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I 
 
 A “sustentabilidade” a que hoje se referem todos aqueles que falam de 
“desenvolvimento sustentável” concerne, antes de mais nada, à preocupação com o nível dos 
impactos que o moderno capitalismo industrial impõe ao meio ambiente, meio ambiente esse 
que, conforme corretamente se pondera, não pode continuar sustentando indefinidamente um 
paradigma tecnológico e (relativamente a uma parcela privilegiada da população) um padrão 
de consumo pautados em uma pilhagem cada vez mais intensa dos recursos naturais e no 
desperdício. Referências a injustiças sociais têm, nos marcos típicos das reflexões sobre a 
sustentabilidade a longo prazo dos atuais estilos de “desenvolvimento”, inclusive no que toca 
ao meio urbano, presença quase que obrigatória, sendo, porém, superficiais. Com efeito, os 
autores meramente tangenciam, devido a uma estreiteza epistemológica e político-filosófica, 
o problema de que a contradição entre o desafio de proteção ambiental  e o problema do 
acesso estrutural e crescentemente  
diferenciado dos indivíduos a “recursos ambientais” (aqui entendidos  –  a exemplo de 
CAMPBELL, 1992  –  em sentido amplo, compreendendo os diversos equipamentos de 
consumo coletivo e as infra-estruturas técnica e social, além de praias, parques e lagoas, com 
sua beleza cênica e seu potencial de proporcionar lazer para o homem urbano) compromete 
qualquer estratégia de “desenvolvimento sustentável”. 
 O presente texto também contempla uma preocupação com a proteção do meio 
ambiente, só que de um modo socialmente mais crítico; aquilo mesmo que se entende por 
sustentabilidade se coloca aqui em termos um tanto diferentes. A questão que se pretende 
explorar neste ensaio é a seguinte: em que medida a exclusão social, determinando uma 
assimetria crescente no acesso a recursos ambientais, e em alguns casos também aquilo que 
o autor do presente texto denominou alhures (SOUZA, 1995) de fragmentação do tecido 
sócio-político-espacial da cidade (formação de enclaves territoriais controlados pelo tráfico 
de drogas, exacerbação da auto-segregação sócio-espacial)  –  e, por conta disso, o espectro 
de uma crescente “ingovernabilidade urbana”  –, restringem, para muito além do problema 
das fragilidades do/ameaças ao meio ambiente, a possibilidade de um autêntico 
desenvolvimento sócio-espacial nas cidades brasileiras, muito particularmente no Rio de 
Janeiro e em São Paulo? Encaminhar a discussão desse modo pode-se constituir, assim se 
deseja, em uma contribuição para precisar criticamente a perspectiva do “desenvolvimento 
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urbano sustentável”, tal como apresentada mais adiante, superando as usuais e banais 
constatações de que a pobreza urbana aumenta e de que ela mesma é um fator de degradação 
ambiental.  
 
 
II 
  
 A diferença que separa as teorias do/reflexões sobre o desenvolvimento “em geral”, 
atinentes aos níveis mundial, nacional e regional, das concepções sobre o desenvolvimento 
urbano, não é apenas de escala. Trata-se de uma diferença que historicamente tem sido: 1) 
entre especialistas de áreas distintas (no caso do desenvolvimento nacional/regional, 
sobretudo economistas e sociólogos, e, no caso do desenvolvimento urbano, sobretudo 
arquitetos-urbanistas), sendo que, se o diálogo acadêmico entre aqueles ligados às escalas 
supralocais sempre foi significativo, o diálogo entre estes e os urbanistas tem sido 
desprezível; 2) entre níveis distintos de profundidade teórica: enquanto os economistas e 
sociólogos do desenvolvimento produziram inúmeras teorias científicas  −  ou, pelo menos, 
perspectivas de abordagem teórica  −  do desenvolvimento, os arquitetos-urbanistas, 
orientados mais para uma mescla de pragmatismo tecnocrático e esteticismo do que para 
análises científicas, legaram muito mais visões utópicas e referenciais normativos que 
propriamente teorias.   
