


São Paulo, 
aonde iremos parar? 
Pare para mudar seus hábitos de consumo  
Pare para questionar os padrões de  
consumo e mudar o futuro de São de Paulo

edição 1  |  Dezembro 2007

Gostou? Passe pra frente, não guarde nem jogue no lixo.  
As informações estão no nosso site 

http://ecourbana.wordpress.com 

Não jogue este folheto nas vias públicas
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O que é o movimento Ecologia Urbana?

É dezembro, o verão está chegando, mas ainda 
faz frio. Estiagem onde deveria ter chuva, esta-
ção chuvosa onde estaria seco. Poluição no ar, nas 
ruas, nos rios, na água... São todos exemplos con-
cretos dos problemas ambientais que estamos vi-
vendo. Num âmbito mais macro, o problema do 
aquecimento global provocado predominante-
mente pela queima de combustíveis fósseis – na 
geração de energia e na utilização do automóvel 
– afeta-nos e ameaça a vida de milhões de pessoas.
Não por outro motivo, os movimentos ecológicos 
aparecem cada vez com mais força no Brasil e no 
mundo, embora poucos ou nenhum toquem a questão 
central do problema ambiental: a própria forma de 
organização da vida urbana, baseada no consum-
ismo, produção de mercadoria e individualismo.
Eis porque acreditamos que para mudar essa situa-
ção é importante um movimento político, social e 
individual centrado numa perspectiva de ecologia 
urbana, que coloque no centro do debate a organiza-
ção sócio-política da cidade. Tomando São Paulo 
como exemplo, pretendemos trabalhar a ecologia 
urbana de forma ampla. Nós temos que sair de uma 
perspectiva ecológica na terceira pessoa em di-
reção a uma na primeira pessoa... do plural. Essa é 
a proposta inicial e que se apresenta nesta revista.

Editorial
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Opção: ou Vale da Morte, ou cidade recuperada pela sociedade civil
Talvez importe menos descobrir o criminoso do que saber como é que podemos res-

suscitar o morto na sala de operações. Em outras palavras, como transformar São Paulo 
em uma cidade, em uma urbe habitada por cidadãos, aptos a discutirem suas condições 
de vida e pactuarem políticas que levem a uma existência digna?

Ao concebermos a cidade como um ente vivo, cuja saúde determina também a vida, 
felicidade e sofrimento dos seus moradores, ganham sentido os padrões de mobilidade no 
espaço urbano e outros elemen-
tos estruturais que viabilizam 
seu funcionamento – isto é, 
seu metabolismo. Deste modo, 
quando abordada da perspectiva 
ambiental, a vida urbana possui 
uma unidade que ser torna ime-
diatamente visível, por mais 
fragmentada que ela pareça 
quando a cidade é tratada do 
ponto de vista do mercado ou 
do individualismo associal.

Nesse sentido, um movi-
mento de ecologia urbana, que 
aborde os problemas da cidade 
do ponto de vista ecológico, 
pode nos ajudar a criar as for-
ças necessárias para sairmos 
do atoleiro criminoso em que 
estamos. Não somente porque 
a conjuntura joga a favor des-
sa perspectiva – basta lembrar 
a questão do aquecimento glo-
bal ou o movimento Nossa São 
Paulo – mas porque haveria aí 
a possibilidade de resgatar uma 
unidade há muito perdida.

Se tomarmos como ponto de 
partida o combate a um dos sím-
bolos mais criminosos de São 
Paulo – o automóvel – quem 
sabe não possamos mudar o rumo dessa história. Quem sabe, fazer com que as gerações 
futuras, ao olharam para o nosso presente, perguntem não que crime era São Paulo, mas 
como a sociedade civil criou um ser urbano pulsante nas primeiras décadas do terceiro 
milênio, muito distante de pertencer ao Vale da Morte. 

Proposta: lançar, na cidade mais individualista e caótica 
do país, um movimento de ecologia urbana, capaz de 
questionar a civilização do automóvel e abrir debate sobre políti-
cas que permitam uma existência digna

ressuscitem
Para que as cidades 

Se São Paulo fosse um crime, como poderíamos evitá-lo? Pergunta 
inusitada, ainda mais porque “no país do futuro” esperaríamos que 
o amanhã chegasse primeiro na “cidade que nunca dorme”. Porém, 
uma descrição atenta da cidade do ponto de vista da ecologia urbana 
pode nos ajudar a enxergar melhor esse crime e, quem sabe, como 
evitá-lo no futuro.

São Paulo é uma expressão exemplar do paradigma de “civiliza-
ção” consumista: sua frota de veículos é a segunda maior do mundo, 
só ultrapassada por Tóquio, e cresce em ritmo oito vezes mais rápido 
do que a sua população. A cidade, que se transformou em metrópole 
sob a égide da indústria automobilística, cedeu seu espaço cívico 
para o carro e perdeu sua alma.

Seria até trivial apontar as estatísticas criminosas associadas ao 
símbolo da industrialização consumista de que São Paulo é exem-
plar: 92% da poluição é causada pelos carros, reduzindo em quase 
dois anos a vida média do paulistano. Acidentes automobilísticos são 
a maior causa de mortes não-naturais: 1.487 pessoas perderam a vida 
no trânsito da cidade em 2006, segundo a Companhia de Engelharia 
do Trânsito (CET). Além disso, há outros nove óbitos diários, em 
média, devido à poluição do ar, de acordo com estudo da Faculdade 
de Medicina da USP. Porém, não há nada de banal em indicar um 
dado quase apocalíptico: caso nada seja feito, São Paulo pode ter 
o ar tão poluído, em 2020, quanto a Vila Parisi, a área industrial de 
Cubatão conhecida como Vale da Morte.

Não é, de fato, uma cidade, mas um ajuntamento individualista, 
cujo símbolo maior é o carro, o maior crime de São Paulo. A pés-
sima qualidade de vida resultante é o um crime contra as pessoas e o 
próprio meio ambiente da cidade.

Ecologia urbana
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per capita de 2.596 per capita de 2.596 per capita kWh. Ao comparar os dados dos países da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) com a China, cada habitante chinês consome 
21,5% da eletricidade gasta nos países daquela organização (1.802 kWh consumidos por habitante 
na China contra 8.365 kWh nos países da OCDE). Se confrontarmos com o 13.640 kWh per capita
dos EUA, esse percentual cai para 13,21%!

Quando verifi camos os dados de emissões, os resultados não são menos impactantes: no ano 
de 2005 o mundo emitiu 27.136 milhões de toneladas de CO2 oriundos da queima de combustíveis 
durante o processo de geração de energia, ou seja, cada pessoa no mundo foi responsável em  média 
pela emissão 4,22 toneladas de CO2 
para a atmosfera naquele ano, sen-
do que o valor de um habitante de 
um país da OCDE é de 11 toneladas 
e dos EUA, 19,6 toneladas

Esses dados nos levam a uma sim-
ples refl exão: e se cada pessoa no 
mundo consumisse energia como 
nos países da OCDE? O calculo 
é simples: precisaríamos de 53,8 
milhões de GWh de eletricidade ou 
30.487 milhões de toneladas de óleo 
equivalente de energia primária. 
Só em petróleo, seriam necessários 
99 bilhões barris por ano. Em ter-
mos de emissão, teríamos 70.880 
milhões de toneladas de CO2 sendo 
despejadas na atmosfera por ano. 
Agora imagine se consumíssemos 
seguindo os 13.640 kWh do padrão 
do American Way of Life? O planeta 
agüentaria?

