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Resumo:  
O objetivo do presente estudo teórico e documental, consiste em analisar documentos 
elaborados em conferências internacionais sobre meio mabiente e seus desdobramentos na 
vida das cidades. Na parte teórica, investiga-se a noção de sustentabilidade, mostrando que 
a preocupação com a natureza envolve as relações entre a população e os modos de vida 
gerados nas cidades. Na parte documental, são analisados fragmentos da denominada 
Agenda 21 no que se refere especificamente à conexão entre sustentabilidade e espaço 
urbano. Como resultado, constata-se o quanto as cidades estão diante do desafio de 
construir modos de vida sustentáveis perpassados pelas relações sociais e afetivas. 
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Abstract: The objective of the present research theoretical and documentary is to analyze 
documents generated at the international conference on environment and its consequences 
in the life of cities. In theory section, investigates the notion of sustainability, showing that the 
concern with nature involves relations between the population and the ways of life generated 
in the cities. In the documentary part, are analyzed fragments of Agenda 21 with regard 
specifically to the connection between sustainability and urban space. As a result, we see 
how the cities are faced with the challenge of building sustainable lifestyles carry social and 
affective relations. 
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Introdução 

No decorrer das útlimas décadas, a preocupação com a preservação da natureza 

atravessou as fronteiras e ganhou relevância global. Com isso, os impasses gerados pela 

exploração predatória do meio ambiente começaram a ser debatidos em diversos âmbitos 

da sociedade, envolvendo os segmentos governamentais, as organizações públicas e 

privadas, bem como as instituições de pesquisa e ensino. Nessa mesma direção, ocorreram 
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uma série de conferências de âmbito nacional e internacional sobre meio ambiente que, a 

partir de diferentes perspectivas, colocam em evidência a problemática ambiental ora 

instalada e elaboraram diferentes documentos, cujo objetivo consiste em servir como 

norteadores para efetivação de políticas públicas de combate à destruição da natureza. 

Diante dos resultados limitados de tais conferências, tornou-se relevante dar 

visibilidade à insustentabilidade que ora vivemos em relação à vida urbana e aos problemas 

ambientais nela emergentes. Tal situação demanda uma análise psicossocial sobre a 

distância cada vez maior entre a existência que temos e aquela que desejamos no âmbito 

das cidades. Cabe considerar que uma problematização desse tipo depende do 

estranhamento, da insatisfação e da intolerância para com a existência que temos 

atualmente. Desse modo, o presente estudo justifica-se pela necessidade aprofundar a 

investigação sobre a articulação entre sustentabilidade e espaço urbano, explorando suas 

implicações sociais, afetivas, políticas e econômicas. 

Para isso, a pesquisa foi organizada da seguinte maneira: primeiro, foi realizado um 

aprofundamento teórico sobre as conferências e debates internacionais sobre o meio 

ambiente, atribuindo especial atenção à noção de sustentabilidade e seus desdobramentos 

políticos. Em seguida, foi realizada uma investigação, também teórica, sobre o 

desenvolvimento do espaço urbano e a problemática dos modos de vida que ajudamos a 

construir nas cidades. Na terceira parte, por meio de uma análise documental, buscamos 

identificar e compreender como a questão da sustentabilidade e do espaço urbano são 

mencionados na denominada Agenda 21, considerada como um dos principais documentos 

elaborados por ocasião dos eventos internacionais sobre o meio ambiente. Por fim, já nas 

considerações finais, foi realizado um diálogo entre os estudos levantados, com vistas a 

aproximar, de maneira aprofundada, cada um dos campos problemáticos anteriormente 

expostos.  

Acreditamos que a Psicologia Social, como área de conhecimento que adota uma 

abordagem política e psicossocial dos problemas emergentes no cotidiano, possui aparato 

conceitual e metodológico para participar dessa discussão, buscando compreender as 

possibilidades e limites para consolidar uma sustentabilidade efetiva no espaço urbano.  