 Uma exceção a esse quadro pode ser encontrada basicamente apenas a partir do final 
dos anos 60 e começo dos anos 70, mas ainda assim com alcance limitado: trata-se das 
academicamente significativas análises de sociólogos e geógrafos marxistas sobre a sociedade 
e o espaço urbanos, inserindo os diagnósticos de problemas urbanos como a pobreza e a 
segregação sócio-espacial nos quadros mais abrangentes do “desenvolvimento capitalista” 
(processo de acumulação do capital, contradições e conflitos de classe, papel do Estado na 
estruturação do espaço geográfico etc.). Esses estudos, porém, pouco rebatimento tiveram, 
durante muitos anos, na esfera prática. A bem da verdade, na esteira de uma crítica visceral do 
planejamento levado a efeito pelo Estado, acusado com razão de sempre privilegiar os 
interesses do capital, os analistas críticos da chamada “questão urbana” normalmente se 
limitaram ao diagnóstico e à denúncia, pouco preocupando-se com a busca de soluções de 
detalhe (a verdadeira solução, supunha-se, seria a própria revolução socialista, que extirparia 
todos os males pela raiz). Assim, mais inseridos em um universo especificamente acadêmico, 
a visibilidade social de tais estudos, em comparação com as propostas dos urbanistas 
(particularmente os funcionalistas-modernistas), acabou sendo bem menor. 
 Outro problema que distingue as reflexões sobre o desenvolvimento em um plano 
nacional ou mesmo regional daquelas concepções do desenvolvimento na escala local, no 
meio urbano, e que é de interesse sob o ângulo da “sustentabilidade”, é o seguinte: a 
incorporação muito mais tardia pelas concepções do desenvolvimento urbano do tema do 
meio ambiente, ao menos em um patamar que não se circunscreva a preocupações estéticas ou 
muito limitadas em termos de “conforto ambiental”, ou ainda a visões românticas do tipo 
“volta à natureza”, mas sim onde se encare o meio ambiente como fonte não infinitamente 
explorável e impunemente degradável de recursos vitais à existência humana.  
 É bem verdade, ressalve-se, que a internalização da preocupação com a degradação 
ambiental por parte de economistas e sociólogos também é recente: os precursores das teorias 
“burguesas” do desenvolvimento surgidas após a Segunda Guerra Mundial (teorias do 
crescimento, teorias da modernização), notadamente os economistas clássicos e neoclássicos, 
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procederam a uma abstração do espaço que incluía a redução da natureza a meros “insumos” 
dentro de uma apologética do crescimento. Temas como a esgotabilidade dos recursos 
naturais, a dinâmica e o ritmo próprios dos ecossistemas em contraposição ao sistema 
econômico, a necessidade de se criar mecanismos de proteção ambiental compatíveis com a 
lógica do mercado etc. foram valorizados apenas a partir dos anos 60 e, especialmente, a 
partir dos anos 70, dentro de perspectivas mais ou menos heterodoxas, mas quase todas em 
última análise endossadoras do capitalismo moderno, do “ecodesenvolvimento” até os 
aportes mais recentes dentro da chamada Economia Ambiental. Além disso, também os 
marxistas (teóricos do imperialismo, teóricos marxistas da dependência) pouco se 
interessaram pela incorporação da temática do meio ambiente às suas análises. Isto 
certamente tem a ver com o fato de que o próprio Marx, embora dispusesse de uma visão 
muito mais rica e concreta da interação sociedade/natureza que, por exemplo, os economistas 
neoclássicos que vieram depois dele, também possuía inegavelmente um viés produtivista: 
nele a visão do desenvolvimento ilimitado das forças produtivas e da dominação da natureza, 
tão tributárias do Iluminismo quanto as próprias concepções capitalistas, substitui, num plano 
mais complexo e em nome da classe operária, a apologética burguesa da acumulação e do 
crescimento (ver, sobre isso, CASTORIADIS, 1982; 1987). O marxismo, ao menos em sua 
forma original, seria, portanto, pouco compatível com preocupações ambientais, o que levou 
alguns representantes da “Ecologia Política” francesa e, mais recentemente, o alemão Elmar 
ALTVATER (1992), a fazerem uma tentativa de atualização “ecológica” do pensamento 
marxista, cujo sucesso é todavia questionável.      