Estudos indicam que um consu-
mo médio de 4000 a 6000 kWh seria 
capaz de proporcionar um alto índi-
ce de IDH, típico dos países mais 
desenvolvidos. Porém, mesmo que 
desejássemos estender o padrão de 
vida desenvolvido ao resto do mun-
do – no fundo o verdadeiro sonho de 
quase todos os países – ainda assim é difícil não concordar que simplesmente o planeta não suportará. 

A questão é complexa e não se trata apenas de desperdício, que poderia ser atribuído apenas aos 
americanos. O fato mesmo é que o modo de vida ocidental baseado numa imensa coleção de merca-
dorias disponíveis para o consumo como sinônimo de bem-estar, progresso e sucesso é socialmente 
e ambientalmente trágico. Eis porque é cada vez mais premente pensar a questão ecológica tendo
como horizonte uma outra sociedade, para além da mercadoria e do consumo. 

Comprou (...) televisão, computador, geladeira, freezer, microondas, som, 
dvd, tevê a cabo, george foreman grill... Reconheceu-se nessa descrição?
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Acorda de manhã. Toma um banho quente. Coloca o pão na torradeira e pega 
o carro para viajar os 15 quilômetros até o trabalho. Trabalha no ar condicionado, 
aproveita o horário do almoço para troca de celular e volta para casa às 6 horas 
da noite, pensando em todos os eletrodomésticos que comprou para a casa nova – 
televisão, computador, geladeira, freezer, microondas, som, dvd, tevê a cabo, 
george foreman grill... Reconheceu-se nessa descrição? Agora imagine que mais 
de 1,7 bilhões de pessoas também são capazes de se reconhecer e a quantidade de merca-
dorias que eles podem consumir. E mais: esse número tende a crescer assustadoramente 
à medida que mais e mais pessoas são incorporadas no mercado consu-
midor de massas.

No cotidiano, nós não estamos muito preocupados com os impactos do nosso es-
tilo de vida no planeta, pois é difícil imaginar que os 45 litros de gasolina que colo-
camos periodicamente no nosso carro poderão defl agrar uma crise perante aos mais 
de 5 bilhões de barris de petróleo do Campo de Tupi anunciados pela Petrobras na 
semana passada. Ou que os 459 kWh consumidos pelos variados eletrodomésticos 
que cada pessoa no Brasil tem poderão gerar um apagão diante dos 96,6 milhões 
de kWh que as usinas hidro e termoelétricas do país são capazes de produzir. 

Porém, quando consideramos conjuntamente cada ação do dia-a-dia dos milhões 
de habitantes no mundo, o impacto é assustador: só no ano de 2007, a população 
mundial aumentou em 66 milhões de pessoas; 23.282 espécies foram extintas; 
11 milhões de hectares foram desmatados, 31 milhões de carros produzidos, 72 mi-
lhões de computadores produzidos e 26 trilhões de barris de petróleo extraídos.

Diante desse quadro, há as muitas alternativas ecologicamente corretas que estão 
surgindo, mas que infelizmente têm pouco resultado prático. De nada adianta subs-
tituir um produto poluente por um menos poluente se a geração de energia continuar 
suja, por exemplo. Na verdade é difícil mesmo acreditar que seja possível simples-
mente resolver o problema ambiental apenas substituindo bens de consumo ecologi-
camente insustentável por um consumismo ambientalmente correto.

Segundo a Agência Internacional de Energia, a produção de energia primá-
ria (como, por exemplo, os combustíveis fosseis, hidroeletricidade, energia nu-
clear, solar, etc.) no mundo em 2005 foi de 133,37 milhões de Giga Watts hora 
(GWh), cujo valor por habitante é de 20.735 kWh. Desse valor, apenas 11% foi 
destinado ao consumo fi nal como eletricidade, o que representa um consumo 

Apocalipse
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tricas ou indústrias. O restante pode ser processado nos mais variados processos pro-
dutivos: desde a indústria petroquímica, cujos principais produtos são os diversos tipos 
de plásticos, até a indústria têxtil. A importância desses produtos para a vida cotidiana 
é tão grande quanto a gasolina que usamos diariamente em nossos automóveis para nos 
deslocarmos: é só observar ao nosso redor para perceber que tanto o computador no qual 
escrevemos como o tecido sintético que usamos são resultados disso.

Assim, sem levarmos em conta todas as complicações a serem incorridas em uma mu-
dança de paradigma tecnológico, podemos fazer um rápido raciocínio, mas ainda sim 
ilustrativo, sobre os desafios 
estratégicos na utilização das 
reservas de petróleo: levando-
se em consideração a projeção 
de crescimento do mercado de 
derivados no Brasil de 2,93% 
ao ano, proposta no Plano Es-
tratégico da Petrobras 2020, 
e o consumo médio diário de 
1,8 milhões de barris por dia, a 
reserva de petróleo de Tupi se 
“extinguiria” em 7 anos. Agora, 
façamos um cenário kafkiano: 
imagine que alterássemos dras-
ticamente o padrão da nossa ma-
triz energética e reduzíssemos 
em sua totalidade a utilização 
de combustível fóssil em veícu-
los. O “tempo de vida” daque-
la jazida saltaria de 7 para um 
pouco mais de 31 anos. Ou seja, 
apenas para o campo de Tupi, 
uma mudança radical no nosso 
padrão de consumo energético 
e na matriz de transportes re-
presentaria 24 anos a mais de 
petróleo! E se fizéssemos um 
cálculo semelhante para toda a 
reserva petrolífera brasileira? 
Quanto tempo mais duraria o 
nosso estoque?

Assim, a descoberta de Tupi pode ser encarada de duas formas: uma é encará-la como 
fonte para um “crescimento” econômico imediatista que contribui para o aquecimento 
global, ou seja, insustentável. Outra, de mais longo prazo, concilia objetivos estratégicos 
com uma contribuição ambiental mais adequada ao cenário de crise climática. Ser depen-
dente do petróleo ou não ser, Tupi para um objetivo ou para outro, eis a questão.
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A “descoberta” de mais de 5 bilhões de barris da mega jazida de pe-
tróleo Tupi pela Petrobras na Bacia de Santos foi muito festejada pelo 
governo. De fato, desde a campanha getulista do “Petróleo é Nosso” 
supostamente teríamos consolidado a tão sonhada auto-suficiência e a 
garantido o suprimento desse importante produto para a economia atual 
por mais alguns anos. Porém, diante do aquecimento global resultante da 
matriz energética baseada no petróleo, não é demais refletir sobre qual a 
melhor forma de utilizar esse escasso recurso natural.