1. A dimensão política das conferências internacionais e dos documentos gerados 

Uma das primeiras iniciativas que buscou debater os problemas efetivos do meio 

ambiente foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida no 

ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia, organizada pela ONU (Organização das Nações 

Unidas). Naquela ocasião, que contou com a participação de diversos chefes de estado, a 

sustentabilidade foi definida como a capacidade que a humanidade possui para suprir suas 

necessidades valendo-se das riquezas naturais, sem comprometer, entretanto, sua 
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possibilidade de exploração por gerações futuras (MEADOWS et al, 1972). Após esta 

conferência, a problemática da relação entre o homem e a natureza passou a ser 

amplamente debatida em eventos internacionais sobre o meio ambiente, dentre as quais 

destacamos a “Conferência ECO 92”, realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro; a 

“Rio + 10” ou “Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável”, realizada em 2002, na 

cidade de Johanesburgo - África do Sul; e a “Rio + 20” ou “Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável”, realizada em 2012, novamente na cidade do Rio de 

Janeiro (PIGA; MANSANO, 2015).  

Em uma análise preliminar, foi possível perceber nesses eventos que, para além de 

uma iniciativa estatal de elaboração de políticas públicas regulatórias e fiscalizadoras 

ligadas ao meio ambiente, tais conferências deram visibilidade a uma preocupação 

crescente da sociedade. Tal preocupação expressa a necessidade de fortalecer o debate 

sobre o futuro da natureza e da sociabilidade em nosso planeta. Cada uma dessas 

conferências gerou uma série de documentos, relatórios e acordos que, em alguma medida, 

orientaram a elaboração de políticas públicas que nortearam práticas de preservação nas 

nações envolvidas.  

Os resultados dessas iniciativas, entretanto, ainda são bastante tímidos diante da 

gravidade da problemática ambiental em nível mundial (STENGERS, 2015). Autores que se 

dedicam a uma análise crítica sobre a sustentabilidade (VEIGA, 2013; VIZEU; 

MENEGHETTI; SEIFERT, 2012; MISOCZKY; BÖHM, 2012) evidenciam o quanto os termos 

e procedimentos técnicos utilizados para abordar a problemática do meio ambiente ainda 

são pouco fundamentados e amplamente atravessados por interesses de tipo econômico. 

Tais interesses, pelas mais diversas vias, se sobrepõem à busca de soluções efetivas que 

possam, ao menos, promover um amplo debate em direção a possíveis saídas aos 

problemas, ainda que estas sejam parciais e localizadas.  

 A questão é agravada quando a desvinculação entre os valores capitalistas (que 

difundem a acumulação a qualquer custo) e a depredação sistemática do meio ambiente 

(realizada para atender ao regime acelerado de produção) ganha contornos naturalizantes. 

Por meio deles, torna-se difícil fazer com que o consumidor, por exemplo, reconheça sua 

responsabilidade social e ecológica diante do ato de consumir. Consumir torna-se, então, 

um componente de subjetivação amplamente disseminado e compartilhado no social 

(RODRIGUES; MANSANO, 2013) que intensifica a exploração dos recursos naturais e a 

produção descontrolada de resíduos urbanos, altamente poluentes. 

O que se nota, então, é uma espécie de distanciamento subjetivo em relação aos 

resultados predatórios da produção. Tal distanciamento abre espaço para que a exploração 

da natureza continue avançando a passos largos, inviabilizando uma análise crítica efetiva 

sobre o que estamos ajudando a fazer com nossa vida, com a vida daqueles que nos 
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cercam e, em especial, com nosso planeta. Apesar de as iniciativas internacionais de 

promover debates sobre a questão do meio ambiente terem acontecido de maneira regular 

desde o final do século XX, Misoczky e Böhm (2012, p. 556) assinalam: “O fato é que quase 

20 anos e centenas de Conferências e Encontros depois da Eco-92, depois de milhares de 

páginas de resoluções, declarações e protocolos, a situação ambiental no planeta continua 

se deteriorando”. Fica evidente, portanto, que sem adotar uma análise mais situada das 

implicações subjetivas, afetivas e políticas presentes nessa problemática, as ações de 

preservação do meio ambiente caem em uma espécie de descaso e indiferença social.  

