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Vejamos o que diz a percepção privilegiada de um artista sensível às causas sociais. O 
escritor, ativista e prêmio Nobel de literatura, José Saramago, no filme Janela da Alma (Jardim e 
Carvalho, 2001), afirma que vivemos em uma ditadura. Mas, diferentemente das ditaduras 
tradicionais, hoje em dia é mais difícil se identificar o inimigo. Se no passado ele usava farda e nos 
espancava caso tencionássemos criticá-lo, hoje em dia ele se encontra escondido nas relações de 
poder que governam nossos caminhos, impondo hábitos e valores. O que o autor de O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo afirma, resumidamente, é que seu conceito de democracia é diferente do 
conceito hegemônico de democracia. Será que somente as eleições frequentes configuram um 
regime democrático? O quê, então, seria democracia? A crise é da linguagem e de sua interpretação. 

Vejamos um outro exemplo, vindo de um cientista social brilhante, o geógrafo David 
Harvey. Em sua Brief History of Neoliberalism (2005), ele argumenta que ‘liberdade’ é uma palavra 
altamente contestada hoje em dia. É o centro da argumentação neoliberal, e ao mesmo tempo é 
utilizada em discursos à esquerda no espectro político. O economista e filósofo Amartya Sen 
conquistou o prêmio Nobel de Economia em 1998 por propor um conceito de liberdade focado nas 
capacidades que os indivíduos têm de fazer aquilo que desejam fazer – uma abordagem que entra 
em conflito com a visão neoliberal, da liberdade de acumulação de recursos e de direitos de 
propriedade. Sua teoria das capacidades busca alterar o foco do desenvolvimento, da simples 
expansão de riqueza e renda, para a expansão das liberdades individuais (ver Sen, 1999). Mas o que 
é, de fato, liberdade? E desenvolvimento? Assim como democracia, são termos utilizados de forma 
corriqueira em discursos políticos, documentos oficiais, textos jornalísticos e em nossas conversas 
informais como se fossem claros, expressões de sentido preciso. Entretanto, são termos 
naturalmente vagos, cujos conceitos são criados e apropriados por cada usuário da forma como mais 
lhe apraz, ou convém. Desenvolvimento sustentável é mais uma dessas expressões. Mas para se 
entender seu conceito e aplicação, precisamos entender primeiro o termo ‘desenvolvimento’. 

Desde o período pós Segunda Guerra Mundial, o discurso de desenvolvimento que 
domina as ações políticas globais é focado no aumento do consumo e na expansão de riqueza e 
renda (SEN, 1999). Teorizado por Rostow (1960), esse discurso propõe a ideia de que todas as 
sociedades seguem um padrão linear inevitável de desenvolvimento, de uma sociedade tradicional a 
uma moderna – da agricultura à indústria, do rural ao urbano, etc. (TELFER; SHARPLEY, 2007). Em 
resumo, esse conceito de desenvolvimento opõe o que é tradicional (ruim, subdesenvolvido) do que 
é moderno (bom, desenvolvido), daí seu nome ‘Teoria da Modernizaҫão’, e tem como foco, a 
construção de uma sociedade de alto consumo. 

O discurso hegemônico da modernizaҫão tem causado uma série de impactos negativos 
em todo o mundo, seja do ponto de vista ambiental – uma sociedade de alto consumo é 
insustentável, posto que a base de recursos naturais é escassa (Furtado, 1974; Meadows et al., 
1972) –, seja do ponto de vista social – o discurso da modernizaҫão e seus desdobramentos mais 
recentes (neoliberalismo e globalizaҫão) têm causado níveis de desigualdade social sem precedentes 
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na história da humanidade (ESCOBAR, 1995; SEN, 1999). Nesse contexto, diversos discursos de 
desenvolvimento alternativos emergiram com o intuito de propor um desafio à modernizaҫão, e o 
mais aceito deles nas arenas de debate globais tem sido o discurso do desenvolvimento sustentável. 
Para o professor inglês John Dryzek (2005), todas as ideologias que fundamentaram nossos governos 
recentes – socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo, neoliberalismo – tinham como base o 
industrialismo e o foco no par produção/consumo, nesse sentido, o discurso ambiental, apesar de 
fragmentado, parte sempre desse discurso, buscando alterá-lo. Para ele, o discurso do 
desenvolvimento sustentável prega uma mudança gradual e pacífica (reformista), porém 
imaginativa, ou seja, sugerindo um sistema que rompa com o sistema atual. 

