urbano no contexto de uma ordem social 
fragmentada” (p. 28). Sem dúvida alguma este é um grande desafio em termos teórico-
metodológicos e no campo das práticas, ou seja, como analisar e agir sem fragmentação. 

A complexidade dos problemas e o grau de relação entre eles é tão forte, tanto 
em escalas espaciais como temporais, assim como o elevado volume de informações 
que nos bombardeiam, que a compreensão do todo escapa-nos ou a triagem e o 
processamento de tantas informações parece-nos sempre de maneira parcial. De fato, 
essa constitui-se em uma questão de suma importância: mesmo que a apreensão do todo 
não se dê de forma efetiva, a visão em si deve ser holística. É preciso ter a clareza que o 
lugar não se dá apenas pelo lugar e que os sistemas naturais e sociais não são 
independentes um do outro. 

Pensar o planejamento urbano implica em questões amplas e como defende 
Steinberger (2001) é importante desconstruir determinados mitos. Que os problemas 
ambientais apresentam índices alarmantes nas cidades, mais especificamente neste 
modelo de desenvolvimento urbano, é inegável, o que nos desafia a buscar instrumentos 
de gestão que proporcionem a minimização dos problemas sócio-ambientais e maior 
equidade social, assim como o fortalecimento do processo democrático na gestão das 
cidades. 
 
  



Considerações finais 
 A dinâmica do espaço urbano, tensa – pelos múltiplos conflitos de interesses 
existentes – e densa – pelo volume de informações e acontecimentos simultâneos – 
muitas vezes não nos permite assimilar ou perceber transformações importantes nas 
cidades ou prever cenários e controlar situações. Assim, buscar a sustentabilidade 
urbana, ou melhor, a sustentabilidade de um estilo de vida que se desenvolve nas 
cidades implica olhar as estruturas da cidade em seu conjunto. Ao mesmo tempo em que 
as cidades fazem parte de um todo interconectado, ela apresenta características que a 
singularizam, seja pelo seu processo de formação ou da região em que ela encontra-se. 
Planejar, portanto, constitui-se em uma atividade ampla, a qual deve estruturar as 
cidades para uma melhor qualidade de vida da população como um todo, o que só pode 
acontecer se houver justiça social e respeito aos limites da capacidade de suporte dos 
sistemas naturais. 
 Quando caracterizamos a crise ambiental como uma crise multifacetada, 
voltamos o nosso olhar para as cidades de forma diferenciada, conscientes da 
necessidade de se pensar a produção e a reprodução do espaço a partir de diversos 
prismas. Os problemas ambientais urbanos não são somente por conta da natureza física 
dos sistemas naturais, da mesma forma que a origem desses problemas não estão 
unicamente no local onde ocorrem. Mesmo sendo a escala local onde os problemas 
manifestam-se e requerem urgência nas medidas paliativas, outras escalas maiores, até 
mesmo de ordem global, podem atuar de forma determinante na geração de um dado 
fenômeno. 
 Da mesma forma que as escalas espaciais do local e do global representam um 
desafio para o planejamento, a visão holística, não - fragmentada dos processos e dos 
fenômenos presentes no urbano também aparecem como uma dificuldade a mais. Não 
segmentar os sistemas físico-naturais dos sistemas sócio-econômicos é um desafio 
teórico-metodológico para os acadêmicos e para a prática dos planejadores urbanos e 
administradores das cidades. Porém, sem essa visão integrada o planejamento urbano 
sempre estará aquém das necessidades e da dinâmica apresentada pelas cidades. 
 Apresentamos neste trabalho três pontos-chave que desafiam os planejadores 
urbanos: O primeiro deles vincula-se a necessidade de se analisar a crise ambiental de 
forma multifacetada, o segundo a de apreender as diferentes escalas atuantes sobre um 
dado fenômeno urbano e o terceiro é o desafio de não segmentar o conhecimento e a 
ação em sistemas físico-naturais e sistemas sócio-econômicos. Temos ciência de que 
outros desafios levantam-se, mas parece-nos bastante claro que esses três pontos são 
fundamentalmente importantes para entender muitos problemas sócio-ambientais 
urbanos. 
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