 Seja como for, o estudo das cidades não conheceu sequer tentativas de relativização ou 
atualização, seja da parte dos teóricos “burgueses”, seja da parte dos marxistas, a não ser em 
anos muito recentes, e mesmo assim com muito menor profundidade. 
 
 
III 
 
 Aquilo que parece ser a representante mais expressiva, até agora, da bandeira de um 
“desenvolvimento urbano sustentável”, é a coletânea “Sustainable Cities” (STREN et al., 
1992), embora vários outros trabalhos significativos possam ser arrolados. Trata-se de um 
conjunto de estudos de caso, focalizando da África ao Japão, precedidos por uma introdução 
que se pretende teórica, se bem que sua densidade intelectual seja deveras decepcionante. A 
abordagem consiste, basicamente, em tentar abordar integradamente diferentes tipos de 
problemas ambientais observáveis no meio urbano, da poluição do ar à produção de lixo e 
rejeitos, e ao mesmo tempo buscar articular essa visão com uma análise das necessidades 
materiais das populações urbanas e do problema da pobreza. Nesse sentido, trata-se de uma 
conjugação de uma perspectiva dentro da linha da “satisfação de necessidades básicas” com 
uma preocupação com o problema da finitude dos recursos naturais e da fragilidade dos 
ecossistemas. Faltam, porém, na introdução “teórica” à coletânea “Sustainable Cities”, 
referências mais consistentes a algumas importantes teorias ou abordagens teóricas do 
passado, seja este recente ou não: lembranças possíveis, como a da human ecology da escola 
de Sociologia Urbana de Chicago, estão ausentes, e mesmo as contribuições de Ignacy Sachs 
e outros autores ligados ao “ecodesenvolvimento” mal estão mencionadas. No entender do 
autor do presente ensaio isto parece estar relacionado com o fato de que, ao invés de ser 
simplesmente o “ecodesenvolvimento” rebatizado pelo meio intelectual anglo-saxão, 
conforme sugere o próprio Sachs (SACHS, 1993:30), a vertente do “desenvolvimento 
sustentável” constitui um empobrecimento da discussão e um certo ajustamento perspectival 
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à conjuntura ideológica onde o paradigma neoliberal é hegemônico, muito embora os 
defensores do “desenvolvimento sustentável” não sejam, eles mesmos, neoliberais. De fato, 
numerosos são os autores que têm se socorrido do rótulo “desenvolvimento sustentável”, sem 
se perguntarem, com um grau razoável de concretude, detalhamento e amarração teórica, o 
seguinte: sustentável para quem? Qual o nível de compatibilidade entre capitalismo e 
proteção ambiental? Quais os obstáculos postos para os países “subdesenvolvidos” nos 
marcos da nova (des)ordem mundial e do neoliberalismo triunfante? É claro que, a reboque 
das ambigüidades existentes em um plano mais geral, também o “desenvolvimento urbano 
sustentável” haveria de ser pouco mais que um rótulo atraente.  