2. O meio ambiente e as cidades 

Em 2000, Santos, juntamente com um grupo de geógrafos brasileiros, escreveu o 

chamado “O Papel ativo da geografia: um manifesto”, no qual a questão dos territórios foi 

problematizada em sua vertente política. Nesse manifesto, os autores definem o que 

chamam de “território usado” que, sob seu ponto de vista, “constitui-se como um todo 

complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor 

do conceito, convidando a pensar processualmente as relações entre o lugar, a formação 

socioespecial e o mundo” (SANTOS, 2000, p. 3). O território urbano compreende, para os 

autores, uma multiplicidade de forças que o compõe e o atravessa, sendo que muitas delas 

entram em rota de colisão quando interesses individuais e/ou coletivos se manifestam.  

Foi o que vimos acontecer, por exemplo, nas manifestações que tomaram as ruas 

das maiores cidades brasileiras no ano de 2013. Naquele momento, forças díspares 

eclodiram e ganharam espaço de expressão, mostrando à própria população e, 

principalmente aos governantes, que as cidades, por mais que estejam atravessadas pela 

impessoalidade e individualidade capitalistas, têm a potência de se manifestar e desejam 

fazê-lo. No prefácio de uma recente publicação sobre este acontecimento urbano, Raquel 

Rolnik faz a seguinte consideração “a voz das ruas não é uníssona. Trata-se de um concerto 

dissonante, múltiplo, com elementos progressistas e de liberdade, mas também de 

conservadorismo e brutalidade, aliás, presentes na própria sociedade brasileira” (ROLNIK, 

2013, p. 3). Daí advém a dificuldade de acolhê-la e compreendê-la. 

Buscando aproximar as noções de relações sociais urbanas e meio ambiente, o 

estudo de Veiga (2006) esclarece o quanto essa temática é desafiadora para o século XXI. 

Nele, temos a incumbência não apenas de preservar a natureza, mas também viabilizar a 

continuidade da vida humana, contando tanto com as facilidades tecnológicas e 

informacionais que conquistamos nas últimas décadas quanto com as dificuldades que 

geramos em função desses mesmos avanços.  

           Nesse sentido, a vida nas cidades é alvo de diferentes intervenções que vão desde a 

gestão governamental até o modo como o cidadão comum, que habita os bairros e 
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comunidades, se organiza para construir uma convivência possível com seus pares e com a 

natureza. Apesar das diversas discussões e conferências realizadas desde a segunda 

metade do século XX em âmbito nacional e internacional, a sustentabilidade guarda uma 

dimensão ainda abstrata e pouco precisa, em especial no trato da articulação entre 

natureza, socialização e espaço urbano. Na área da Psicologia Social, o estudo de Bertini 

(2014) dedica-se a fazer essa aproximação analítica entre espaço urbano e subjetividade, 

evidenciando a urgência de uma análise mais situada sobre o que estamos fazendo com a 

natureza e com as relações sociais neste tempo histórico.  

 É o que demonstra também o estudo de Paulista, Varvakis e Montibeller-Filho 

(2008, p. 188), quando os autores destacam: “A dimensão social, embora aproxime a 

dimensão humana da temática do desenvolvimento sustentável, é insuficiente, pois se 

restringe a aspectos externos à dinâmica de interação dos grupos sociais com o meio 

ambiente”. Uma problemática, uma vez que tem dificuldade para ser reconhecida e 

assumida como sendo da ordem do coletivo, acaba sendo delegada a grupos específicos de 

ecologistas ativistas e, com isso, tende a encontrar dificuldade de agregar condições 

mínimas para ser debatida em um âmbito político e populacional. 