Do ponto de vista econômico tradicional, a descoberta dessa jazida 
significa que deveríamos explorar esse novo recurso, ainda mais com o 
preço do petróleo na casa de US$ 90,00. Porém, devemos lembrar que 
utilizar o petróleo no presente como fonte de energia significa sustentar 
um crescimento econômico brasileiro cuja 39% da matriz energética têm 
origem nesse produto.

A questão é complicada: se considerarmos que o Brasil é um país de 
renda média (PIB per capita de US$ 3,6 mil) comparativamente ao nível 
de riqueza mundial (renda por habitante de US$ 5,6 mil), não utilizar 
agora esses recursos significaria deixar de produzir riqueza quando o 
petróleo é cada vez menos abundante.

Por outro lado, se o Brasil aprofundar a dependência do petróleo ape-
nas vamos retardar uma substituição inevitável, dado que o estoque 
mundial de hidrocarboneto deve durar somente 40 anos com os atuais 
níveis de consumo. Além disso, o aumento da preocupação ambiental, 
principalmente por causa do efeito estufa, a crescente resistência da so-
ciedade ao uso de produtos poluentes e a constante instabilidade social 
e política dos principais países produtores de petróleo são fatores que 
reforçam o processo de diversificação da matriz energética e a redução 
da dependência do petróleo.

Ademais, a utilização do petróleo como fonte energética significa, 
no fim das contas, que se reduz a utilização desse recurso natural para 
geração de outros derivados tão importantes para o dia-a-dia, como o 
plástico. Atualmente, quase 85 % do processamento desse produto no 
Brasil são usados para o consumo final de energia, seja em algum meio 
de transporte (veículos automotores, navios ou aviões) ou nas termelé-
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Paulo vai, mantidas as tendências atuais, se deteriorar muito mais. De um lado, 
pela permanência e agravamento das desigualdades sociais características do 
país: a manutenção de altíssimas taxas de desemprego, o crescimento da vio-
lência (de que a atuação do PCC em abril de 2006 foi um indicador exemplar), 
o grande défi cit habitacional, a situação dos serviços de educação, saúde e cultura.

De outro lado, pelo agravamento dos problemas urbanos: com a estagnação do sistema 
público de transportes coletivos e o paralelo crescimento da frota de veículos em circula-
ção no município (5,6 milhões em 2006) e na região metropolitana (dez milhões), o sis-
tema de circulação se aproxima 
do ponto de saturação; a água 
potável, antes próxima nas re-
presas Billings e Guarapiranga, 
agora provêm principalmente do 
sistema Cantareira, que vem se 
degradando rapidamente pelas 
mesmas ocupações que já po-
luíram as represas da Zona Sul 
(onde hoje um milhão de pesso-
as moram em áreas de manan-
ciais); as zonas para descarte 
de lixo se aproximam do esgo-
tamento e estão cada vez mais 
distantes, sem que sistemas de 
coleta seletiva sejam estabele-
cidos; a impermeabilização do 
solo vem provocando enchentes 
mais destrutivas; as áreas verdes 
da região são cada vez menores; 
a qualidade do ar, que por um tem-
po deixou de piorar com a saída 
das indústrias pesadas da região, 
continua atacando a saúde dos 
paulistanos na medida em que a 
frota de veículos e os problemas 
de trânsito crescem; a poluição 
sonora é uma fonte permanente 
de estresse, irritação e cansaço 
para os moradores de São Paulo. 
E para complicar ainda mais a situação, o aquecimento global interage com a formação 
de uma ilha de calor na região, produzida pelo continuum de concreto e asfalto, criando 
um micro-clima cada vez mais quente e marcado por extremos na nossa região, como 
todos puderam perceber nos últimos anos. As desigualdades sociais e os problemas urba-
nos desestruturam as condições de convivência dos paulistanos, inviabilizando a prática cívica. Um 
modo de vida individualista e consumista, impulsionado por uma publicidade asfi xiante, se impôs 
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São Paulo é a quarta maior aglomeração urbana do planeta. Em sua área 
metropolitana vivem 19 milhões de pessoas – 11 milhões na capital e mais 
oito milhões nos municípios vizinhos. Tal crescimento não se dá impu-
nemente, ainda mais em uma metrópole da periferia do capitalismo, em 
um país que nunca confrontou suas enormes desigualdades sociais nem 
valorizou a cidadania. Gigantescos problemas  foram se acumulando, de-
gradando a qualidade de vida paulistana sem que os sucessivos governos 
(municipais, estaduais e federais) sequer conseguissem atenuá-los – com 
suas atuações sempre pautadas pelo calendário eleitoral e marcadas pela 
descontinuidade – nem somassem a vontade política para empreender mu-
danças profundas na inércia da vida urbana.

São Paulo há muito deixou de ser uma cidade, habitada por cidadãos, para 
se transformar em uma gigantesca aglomeração de coisas e de pessoas 
lutando para sobreviver. Perdeu a capacidade de organizar sua ativida-
de política; os interesses diferenciados nela presentes não conseguem ser 
confrontados de forma a permitir que acordos em benefício da maioria 
sejam fi rmados. Na ausência dessa organização da vida urbana pela po-
lítica, da cidadania determinando os rumos da cidade, imperou o mais 
forte. E foi dessa forma que um núcleo corporativo se colocou, no últi-
mo meio século, no centro espacial e político de São Paulo, em sintonia 
cada vez mais estreita com a dinâmica do capitalismo global. Podero-
sos interesses econômicos defi niam e redefi niam a matriz de transportes 
da capital paulista, os padrões de ocupação do solo, uma profunda se-
gregação social do espaço urbano em consonância com a enorme con-
centração de renda, os modos de vida consumistas, a perda dos antigos 
laços de solidariedade  e os acessos desiguais aos serviços públicos, 
a educação, a saúde e a cultura – sempre destilando, ao mesmo tempo, 
seus valores e idéias.

São Paulo foi, assim, se transformando em um espaço caótico, onde pre-
valece uma lei da selva mercantil. A expectativa dominante na população 
é hoje o de que sua vida não piore. Que triste destino para uma urbe que já 
sintetizou as esperanças de todo um país!

Tendência à degradação ambiental. Mas a situação de São 

São Paulo 
sustentável com 

qualidade de vida
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Assim, o metabolismo de São Paulo, os padrões de mobilidade de seus habitantes no es-
paço urbano, o processo de ocupação do espaço e outros elementos estruturais que viabili-
zam seu funcionamento ganham sentido quando concebemos a cidade como um ente vivo, 
cuja saúde determina também a vida dos seus moradores, sua felicidade e sofrimento.