 Os diagnósticos são velhos, as fórmulas banais: a lamentação quanto ao fato de que 
tecnologias intensivas de capital (progresso técnico poupador de mão-de-obra), no âmbito de 
uma urbanização demasiado rápida, contribuem para o crescimento da pobreza urbana no 
“Terceiro Mundo”, ao, por assim dizer, gerarem desemprego e subemprego, virou uma queixa 
corriqueira nos últimos trinta anos; quanto ao clamor anti-protecionista de que as “nações 
pobres” necessitam do acesso aos mercados dos “países ricos”, ele corresponde, para dizer o 
mínimo, a uma visão bastante restrita dos obstáculos ao desenvolvimento postos pela natureza 
do sistema mundial capitalista. Bem entendido: não se sugere que os autores de “Sustainable 
Cities” nem sequer tenham arranhado a superfície da questão “sustentável para quem?”. Eles 
se colocam implicitamente a pergunta, é evidente, porém muito timidamente, uma vez que 
ressaltam o drama da pobreza sem problematizar a essência do contexto em que se dão, em 
uma escala historicamente sem precedentes, o desenraizamento, o empobrecimento e a 
exclusão   −  a saber, a lógica do capitalismo. Como foi dito anteriormente, o acesso estrutural 
e crescentemente diferenciado dos indivíduos a recursos ambientais compromete qualquer 
estratégia de “desenvolvimento sustentável”  −  ou, ao menos, qualquer estratégia que, não 
sendo “eco-fascista” (para seguir a inspirada expressão de BOSQUET [1976]), não busque 
simplesmente garantir a sustentabilidade de um bom nível de bem-estar material para uma 
minoria à escala planetária, do “Terceiro Mundo” ou das cidades deste. E a melhor forma de 
se evitar o “eco-fascismo” não é recorrendo a referenciais vagos como os de “Sustainable 
Cities” ou de estudos semelhantes. 
 
 
IV 
 
 Um exame das cidades brasileiras, particularmente das metrópoles do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, revela ao observador crítico e atento os limites de uma visão de 
“sustentabilidade” que se contenta com referências vagas sobre pobreza e necessidades 
básicas, subestimando a existência e o agravamento de verdadeiras contradições sociais. Com 
a exacerbação da segregação e da auto-segregação, com o acesso cada vez mais assimétrico a 
recursos ambientais e, em metrópoles como as mencionadas, com um processo de gradual 
dilaceração do tecido social e fragmentação sócio-político-espacial, a discussão sobre a 
“sustentabilidade” precisa levar a sério o fenômeno da “ingovernabilidade urbana”. Esta se 
impõe proporcionalmente ao crescimento de uma “desordem despolitizada” (SOUZA, 1994) 
por conta do aumento da criminalidade (organizada ou não), da formação de enclaves 
territoriais controlados por poderes paralelos ao Estado, da deterioração do “clima social” e 
do solapamento das condições de exercício da cidadania devido ao aumento da violência e ao 
recrudescimento da repressão policial. Quem mora em condomínios exclusivos e consome 
alienadamente e em segurança em shopping centers (também mais ou menos exclusivos e 
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excludentes) pode ter a ilusão idiota de garantir a sustentabilidade de sua fruição exclusiva de 
certos recursos ambientais  −  isto é, ao menos até que o esgarçamento do tecido social na 
cidade extra-muros (ou seja, fora dos muros dos condomínios) os arraste e ao seu 
exclusivismo definitivamente de cambulhada. A estratégia da auto-segregação sócio-espacial 
é, a longo prazo, insustentável. Apenas uma repressão e um controle social incríveis, em 
estilo totalitário, poderiam manter indefinidamente ilhas de prosperidade e felicidade a salvo 
de maremotos em meio a um mar de tensões sociais crescentes. 
 Como se vê, ou bem o “desenvolvimento urbano sustentável” quer dizer uma 
otimização da proteção ambiental em benefício do conjunto da população urbana e uma 
democratização do acesso a recursos ambientais de todo tipo, o que depreende a crítica e a 
ultrapassagem do modelo civilizatório capitalista, ou então ele não passará de mais uma 
inócua declaração de boas intenções, como o é o próprio “Relatório Brundtland” 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988), 
documento “fundador” da perspectiva do “desenvolvimento sustentável”.     