Nessa incessante produção de subjetividades (individuais e coletivas) é a própria 

vida qualificada (e não reduzida à mera sobrevivência) que ganha concretude. De acordo 

com Guattari, cabe considerar que as “mentalidades coletivas mudam e mudarão amanhã 

cada vez mais rápido” (GUATTARI, 1992, p. 177). Nesse sentido, o autor acrescenta: “É 

preciso que a qualidade da produção dessa nova subjetividade se torne a finalidade primeira 

das atividades humanas e, por essa razão, ela exige que tecnologias apropriadas sejam 

postas a seu serviço” (IDEM). Ora, quem estaria implicado com tal produção de maniera 

política e localizada? É aí que o autor conclui: “um tal recentramento não é apenas tarefa de 

especialistas mas requer uma mobilização de todos os componentes da “cidade subjetiva” 

(Idem). 

 Sustentabilidade, subjetividade e cidades, portanto, articulam-se quando pensamos 

em nos modos de viver e se relacionar atualizados no cotidiano. Por isso mesmo, 

acompanhamos Foucault sobre a necessidade de elaborar um “diagnóstico do presente” 

(FOUCAULT, 2014, p. 34), sendo este ao mesmo tempo crítico e localizado. Um diagnóstico 

que “não procura mais dizer a verdade que possa valer para todos e para todos os tempos” 

(Idem). No que se refere especificamente ao meio ambiente, Stengers (2014) também 

colabora com esse diagnóstico mostrando que os avanços da devastação nos aproximam 

de uma era de catástrofes e barbáries. Dar visibilidade e analisar criticamente o cenário 

contemporâneo das cidades envolve a experimentação de desafios, potencialidades e 

limites que são singulares e não generalizáveis. Assinala Stengers (2015, p. 127): 
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“precisamos que as histórias afirmem sua pluralidade, pois não se trata de construir um 

modelo, e sim uma experiência prática”. 

3. Metodologia 

 Acolhendo a necessidade de efetivar uma experiência prática, o documento 

escolhido para ser analisado neste estudo foi a denominada “Agenda 21” que foi elaborada 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como “Rio-92”, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, em 

1992. O documento, em sua forma geral, é composto por um preâmbulo, quatro seções (1. 

Dimensões sociais e econômicas; 2. Conservação e gestão dos recursos para o 

desenvolvimento; 3. Fortalecimento do papel dos grupos principais; 4. Meios de execução) e 

41 capítulos distribuídos entre as quatro seções. A peculiaridade da Agenda 21 é que ela foi 

desdobrada em outras duas possibilidades: Agenda 21 Nacional e Agenda 21 Local, com o 

objetivo de implicar os diferentes segmentos sociais em sua elaboração e execução.  

  Diante da amplitude do documento, foi realizada uma busca em três capítulos do 

documento: capítulo 5 (Dinâmica Demográfica e Sustentabilidade), capítulo 7 (Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável dos assentamentos humanos) e capítulo 8 (Integração entre 

meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões). A busca envolveu duas 

expressões: cidade e participação social. Esta escolha deveu-se ao fato de que os três 

capítulos abordam de maneira direta os problemas enfrentados na organização do espaço 

urbano.  

4. Resultados e Discussão: A Agenda 21 em análise 

 Na sequência, serão apresentados os dados coletados na Agenda 21 os quais foram 

analisados com base no referencial teórico adotado no decorrer do estudo. Primeiramente, 

selecionamos os fragmentos referentes à cidade, dando destaque ao seguinte enunciado: 