A adoção deste olhar ecológico sobre nossas condições de existência é também uma 
exigência do crescente agravamento das mudanças climáticas no mundo, do aquecimen-
to global devido à emissão na atmosfera de quantidades cada vez maiores de dióxido 
de carbono pela combustão do 
petróleo e do carvão ou pela 
queimada das fl orestas, além do 
metano liberado pela pecuária. 
O padrão de civilização indus-
trial e consumista, baseado no 
desperdício, na obsolescência 
planejada e na destruição do 
meio ambiente, é insustentável 
– embora os interesses econô-
micos dominantes só raciocinem 
pelo tacanho termômetro do lu-
cro de curto prazo. A China e os 
EUA competem pela construção 
de mais e mais usinas termoelé-
tricas poluidoras, enquanto são 
as fontes de energia renováveis 
que deveriam ser estimuladas. 
O Brasil rechaça a adoção de 
metas defi nidas de redução do 
desmatamento da Amazônia 
(que transforma nosso país no 
quarto maior poluidor do mun-
do), enquanto transforma mais 
e mais terras agriculturáveis em 
plantações de cana para produ-
zir etanol. Vivemos um modo de 
vida condenado, que terá, cedo 
ou tarde, que romper com o mo-
delo norte-americano de consu-
mo compulsivo, ou provocará 
a morte de bilhões de pessoas, além de destruir a grande maioria dos ecossistemas do 
planeta!

Um modelo de civilização insustentável. O automóvel é central neste mode-
lo de “civilização”. A produção de automóveis vem crescendo rapidamente em todo 
o mundo: dos 63 milhões produzidos em 2006, passaremos para 74 milhões em 
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como modelo e ideal de felicidade, mesmo para aqueles excluídos de seus bene-
fícios concretos. A cidade corporativa organizou, em guetos de afl uência, a 
existência das camadas abastadas e de parcelas das classes médias cada 
vez mais refugiadas em condomínios fechados, shopping centers e carros 
blindados (agora pagos à prestação!) – tornando-se pessoas que deixaram 
de ser cidadãos para serem meros consumidores, muitas vezes paranóicos 
em relação até a seus vizinhos. Paralelamente, nas periferias que levam 
o tecido urbano até 60 quilômetros do centro de São Paulo, milhares de 
bairros se agregam extensivamente, indiferenciados depósitos de gen-
tes, entre as quais se destacam mais de duas mil favelas. Nestes assen-
tamentos precários, a existência é a luta para conseguir viver cada dia 
e individualmente conquistar algumas condições básicas de existência, 
reproduzindo de forma miserável a atomização que marca as classes mé-
dias.  

Como reconstruir a cidadania? Como transformar São Paulo em uma 
cidade, em uma urbe habitada por cidadãos, um grande número de pessoas 
aptos a discutirem suas condições de vida e pactarem políticas que levem 
a uma existência digna? Como captar a vida pulsante e as esperanças que 
se manifestam por toda parte, apenas para se dissiparem anonimamente? 
Como permitir que a enorme diversidade e riqueza humana de São Paulo 
deixe de ser vista como uma ameaça e seja vivida como diálogo, conquis-
ta, crescimento pessoal e liberdade por todos? Como construir as dinâmi-
cas que dissipem os medos, desmontem os guetos pós-modernos e criem 
condições de convívio na polis? Como reintroduzir na vida das pessoas a 
civilidade que era a característica dos moradores da cidade? Como cons-
truir um projeto para civilizar São Paulo?

Algumas questões, como a geração de empregos, a distribuição de renda 
e as políticas habitacionais dependem de decisões macro-econômicas, de-
fi nidas no âmbito do governo federal. É frustrante quando usineiros são 
declarados heróis e os projetos de transformação social mais uma vez en-
gavetados, perdendo credibilidade. Mas esta não é a única trilha para mu-
dar a vida ao nosso redor.

A exigência de um olhar ecológico
A segregação, a exclusão e as formas de convívio, os modos de vida 

e a subjetividade também são defi nidos no terreno urbano, na maneira 
pela qual a cidade se organiza e um modo de vida materializa um modelo 
de civilização. E aí as decisões não estão tão distantes de nós. Por mais 
fragmentada que pareça a existência urbana, ela tem uma unidade que se 
torna imediatamente visível quando abordada do ponto de vista ambiental, 
unidade que tende a desaparecer quando a cidade é tratada do ponto de 
vista do mercado, de seus mecanismos de preços, do uso incondicionado 
da propriedade privada se impondo sobre as necessidades públicas.
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sensibilizar boa parte dos paulistanos para olhar e agir sobre o espaço urbano de forma ambiental e isso 
exige fazermos escolhas políticas que, por seu impacto, exemplaridade e caráter simbólico ajudem a 
rompem com a inércia, a apatia e o senso de inevitabilidade para com o que está ai.

Sociedade automotiva e deterioração da qualidade de vida
O fator que mais sobressai na deterioração da qualidade de vida em São Paulo é a cres-

cente ocupação da cidade pelo automóvel em detrimento das pessoas. Hoje 40% da área 
central das grandes cidades está 
organizada não para a popula-
ção, mas para os automóveis de 
uma parcela delas. O seu predo-
mínio na vida urbana tem efeitos 
desagregadores que se irradiam 
por toda parte: no desengaja-
mento dos poderes públicos da 
oferta de transportes coletivos 
de qualidade a preços acessíveis, 
o que reforça ainda mais o uso 
(ou a aspiração ao uso) do car-
ro; no favorecimento da relação 
individualista com a cidade e de 
uma sociabilidade competitiva e 
agressiva, que estimula a violên-
cia; na produção de quase toda 
a poluição atmosférica e sonora 
do município (os veículos são 
responsáveis por 80% do ruído 
urbano), com suas seqüelas para 
a saúde pública e a vida psíquica 
do paulistano (além do morticí-
nio por acidentes e atropelamen-
tos); no estímulo de uma lógica 
de desregulamentação do uso da 
cidade que é seguida pelas mo-
tos, caminhões e, parcialmente, 
até pelos ônibus. Tudo somado, 
o automóvel é central na frag-
mentação e no desmonte dos es-
paços públicos da cidade.

Mercadoria fetiche da sociedade de consumo, ícone maior do modelo de sociedade norte-
americano, o automóvel foi o bem cuja produção alavancou a industrialização brasileira 
depois de 1956 e a pujança de São Paulo como capital econômica do país. E é o produto da 
dinâmica deste meio século de industrialização voltada para um modo de vida dilapidador, 

2010; a China já produz hoje carros vendidos a R$ 7000,00 e a Ín-
dia a R$ 4000,00. Em 2006 havia 850 milhões de carros no mundo 
(40 milhões só no Brasil) e este número dobrará em pouco mais de uma 
década! São Paulo é uma expressão exemplar desse modo de vida e desse 
paradigma de “civilização”, a segunda cidade do mundo em número de 
carros, só ultrapassada por Tóquio. Uma cidade que se transformou em carros, só ultrapassada por Tóquio. Uma cidade que se transformou em carros, só ultrapassada por Tóquio. Uma cidade que se transf
metrópole sob a égide da indústria automobilística, cedeu seu território 
para o carro e perdeu sua alma. Uma cidade que não foi capaz de discipli-
nar os interesses particulares que foram se apropriando dos bens comuns 
até consumirem o espaço no qual os interesses estratégicos de todos e uma 
esfera pública poderiam existir.