O celebrado termo ‘desenvolvimento sustentável’, cunhado em 1980 pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza, no documento World Conservation Strategy, foi 
definido no documento Our Common Future (WCED, 1987), pela Comissão Brundtland como: “o 
desenvolvimento que supre as necessidades das gerações atuais sem comprometer a habilidade das 
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.  

O sucesso desse termo é fruto do consenso que ele foi capaz de promover entre países 
ricos e pobres, entretanto isso só foi possível graças à habilidade política da Comissão Brundtland de 
escolher as palavras certas em sua definiҫão. Purvis e Grainger (2004) comentam: 

“… o seu formato de consenso [do conceito de desenvolvimento 
sustentável] só foi possível através de um uso inteligente da língua que, no relatório 
Brundtland, foi ambíguo o bastante para reconhecer ambos os conjuntos de metas [as 
visões dos países ricos e pobres], sem tentar resolver as contradiҫões entre eles”. 

Essa opinião é partilhada por vários autores da área (HUNTER, 1997; MEBRATU, 1998; 
MOFFATT, 1996; REID, 1995). Reid (1995) vai mais longe na discussão e realça o apelo emotivo da 
segunda parte da definiҫão – “sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das 
geraҫões futuras” –, que evita prognósticos negativos em cenários futuros. Na realidade, a ideia de 
‘geraҫões futuras’ remete a uma não urgência de aҫão. Nesse sentido, desenvolvimento sustentável 
pode ser usado de forma conservadora, ajudando a manter o status quo, disfarҫado de crítica aos 
discursos hegemônicos de desenvolvimento. Apesar disso, ‘desenvolvimento sustentável’ remete a 
outros sentidos mais nobres, e tem como base fundamental a necessidade de se proteger a natureza 
e a sociedade das mazelas geradas pelo foco no par produção e consumo. 

A crise é de comunicação, e requer um aprofundamento crítico para lidar com ela. Uma 
empresa, ou um governo, pode esconder-se atrás de uma retórica sustentável e agir de forma a 
destruir o meio ambiente e a gerar mazelas sociais. É papel da academia decifrar os objetivos que se 
escondem nas palavras, e mostrá-los à sociedade. Por que o nordeste deve celebrar o crescimento 
econômico, se nossas cidades experimentam níveis de violência e intolerância jamais vistos, 
problemas com relação à mobilidade urbana, coleta e tratamento de lixo insuficientes? As cidades 
nunca foram tão pouco agradáveis, tão feias. O professor Eduardo Yázigi (2001) afirma que o Brasil é 
o país mais enfeado dos últimos cinquenta anos, coincidentemente o momento em que o sul e o 
sudeste Brasileiros foram “modernizados”. Agora que essa “modernização” chegou ao nordeste, 
podemos afirmar que nossas cidades são as mais enfeadas dos últimos 10 anos. Torná-las mais 
sustentáveis é torná-las mais agradáveis, mais bonitas, mais atraentes para quem aqui reside e para 
aqueles que vêm nos visitar.  



Uma cidade sustentável possui natureza exuberante, possui caminhos para que 
possamos contemplar sua beleza, trata bem de sua água e recicla seu lixo, oferece opções limpas e 
agradáveis para nos transportarmos, proporciona atividades de lazer e espaços para que nossos 
encontros possam acontecer. Deve oferecer opções de alimentação, de esportes, de cuidados e 
tratamentos de saúde para que as pessoas possam ser saudáveis. Uma cidade sustentável não 
explora seus trabalhadores, e encoraja o crescimento intelectual e a realização pessoal. Uma cidade 
sustentável gera a aproximação entre seus cidadãos, nos espaços públicos, aprofundando sua 
identidade comum, e não os classifica de acordo com o que possuem no bolso, ou onde moram, sua 
etnia ou alguma necessidade especial. Uma cidade sustentável não pode segregar, não pode ser 
preconceituosa, excludente ou cara. O conceito de sustentabilidade envolve as dimensões 
econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e estética. Como podemos contribuir para uma 
Natal sustentável? 
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