5.3. O crescimento da população mundial e da produção, associado a 
padrões não sustentáveis de consumo, aplica uma pressão cada vez mais 
intensa sobre as condições que tem nosso planeta de sustentar a vida. 
Esses processos interativos afetam o uso da terra, a água, o ar, a energia e 
outros recursos. As cidades em rápido crescimento, caso mal 
administradas, deparam-se com problemas ambientais gravíssimos. O 
aumento do número e da dimensão das cidades exige maior atenção para 
questões de Governo local e gerenciamento municipal. Os fatores humanos 
são elementos fundamentais a considerar nesse intricado conjunto de 
vínculos; eles devem ser adequadamente levados em consideração na 
formulação de políticas abrangentes para o desenvolvimento sustentável. 
Tais políticas devem atentar para os elos existentes entre as tendências e 
os fatores demográficos, a utilização dos recursos, a difusão de tecnologias 
adequadas e o desenvolvimento (BRASIL, MMA, 2016).  

 

 O espaço urbano, em seu crescimento acentuado nas últimas décadas, tornou-se um 

elemento que produz grande impacto sobre a natureza e as relações sociais. A gestão 
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urbana ainda carece de políticas que acolham tal desenvolvimento em sua amplitude, 

reduzindo-se a realizar atividades paliativas que estão aquém dos problemas gerados pela 

explosão demográfica. Quando a Agenda 21 aborda essa temática, evidencia a urgência 

não apenas de intervenção imediata, mas também de elaboração de políticas públicas que 

favoreçam um planejamento do crescimento populacional e do espaço urbano. Tal como 

assinalado por Guattari (1992), um investimento na preservação do meio ambiente passa 

necessariamente por questões que são de ordem subjetiva, sendo que sem considerar a 

vinculação da população com esse problema, as intervenções são praticamente inócuas.  

O vínculo que os moradores das cidades estabelecem entre si ou ainda a vivência 

afetiva compartilhada por eles no espaço urbano será fundamental para que a ação coletiva 

se produza e se sustente. No limite, só será possível engendrar uma resposta à questão 

ambiental uma vez que seja atribuído valor à vida, de si e dos outros. O que nem sempre 

acontece, dado o conjunto extenso de adversidades que as populações experimentam em 

seu cotidiano. A perda da qualidade de vida, então, pode se reverter em mais isolamento e 

ausência de comprometimento com o coletivo, num processo de retroalimentação que 

precisa ser revertido. Daí a importância de uma intervenção em diferentes contextos. Essa 

dificuldade é abordada na Agenda 21 quando especifica:   

5.4. Há a necessidade de desenvolver estratégias para mitigar tanto o 
impacto adverso das atividades humanas sobre o meio ambiente como o 
impacto adverso das mudanças ambientais sobre as populações humanas. 
Prevê-se que em 2020 a população mundial já tenha ultrapassado os 8 
bilhões de habitantes (BRASIL, MMA, 2016).  

 
Fica evidente que o crescimento populacional e a ampliação do território urbano 

configuram-se como os maiores desafios para a sustentabilidade. Assim, uma parte 

significativa dos problemas ambientais mais graves é provocada por humanos em ações 

criminosas de desmatamento, poluição de nascentes e rios, produção descontrolada de lixo, 

para ficar em apenas alguns exemplos. Será nesse contexto da ação cotidiana dos sujeitos 

e do estilo de vida que os mesmos adotam que a intervenção será necessária. Mas, isso só 

é possível, mais uma vez, abordando as questões da subjetividade presente no meio 

urbano. Para Guattari (1992, p. 170) “o porvir da humanidade parece inseparável do devir 

urbano”. Isso fica claro quando, na Agenda 21, comparece o seguinte fragmento: 