 A fragmentação do tecido sócio-político-espacial da cidade, manifestação espacial do 
crescente esgarçamento do tecido social, simboliza um processo de solapamento da cidadania 
que, conquanto incorpore também uma dimensão de “luta de classes”, não admite ser 
reduzido a ela. O “clima de guerra civil” sentido pela população e amplificado pela mídia, ao 
qual o autor do presente artigo já fizera referência em trabalhos anteriores sobre o Rio de 
Janeiro (SOUZA, 1993a; 1993b), vai muito além de um confronto entre “capitalistas” e 
“trabalhadores”: os agentes imediatos da criminalidade violenta não obedecem a nenhum 
“código de honra proletário”, e quem menos dispõe de meios de proteção  −  os pobres  −  
corre justamente maiores riscos: os exemplos, potencialmente inúmeros, vão de assaltos em 
ônibus vitimando trabalhadores até “guerras” entre traficantes de favelas custando 
“acidentalmente” a vida a moradores comuns. CASTORIADIS (1983) tem razão ao sublinhar 
que, por conta de seu economicismo, de seu hiperprivilegiamento da esfera da produção, o 
marxismo nunca valorizou e compreendeu realmente os novos movimentos sociais e suas 
mensagens. Entretanto, mais difícil ainda é e teria de ser, para um marxista coerente, palatar a 
microfísica do poder lá, onde sequer há “movimentos” e nem sempre há organização; lá, onde 
qualquer “consciência de classe” raramente se instala e onde a “desordem” é, de fato, em 
sentido classista, despolitizada  −  lá, enfim, nos muitos palcos onde se desenrola a “guerra 
civil molecular” sobre a qual escreveu ENZENSBERGER (1993).  
 Ao ideal de uma cidade mais democrática, onde o direito de fruição dos recursos 
ambientais oferecidos pela cidade seja estendido a todos, contrapõe-se uma exacerbação da 
exclusão social: enquanto as favelas do Rio de Janeiro estão “se fechando” sob o impacto do 
tráfico de drogas e diversas áreas de São Paulo passam a ser estigmatizadas por sua 
associação com altos índices de violência (Zonas Sul e Leste da capital paulista) e com o 
tráfico de drogas (várias favelas e “vilas” da periferia e o “quadrilátero do crack”, este na área 
central da cidade),  os condomínios exclusivos, como os do complexo de Alphaville (em 
Barueri e Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo) ou os da Barra da 
Tijuca (no município do Rio) representam o ápice da auto-segregação. Uns, citadinos 
tradicionalmente privados do exercício da cidadania, são agora cada vez mais submetidos à 
tirania do tráfico ou vitimados pela criminalidade violenta (a qual, é importante frisar, muitas 
vezes não apresenta vinculação com o tráfico de tóxicos); outros, escapistas, buscam proteção 
em “cidadelas” como condomínios e shopping centers. Entre os territórios diretos do tráfico 
de drogas, melhor exemplificados por numerosas favelas do Rio de Janeiro, e as cidadelas da 
auto-segregação, restam os espaços que, por sua superfície e número de habitantes, formam a 
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maior parte da cidade, as “áreas neutras” (expressão empregada por um líder comunitário 
carioca entrevistado em 1994 pelo autor), onde a população está particularmente exposta à 
violência da “guerra civil molecular”.  
 O escapismo da auto-segregação e a repressão como resposta privilegiada pelo Estado 
ao problema da violência urbana não resolvem este, e podem mesmo agravá-lo, uma vez que 
a brutalidade policial e a estigmatização das favelas geram indignação e revolta (SOUZA, 
1993a, 1993b). Eis, assim, o epítome da “ingovernabilidade urbana”, no qual aliás se revela o 
dilema do conservadorismo: torna-se cada vez mais difícil, especialmente em certas 
metrópoles, governar a cidade sem ao menos “reformá-la” (reforma urbana) e ao mesmo 
tempo sem lançar mão de doses cada vez mais cavalares de repressão e truculência  −  
expulsando camelôs e mendigos, humilhando moradores de favelas, exterminando meninos de 
rua e amedrontando até mesmo a classe média, gerando assim tensões, desconfianças e 
temores que comprometem a própria vivência democrática no cotidiano.           