Se, todavia, concebemos São Paulo como um ente vivo – que tem que 
metabolizar tudo que absorve do meio externo, respirar, fazer circular em seu or-
ganismo seus nutrientes e elementos vitais necessários à sua reprodução, excretar 
dejetos – seu atual modelo de crescimento extensivo, de predomínio predatório do 
privado sobre o público, é insustentável e mesmo suicida. Outra agenda deve, então, 
ocupar o lugar daquela defi nida pela colonização do espaço urbano pelo mercado 
e pelo automóvel. Nela, a confrontação dos problemas ambientais, decorrentes do 
consumismo e a questão da qualidade de vida, vem para o primeiro plano.

O acúmulo de problemas ambientais. São Paulo não é mais uma metrópole 
industrial, mas de serviços, e a matriz energética brasileira, baseada em usinas hi-
droelétricas, é menos danosa para que as termoelétricas dos países centrais. Mas 
grandes problemas ambientais vêm se acumulando e se agravando na região de São 
Paulo, penalizando ainda que de forma diferenciada, toda a população. Podemos 
agrupá-los em três tipos:

1. a hegemonia aparentemente irresistível do automóvel na matriz de transportes, 
em detrimento do transporte público e principalmente do transporte sobre trilhos, 
que poderiam se apoiar sobre a geração energia elétrica por hidroelétricas comple-
mentadas por geração de energia eólica e solar;

2. a destruição e ocupação crescente das áreas verdes, as políticas pre-
datórias de ocupação do solo urbano e, em especial, das áreas de proteção 
dos mananciais devido à incúria do poder público e dos interesses priva-
dos se sobrepondo ao bem comum;

3. o problema do saneamento, das políticas de coleta de lixo, da re-
ciclagem, da ausência de combate ao desperdício, ao uso de material 
danoso ao meio ambiente e à publicidade, de estímulo ao consumismo e 
da falta de educação para a sustentabilidade.

Todas são questões graves e urgentes, comprometendo nosso futuro comum. Ne-
nhuma deve ser secundarizada. Mas necessitamos criar um movimento capaz de 
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a passo de tartaruga. Enquanto as linhas de metrô de São Paulo perfazem apenas 60 quilô-
metros (com mais 31 quilômetros em construção, no que o governo Serra apresenta como o 
maior esforço de expansão do sistema), as da Cidade do México, que iniciou a construção 
do seu metrô na mesma época, totalizam mais de 300 quilômetros. Londres, com menos 
da metade do tamanho de São Paulo, tem 408 quilômetros. As linhas de trens de subúrbio 
também foram marginalizadas, perdendo centralidade, desarticuladas das demais modali-
dades de transportes.

Pesadelo do trânsito. O trân-
sito se transformou em um pesa-
delo para milhões de paulistanos 
que perdem muitas horas de suas 
vidas em congestionamentos, 
aprisionados em ônibus (algu-
mas chegam a gastar até seis ho-
ras diárias em viagens) e carros 
– estima-se que se perderam 316 
milhões de horas em conges-
tionamentos em São Paulo. Ele 
impacta grande parte da popula-
ção, mas sua deterioração é con-
seqüência da expansão da frota 
de automóveis no município de 
São Paulo na razão de 500 por dia 
(e mais 180 motos, caminhões e 
ônibus), somando 240 mil veículos 
emplacados por ano. Entre 2002 e 
2006 a expansão da frota de veícu-
los foi oito vezes maior do que da 
população na capital e quatro ve-
zes maior no estado de São Paulo 
(somando 15 milhões de veículos 
para 40 milhões de habitantes). 
O automóvel é o meio por exce-
lência de segregação urbana das 
classes médias, que buscam não só 
um deslocamento “privado” (cada 
veículo circula na capital em mé-
dia com 1,2 passageiros), mas também um escape das mazelas da metrópole (o contato com os 
pobres, a violência, etc). Com ele, uma pessoa encerrada em um gueto de luxo (ou uma grande 
bolha) pode manter-se fechada em uma bolha móvel no deslocamento até outras bolhas:  seu local 
de trabalho, um shopping center, a escola de seus fi lhos, um restaurante ou bar com serviço de 
manobrista. Enquanto isso, aqueles que recebem até um salário mínimo tem um tempo médio de 
deslocamento de 1 hora e 25 minutos.

exibicionista, espetacular e concentrador de renda, em que o indivíduo 
se afi rma em detrimento do espaço público e do bem comum, que mostra 
agora suas conseqüências. 

Os deslocamentos da população pela cidade são hoje feitos 1/3 de carro, 
1/3 em transportes coletivos e 1/3 a pé.  Os deslocamentos a pé são, prin-
cipalmente, decorrência da miséria de parte signifi cativa da população, 
incapaz de arcar com os custos do transporte público – cujo preço em São 
Paulo se equipara ao das metrópoles dos países centrais, para um país com 
enormes carências e desigualdades. Não são apenas os ricos que se loco-
movem nos 5,6 milhões de veículos, mas também pessoas mais pobres, 
para as quais, apesar de consumir grande parte de sua renda, o automóvel 
se torna necessário pela precariedade do sistema de transportes públicos. 

Círculo vicioso. Um círculo vicioso, apontado por muitos urbanistas, 
foi estabelecido entre a expansão da frota de veículos, os interesses do ca-
pital imobiliário, os governos municipais que investiram prioritariamente 
em obras viárias e a conseqüente valorização de certas parcelas do solo 
urbano. Isso defi niu um padrão extensivo de expansão e ocupação do es-
paço, expulsando a população pobre para periferias longínquas, que são 
as regiões de crescimento populacional da cidade (e da região metropoli-
tana), enquanto as camadas afl uentes se concentravam no chamado centro 
expandido (defi nido pelas avenidas Marginal Tiete, Marginal Pinheiros, 
Bandeirantes e do Estado), cuja população vem caindo e deixando grande 
número de imóveis desocupados. Esta lógica penaliza milhões de pessoas: 
enquanto na região da República existem 600 empregos para cada 100 
moradores, na Cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste, este número 
cai para apenas oito empregos!

A ocupação da região da Berrini/Águas Espraiadas pelo núcleo es-
pacial que sedia a infra-estrutura de serviços corporativos de São Pau-
lo e do Brasil, nos anos 1990, foi apenas o último episódio deste 
processo – acompanhado de seu séquito de avenidas, viadutos e desalo-
jamentos de pobres, sete mil famílias expulsas, na maioria para as áreas 
de mananciais da Zona Sul.