 As cidades brasileiras atuais se inscrevem no contexto histórico geral do “declínio do 
homem público”, bem analisado por Richard SENNETT (1989). Há, no Brasil, todavia, um 
agravante, por conta de suas especificidades sócio-histórico-espaciais enquanto país 
“subdesenvolvido” (ainda que industrializado): violência, segregação e auto-segregação 
extremadas. A auto-segregação baseada em condomínios, que parece representar uma busca 
de autonomia (basta pensar no desejo de emancipação política da Região Administrativa da 
Barra da Tijuca, no Rio, que acalentam muitos de seus moradores), o é em um sentido que 
violenta o pensamento autonomista crítico, p.ex. de CASTORIADIS (1983; 1990): ela não 
representa, nem de longe, a liberdade de fazer com os outros, o interesse pela cidade, mas sim 
autonomia enquanto isolamento (escapismo hipócrita: os que têm condições de se auto-
segregar estão articulados de mil maneiras, inclusive enquanto patrões nos marcos da 
exploração capitalista, aos destinos daqueles que eles desejam excluir de seu cotidiano). 
Evidentemente, a autonomia em sentido progressista depreende um raciocínio multiescalar: a 
“autonomia” de um grupo em detrimento da solidariedade e às expensas dos interesses de um 
coletivo mais amplo é um paroquialismo hipócrita, um corporativismo reacionário. Quanto às 
“áreas neutras”, se nelas fenece a civilidade (bem definida por SENNETT  –  1989:323  –  
como aquilo “que protege as pessoas umas das outras e ainda assim permite que elas tirem 
proveito da companhia umas das outras”), a cidadania também há de se ver comprometida: o 
exercício desta (e a ampliação do seu conteúdo para além da democracia burguesa) 
imprescinde de uma margem de manobra que, a reboque da violência, do amedrontamento, 
encolhe (da liberdade de locomover-se pela cidade e usufruir dos espaços públicos sem 
precisar temer ser assaltado, importunado ou receber uma “bala perdida” na cabeça, até a 
liberdade de se organizar comunitariamente, como nas favelas do Rio de Janeiro). Trata-se de 
um complexo jogo de retroalimentação positiva: a opressão (exploração, discriminação, 
segregação) ajuda a criar as condições da violência, a qual pouco ou nada se apresenta 
“politizada”, adentrando “cegamente” o próprio tecido social (criminalidade vitimando 
também os pobres, “balas perdidas” fazendo vítimas inocentes etc.); particularmente no Rio 
de Janeiro, a territorialização das favelas operada pelo tráfico, nascida em parte deste caldo de 
cultura (sem esquecer outras determinações, inclusive em escala internacional), acaba cada 
vez mais por oprimir os favelados, desmontando qualquer ilusão quanto ao seu progressismo 
social; a auto-segregação e a repressão (culminando com as intervenções do Exército no 
combate à criminalidade), respostas típicas das elites, só fazem crescer a tensão, pois estão 
articuladas a um incremento da discriminação e da exclusão, e não ao seu enfrentamento. 
 
 



 7

V 
 
 Enfim, é necessário construir uma perspectiva que torne a idéia de um 
“desenvolvimento urbano sustentável” socialmente mais crítica e menos ambígua. Entretanto, 
é de se duvidar que a abordagem do “desenvolvimento urbano sustentável”, nos moldes como 
ela se apresenta na coletânea “Sustainable Cities”, seja passível de tornar-se socialmente 
mais crítica e questionadora  −  afinal, não foi por simples ingenuidade ou ignorância que os 
seus autores (e, antes deles, os autores do “Relatório Brundtland”) se expressaram em termos 
vagos, de algum modo assimiláveis pelo status quo. 