A expansão horizontal da cidade foi acompanhada, nas periferias ca-
rentes, por demandas de asfalto,  luz e, na ausência de uma intervenção 
responsável dos governos municipais, estabelecimento de linhas de ônibus 
pelos critérios de mercado – o que em seguida difi cultaria mais e mais no-
vas opções de transportes coletivos sob trilhos. De outro lado, as classes 
médias, atemorizadas pela violência (em grande parte imaginária, dada 
a profunda segregação do espaço urbano) e prisioneiras do consumismo, 
se fecharam em condomínios, abandonaram o centro histórico da cidade 
(hoje com 18% de seus imóveis vazios) e aderiram resolutamente ao carro 
como seu único meio de transporte. Os governos municipais abandonaram 
o metrô, hoje de competência exclusiva do governo estadual e crescendo 
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Um sistema total. O sistema do automóvel impõe como estruturantes da urbe inúmeros 
outros elementos além do carro: avenidas, hipermercados nas rotas de saída da cidade, estacio-
namentos e “zonas azuis”, sistemas de “mão única”, postos de gasolina, auto-escolas, semáfo-
ros e outros mecanismos de sinalização e controle de tráfi co, motéis, lanchonetes drive-thru, 
ofi cinas, revendas, etc. As metrópoles se tornam dependentes deles, praticamente adictas, fenô-
meno apontado em 1989 por dois pesquisadores australianos, Peter Newman e Jeff Kenworthy, 
em um livro importante, Cities and automobile dependence (e depois retomado, em 1999, pelo 
francês G. Dupuy em La dépen-
dence automobile). O sistema do 
automóvel estabelece um modo de 
locomoção do qual é muito difícil 
sair; tende a eliminar as alternativas, 
já que leva à degradação do transpor-
te coletivo e a inviabilidade de outros 
modos de deslocamento (como andar 
de bicicleta em São Paulo hoje?).

Finalmente, como apontaram re-
centemente Newman e Kenworthy, 
a partir de uma pesquisa em 34 cida-
des do mundo, inclusive São Paulo, 
“o uso do automóvel é, do ponto de 
vista energético, uma total irraciona-
lidade. O transporte urbano em carro 
consome em média duas vezes mais 
combustível do que em ônibus, 3,7 
vezes mais do que um típico bonde 
ou trens rápidos e é 6,6 vezes mais 
intensivo no uso de energia do que 
a viagem média nos trens elétricos 
urbanos“ (ver o relatório State of the 
World 2007, Our urban future, do 
The Worldwatch Institute, p. 72/73).

Construir outra matriz de 
transportes para São Paulo

Nenhuma metrópole pode alme-
jar uma alta qualidade de vida sem 
combinar diferentes meios de des-
locamento: metrô, trens, bondes, ônibus, carros, bicicletas e condições dos pedestres se deslocarem 
pelo espaço urbano. Muitas cidades vêm combinando uma oferta abundante e barata de transportes 
públicos com restrições crescentes ao uso do carro e favorecimento do uso da bicicleta (não é neces-
sário pensar em Paris ou as cidades do norte da Europa: só Bogotá construiu mais de 300 quilômetros 
de ciclovias).

 As demandas por áreas sempre maiores de circulação de ve-
ículos e estacionamento consomem e deterioram partes im-
portantes da cidade. Morrem por ano 1500 pessoas em aciden-
tes e atropelamentos e estima-se que morram 2500 a mais em  
conseqüência da poluição de CO2 e materiais particulados. Em todo o Brasil 
morreram em 2006 em acidentes de trânsito 37 mil pessoas e outras 400 
mil fi caram feridas, sendo 100 mil com seqüelas permanentes. Estima-se, 
pela lógica do mercado, que estes acidentes de conjunto custarão para o 
país R$ 28 bilhões – se é possível dar um preço para mortes.

A pior opção. Quando colocamos na balança todos os elementos, o carro é a pior 
opção para a sociedade em termos de transportes. Ele é um “sistema” que instaura um 
círculo vicioso (ou sinergias negativas): quanto mais se difunde, mais ele demanda 
espaço e centralidade na vida urbana e mais ele retira o peso do sistema de transportes 
públicos e destrói qualidade de vida na cidade. Embora aparentemente desobriguem os 
governos a investirem em transportes coletivos, a sociedade gasta indiretamente, com 
poluição, mortos e feridos em acidentes, degradação do meio ambiente, aumento do 
sedentarismo e da obesidade, enormes perdas na produtividade do trabalho social pelo 
tempo parado no trânsito e outros aspectos não diretamente mensuráveis pelo mer-
cado. Como afi rma o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, “(...) é como se tivéssemos 
inventado uma máquina de produzir veneno e, todo dia, nos empenhássemos em apri-
morá-la. A questão dos transportes é fundamental. Não se trata, puramente, de intro-
duzir conforto. Trata-se de ver que, queimar petróleo para transportar uma pessoa de 
60 quilos numa lataria de 700 quilos, que não anda, é um erro grave. É repugnante ver 
a cidade congestionada de carros que não andam. A questão não é fazê-
los andar, é ver que isso não tem saída, o transporte individual é uma bo-
bagem.  [Construir túneis e viadutos] é aprimorar a máquina do vene-
no. E já não importa que o carro não ande, porque você vê todo 
mundo lá dentro falando no celular, usando o laptop... É a rota do absurdo” 
(entrevista à Carta Capital, 15 de agosto de 2007, p. 64). Todo transporte 
consome espaço, mas o carro consome muito mais espaço por pessoa do que 
qualquer outro modo de deslocamento, fragmentando o tecido urbano, difi cul-
tando o deslocamento a pé ou de bicicleta, difi cultando as pessoas próximas 
se encontrarem, aumentando os riscos de acidentes e o perigo de atropelamen-
tos (principalmente para as crianças). As ruas e avenidas, que deveriam per-
mitir que as pessoas se conectassem com mais facilidade, na prática acabam 
difi cultando isso, recortando os espaços, abrindo trincheiras entre regiões pró-
ximas, eliminando a dinâmica de vizinhança e degradando a paisagem urbana 
– as obras viárias são o principal fator de deterioração visual da cidade, muitas 
vezes mais impactante do que a publicidade. Uma obra como o Minhocão é 
um crime urbanístico e um atentado contra a qualidade de vida de toda uma 
região da cidade, simplesmente destruindo seu entorno, e exigindo sua demo-
lição – como fez recentemente Seul, na Coréia do Sul, com obra semelhante, 
apenas mais extensa.

Ecologia urbana

18



Mudar os padrões e hábitos de consumo
Uma existência urbana sustentável pode – ao concentrar a população em um território relati-

vamente pequeno – contribuir para preservar os ecossistemas e as condições indispensáveis 
à vida no planeta. Isto é, obviamente, muito mais difícil em metrópoles de vinte milhões de 
pessoas que seguem os padrões urbanos norte-americanos.

Trata-se, porém, de organizá-las sobre bases muito diferentes das atuais, fora da lógica 
do consumo compulsivo e irresponsável, da industrialização predatória e do desper-
dício – tudo isso assentado nos 
pressupostos suicidas de que os 
recursos naturais seriam ilimita-
dos, a energia barata (enquanto 
a humanidade queima em dois 
séculos os combustíveis fós-
seis acumulados em centenas 
de milhões de anos)e a biosfe-
ra planetária comportaria toda a 
atividade humana, qualquer que 
fosse seu nível.

Quando combatemos a difusão 
do automóvel, estamos iniciando 
a transição para um mundo pós-
industrial e pós-consumista in-
dispensável para a sobrevivência 
humana. Uma transição envol-
ve, em uma cidade como São 
Paulo, todo um leque de ques-
tões ligadas ao abastecimento 
e uso da água, saneamento e 
áreas verdes, que não desen-
volvemos neste texto. Mas 
esta transição terá que alterar 
o conjunto do modo de vida 
e do modelo de civilização hoje 
existente. E terá nas grandes ci-
dades seu teste decisivo. 

São Paulo reflete os traços 
particularmente selvagens ad-
quiridos pelo capitalismo brasilei-
ro. Os governos tem um caráter muito pouco públicos e quase não interferem na re-
gulação da atividade econômica, não contribuindo para desenvolver uma consciência 
ambiental na população e exigindo que os movimentos da sociedade civil assumam estas 
atividades. Foi o caso, recentemente, da iniciativa do Movimento Nossa São Paulo, que 
teve que impor à Petrobrás o cumprimento de uma norma já estabelecida de redução do 

As únicas medidas concretas de desestímulo ao uso do carro particular to-
madas em São Paulo na última década foram a adoção do rodízio no centro 
expandido e a construção de um poucos corredores exclusivos de ônibus (que 
custam 10% do preço do metrô, mas somam apenas 103 quilômetros). Mas 
o atual rodízio já esgotou seus benefícios e a expansão dos corredores de 
ônibus continua, como a das linhas de metrô, muito aquém das necessi-
dades mais elementares de São Paulo.

Um projeto de futuro.  É urgente criarmos um movimento ci-
dadão que, tomando como ponto de partida a luta contra matriz de 
transportes estabelecida, se proponha a civilizar São Paulo, conce-
bendo a cidade do ponto de vista ambiental. E libertar São Paulo da 
ditadura do automóvel é uma condição indispensável para isso.  Não 
se trata, naturalmente, de obra de uma gestão de qualquer governan-
te em particular, ou de qualquer esfera de governo isolada, embo-
ra isso passe pelos governos nos diferentes níveis. É necessário que 
a sociedade civil em São Paulo e na região metropolitana construa para si 
e seja capaz de salvaguardar um projeto de futuro para a cidade, uma pers-
pectiva em que diversas iniciativas ao longo de todo um período se somem, 
empreendam as transições necessárias ao longo de diferentes governos e 
ganhem sinergia a ponto de mudar São Paulo – por exemplo, construindo um 
plano de metas para o ano de 2020 que seja desdobrado em metas anuais, que 
a população possa cobrar de todas as esferas de governo. Temos que ser 
muito ambiciosos se queremos ter uma cidade digna deste nome.

Isso tem que passar por todo um leque de medidas, com metas concretas, 
detalhadas no tempo, de expansão crescente do transporte sobre trilhos (metrô 
e trens) e mecanismos de integração entre eles e com os corredores de ônibus 
e ciclovias, expansão rápida dos corredores de ônibus (com 
seus mecanismos de integração), construção de ciclovias e es-
tímulo crescente ao uso de bicicletas, restrição gradati-
va do uso do carro, restrição do uso dos caminhões e motos 
e de controle das emissões de todos os veículos bem como da qualida-
de do combustível, reapropriação do espaço consumido com parte das 
obras viárias como espaço cívico (parques e áreas verdes, espaços de 
cultura e lazer, recuperação da paisagem urbana, etc.), moratória de 
expansão do sistema viário e medidas de desimpermiabilização do solo 
urbano. A expansão da oferta de transportes públicos de qualidade e a 
preços acessíveis deverá ser acompanhada de uma escalada de medidas 
de desestímulo ao uso do carro – cujo uso privado deverá contribuir 
para financiar a expansão dos sistemas de transportes coletivos e sus-
tentáveis.

Todas estas medidas tem dimensões técnicas e financeiras  comple-
xas, mas estas são claramente subordinadas às opções políticas e civi-
lizatórias da sociedade.
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É igualmente indispensável sistematizar o trabalho de recolhimento de todo material 
tóxico ou nocivo ao meio ambiente ou mesmo daqueles inertes mas que tem alto impacto 
ecológico.  É o caso do óleo (cuja coleta já é objeto de campanha de uma ONG), baterias 
de celular e pilhas, computadores, televisores e equipamentos eletrônicos, pneus, mas 
também garrafas de pet, sandálias de plástico e materiais similares.

Isso pode ser agilizado pelos governos municipais e estaduais com o estabelecimento 
de postos ou centros de coleta ou recolhimento destes materiais em colaboração com 
as empresas. O seu sentido não 
é somente técnico, mas po-
lítico, de conscientização da 
população e mudança de seus 
hábitos de consumo e relações 
com os processos produtivos 
e o meio ambiente.

3. Mudanças na legislação
As regulações e legislação 

ambientais devem ser profunda-
mente alteradas para criar novos 
padrões de relações com os pro-
dutos industriais. De modo ge-
ral, os fabricantes e as redes de 
comércio que estimulam o con-
sumo devem ser responsáveis 
pelo recolhimento e reciclagem 
ou despejo dos seus produtos, 
particularmente dos bens durá-
veis, depois de concluído seu 
ciclo de vida útil. Isso significa 
estabelecer este recolhimento 
como obrigação legal dos ven-
dedores/produtores, através das 
normas legais, praticas ambien-
tais e padrões de consumo ade-
quados.

Mas temos também, no caso 
de muitos produtos, necessida-
de de desestimular a obsolescência planejada, impondo tempos mínimos 
de garantia de fábrica de modo a garantir a vida útil destas mercadorias. Este é um 
embate decisivo entre os interesses da sociedade, lesada pela ampliação dos dejetos in-
dustriais, e os interesses da iniciativa privada, preocupada unicamente com suas taxas de 
lucro. Uma atenção suplementar deve ser dada aos produtos importados, cujo preço deve 
passar a incorporar também seus custos ambientais.

teor de enxofre do diesel, responsável por milhares de mortes por insufi-
ciência respiratória e enfermidades respiratórias em todo o país.

Temos agora que expandir estas iniciativas em campanhas que alterem 
os padrões de consumo e a consciência sobre a sustentabilidade, modi-
ficando os processos e os padrões de empresas e impondo legislações 
ambientais muito mais rigorosas. Há varias questões que têm que ser 
objeto destas campanhas, onde muito pode ser feito em relativamente 
pouco tempo, particularmente se as iniciativas dos movimentos organi-
zados e da sociedade civil forem capazes de construir ações de grande 
exemplaridade.