 Provavelmente, o caminho mais profícuo, embora seja também o mais trabalhoso, 
consiste inicialmente em repensar a questão do “desenvolvimento urbano” nos marcos de um 
repensamento geral do “desenvolvimento”, comprando os seguintes desafios: 1) superação do 
economicismo (ou seja, o desenvolvimento não se reduz ao “desenvolvimento econômico”, 
especialmente ao desenvolvimento econômico capitalista); 2) superação do teleologismo (isto 
é, da idéia de que existe uma direção única e universal do progresso histórico, ou uma 
sucessão de etapas  −  sejam as etapas do crescimento econômico de Rostow ou os modos de 
produção de Marx  −  a serem trilhadas por todas as sociedades); 3) superação do 
eurocentrismo (ou seja, do pressuposto de que a modernidade ocidental-capitalista representa, 
para todos os povos e sociedades da Terra, a sua felicidade, o seu “desenvolvimento”); 4) 
clareza quanto ao fato de que o capitalismo é um modo de produção orientado para o 
crescimento e a acumulação de capital, sendo, por conseguinte, particularmente anti-
ecológico; como decorrência lógica, 5) superação do produtivismo, quer em sua variante 
capitalista, quer igualmente em sua variante marxista: é necessário ponderar que não é 
concebível, do ponto de vista ecológico  −  bem como dos pontos de vista geoeconômico e 
geopolítico  −, a extensão do consumismo e do nível de desperdício dos países ditos 
desenvolvidos ao conjunto do planeta; em vista disso, 6) a não ser que se queira endossar uma 
hipocrisia funcional à manutenção de desigualdades na escala do sistema mundial capitalista, 
deve-se aceitar que o desafio da mudança do modelo civilizatório  −  vale dizer, 
provocativamente: o desafio do desenvolvimento  −  é um desafio global, e não apenas dos 
países chamados de subdesenvolvidos; 7) o desafio da mudança do modelo civilizatório, por 
mais que pareça atualmente romântico ou quixotesco, é objetivamente pertinente, e envolve 
questões ligadas à materialidade das tecnologias, à organização espacial e à gestão das 
tecnologias, da natureza e dos espaços.  
 Todos esses desafios precisam ser refletidos à luz de uma combinação de escalas, da 
planetária à local. Em cada escala encontram-se fatores específicos operando e margens de 
manobra específicas para os atores sociais (particularidades que, diga-se de passagem, não se 
desfazem inteiramente na era da globalização). As grandes cidades de um país como o Brasil, 
particularmente suas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, porém, são 
laboratórios especialmente interessantes, por serem espaços densos por excelência: densos de 
idéias, com massa crítica intelectual e científica; densos de problemas (de todas as ordens, 
inclusive ecológicos  −  tanto os geneticamente articulados mais diretamente com a pobreza, 
quanto aqueles ligados diretamente à modernidade industrial); e, também, densos de 
politização, a despeito da dimensão de “desordem despolitizada” que se manifesta 
agudamente em alguns casos. São, também, espaços que encerram uma formidável força de 
inércia, devido à sua materialidade e ao volume de capital investido e imobilizado. São, 
portanto, referenciais concretos privilegiados, tendo-se em vista uma integração mais 
consistente do “princípio da maximização de justiça social” com o “princípio da 
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minimização da degradação ambiental”, nos marcos de uma reconceituação do 
“desenvolvimento” em geral. Em um país como o Brasil, que se urbaniza tão rapidamente, 
processo ao qual têm se associado inúmeros tipos de impactos ambientais negativos, calibrar 
um conceito socialmente crítico de desenvolvimento urbano à luz do caráter socialmente cada 
vez mais excludente e ecologicamente demasiado destrutivo do nosso modelo civilizatório é, 
sem dúvida, uma das tarefas mais importantes para os teóricos e estrategistas do 
desenvolvimento. 
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