1. Campanhas de substituição
a. A substituição do uso de sacos plásticos por sacolas e mochilas ou, 

no limite, por sacos de papel, como já é feito em muitos países. Hoje eles 
são largamente utilizados como veículos de propaganda dos estabeleci-
mentos comerciais que o empregam e seu uso foi praticamente automa-
tizado no setor de serviços. Esta iniciativa prosperará com a difusão da 
consciência do caráter nocivo deste tipo de padrão de consumo, exigindo 
a participação ativa do comércio, a começar pelos supermercados. Mas 
ela só estará consolidada se for assumida pelos governos, regulamentan-
do e limitando sua utilização.

b. A substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas frias, muito 
mais eficientes na relação entre consumo e energia e iluminação obtida. Foi 
um processo iniciado no final do governo FHC, mas depois abandonado 
pelo desleixo governamental. Esta é uma campanha central de conscienti-
zação da sustentabilidade em países como Cuba e Venezuela. Os países cen-
trais também estão adotando legislações banindo a fabricação de lâmpadas 
incandescentes – propostas que devem ser seguidas também pelo gover-
no brasileiro.

2. Campanhas de reciclagem e coletas de resíduos tóxicos
Grande parte do material industrializado pode ser reciclado, poupando 

energia e eliminando resíduos danosos ao meio ambiente. Hoje isso é 
largamente feito com latas de alumínio, em boa medida pela atividade 
da população pobre que encontra aí seu meio de sobrevivência. Mas a 
reciclagem deve abarcar todo um conjunto de materiais: papel, vidro, 
plástico, borracha, metal, etc. O objetivo deve ser generalizar a coleta 
seletiva, iniciada na gestão municipal anterior e depois abandonada. 

É indispensável, com o estímulo do poder público e a participa-
ção das empresas (que, em geral se, envolvem nestes processos como 
atividades de relações públicas), desencadear processos que gerem 
consciência ambiental e mudanças de comportamento, colocando 
a reciclagem como parte essencial do ciclo industrial. 
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Joan Martínez Alier. O ecologismo dos pobres. São Paulo, Contexto, 2007.
O economista ecológico catalão discute uma grande variedade de casos de ecologia 
política: da defesa dos manguezais contra a carcinicultura à luta contra a biopirataria 
e a predação dos recursos naturais pelo grande capital, dos indicadores de insus-
tentabilidade urbana aos movimentos de luta pela justiça ambiental. O livro é 
uma importante contribuição para a corrente ambientalista que associa ecologia 
à luta social.

Carlos Walter Porto-Gonçalves. A globalização da natureza e a natureza 
da globalização. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2006.
O autor, presidente da Associação Brasileira de Geografi a, analisa o impacto am-
biental da atual ordem econômica neoliberal dentro de uma visão de longa dura-
ção. A questão demográfi ca, a revolução verde, a ameaça da fome, a geopolítica 
da luta por recursos naturais na atualidadee o fi m do desenvolvimento são alguns 
dos temas destacados dentro de trajetória analítica ampla.

Mike Davis. O planeta favela. São Paulo, Boitempo, 2006.
O livro do urbanista e ecologista norte-americano descreve a mudança 
societária radical que atravessamos hoje. A enorme força dos argumen-
tos de Mike Davis advêm do caráter da obra: a partir de informações 
de todo tipo, inclusive de fontes ofi ciais, ele descreve os problemas nas 
cidades a nível global. O resultado dantesco pode ser resumido no título 
do último capítulo “Humanidade excedente?” 

James Lovelock. A vingança de Gaia. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2006.
O mais famoso planetologista do mundo sintetiza suas idéias sobre o planeta 
como um sistema auto-regulado pela biosfera para favorecer a vida (Gaia). Ao 
confrontá-la com os problemas ambientais do século XXI, Lovelock traça uma 
perspectiva sombria. O autor é dos mais importantes ambientalistas vivo e um 
iconoclasta polêmico: defende uma posição pouco simpática aos ecologistas, o 
recurso à energia nuclear como substituto dos combustíveis fósseis. 

Combater a publicidade no espaço público
Há uma questão específi ca da regulação do uso do espaço públi-

co de São Paulo que merece hoje uma atenção especial. A atual ad-
ministração municipal tomou uma medida muito positiva, a proi-
bição de publicidade externa que descaracteriza as fachadas das 
edifi cações e de outdoors. Porém a prefeitura pretende agora autori-
zar a publicidade em espaços como pontos de ônibus, ocupando lu-
gares  que o poder público deveria utilizar para veicular informações 
de interesse geral, como os trajetos dos ônibus (e não o faz). Esta medida 
retoma a lógica de secundarização dos transportes coletivos e induz a con-
clusão de que a proibição da publicidade externa é somente um artifício 
para valorizar o leilão de espaços autorizados pela prefeitura. 

Mas o que vale para os pontos de ônibus deve ser aplicado também a ou-
tros espaços públicos, como as estações de metro, que estão sendo saturadas 
de publicidade e transformadas em verdadeiras feiras – que no passado ti-
nham como referências estéticas a arquitetura e as obras de arte nelas colocadas. 
A crescente colonização de espaços públicos por propagandas demonstra , além da 
ausência de preocupações com uma estética urbana limpa, as relações promíscuas 
dos governos com os “negócios”. Tornou-se cada vez mais comum buscarem recur-
sos em “parcerias” ou “cessões de espaços” cujo resultado é sempre a exibição de 
logomarcas ou publicidade. 

Temos que questionar a naturalização da publicidade, estimulan-
do o consumo compulsivo e saturando o imaginário social com lo-
gomarcas. Isso é necessário não só para barrar atividades anti-éti-
cas e lesivas à sociedade, como a publicidade  dirigida para crianças e 
adolescentes – que devem ser proibidas, apesar da forte resistência 
da indústria cultural a isso. Como atividade não produtiva, que não 
gera riquezas e encarece o preço das mercadorias, a publicidade 
é uma das atividades mais irracionais da sociedade capitalista, gerando 
enormes gastos de recursos que poderiam ser direcionados para a produ-
ção de bens e serviços necessários ao bem-estar da população – responsá-
vel pela utilização de grande parte do papel, plásticos e tinta produzidos. 
Ao contrário do seu discurso auto-justifi cador, a quase totalidade da pu-
blicidade não tem caráter informativo, mas se explica pela concorrência 
entre empresas e seu esforço incessante de infl uenciar o inconsciente e, 
portanto, manipular possíveis consumidores ou clientes.

Em uma sociedade que precisa superar a economia do carbono, eliminar o desper-
dício de recursos e romper com o consumismo compulsivo, a limitação da publici-dício de recursos e romper com o consumismo compulsivo, a limitação da publici-dício de recursos e romper com o consumismo com
dade é uma iniciativa indispensável à sobrevivência da humanidade. Os automóveis 
e o consumo ostentatório são tão danosos à saúde do planeta como o cigarro para a 
saúde do planeta, e sua produção e utilização devem ser desestimuladas. A redução 
radical da atividade publicitária, sua ruptura radical com o mercado e redefi nição 
como atividade somente informativa será parte de qualquer mudança rumo a um
mundo sustentável, que queira conviver com recursos naturais limitadosmundo sustentável, que queira conviver com recursos naturais limitadosmundo sustentável, que queira conviver com recursos natu . 
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