5.16. De modo geral, os planos existentes de apoio ao desenvolvimento 
sustentável reconhecem tendências e fatores demográficos como 
elementos que exercem uma influência crítica sobre os padrões de 
consumo, a produção, os estilos de vida e a sustentabilidade a longo prazo. 
No futuro, porém, será necessário dedicar mais atenção a essas questões 
por ocasião da formulação da política geral e da elaboração dos planos de 
desenvolvimento. Para fazê-lo, todos os países terão de aperfeiçoar suas 
próprias condições de avaliar as implicações de suas tendências e fatores 
demográficos no que diz respeito a meio ambiente e desenvolvimento. Além 
disso, conforme apropriado, esses países também terão de formular e 
implementar políticas e programas de ação (BRASIL, MMA, 2016).  
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Uma das críticas que recai sobre a Agenda 21 é precisamente a maneira abstrata e 

generalista como ela menciona os problemas e suas possíveis soluções (MISOCZKY; 

BÖHM, 2012). Isso dificulta uma prática efetiva de proposição, realização e controle sobre 

as ações executadas. Quando analisamos tal crítica, fica explícito que a maior dificuldade 

enfrentada para colocar em prática os documentos e acordos assinados é a necessidade 

premente da participação do cidadão e do empenho dos governos em fazer valer os 

acordos. Adentramos, assim, na difícil abordagem da participação social, citada de maneira 

sistemática no capítulo 7 da Agenda 21, como é possível verificar no fragmento abaixo:  

7.4. O objetivo geral dos assentamentos humanos é melhorar a qualidade 
social, econômica e ambiental dos assentamentos humanos e as condições 
de vida e de trabalho de todas as pessoas, em especial dos pobres de 
áreas urbanas e rurais. Essas melhorias deverão basear-se em atividades 
de cooperação técnica, na cooperação entre os setores público, privado e 
comunitário, e na participação, no processo de tomada de decisões, de 
grupos da comunidade e de grupos com interesses específicos, como 
mulheres, populações indígenas, idosos e deficientes. Tais abordagens 
devem constituir os princípios nucleares das estratégias nacionais para 
assentamentos humanos (BRASIL. MMA, 2016). 

 Em um tempo histórico marcado pela impessoalidade capitalista, no qual a 

subjetividade encontra-se investida na busca incessante por acúmulo de renda, torna-se 

difícil implicar a população com temáticas que são de ordem coletiva e comunitária. O 

documento analisado aborda essa dificuldade, tendo em vista a incidência com que a 

participação social é invocada. Fato este que é possível constatar no fragmento abaixo:  

7.20. Todas as cidades, em especial as que se caracterizam por sérios 
problemas de desenvolvimento sustentável, devem, em conformidade com 
as leis, normas e regulamentos nacionais, desenvolver e fortalecer 
programas voltados para atacar esses mesmos problemas e direcionar seu 
desenvolvimento por um caminho sustentável (...). As cidades individuais 
devem, quando apropriado:  
(a) Institucionalizar uma abordagem participativa do desenvolvimento 
urbano sustentável, baseada num diálogo permanente entre os atores 
envolvidos no desenvolvimento urbano (o setor público, o setor privado e as 
comunidades), especialmente mulheres e populações indígenas;  

(b) Melhorar o meio ambiente urbano promovendo a organização social e a 
consciência ambiental por meio da participação das comunidades locais na 
identificação dos serviços públicos necessários, do fornecimento de infra-
estrutura urbana, da melhoria dos serviços públicos e da proteção e/ou 
reabilitação de antigos prédios, locais históricos e outros elementos culturais 
(BRASIL. MMA, 2016). 

 

 Listar as ações necessárias para preservar a natureza no espaço urbano consiste 

em apenas uma parte da intervenção. O maior problema encontrado está nas maneiras de 

viabilizar a implicação da população com o processo. De acordo com Guattari, isso passa 

necessariamente pela produção de subjetividades conectadas às questões ambientais, 
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capazes de reconhecer o problema para além da esfera individual. No capítulo 8 do 

documento analisado, essa questão é discutida, sob o enfoque da participação: 

8.3. O objetivo geral é melhorar ou reestruturar o processo de tomada de 
decisões de modo a integrar plenamente a esse processo a consideração 
de questões sócio-econômicas e ambientais, garantindo, ao mesmo tempo, 
uma medida maior de participação do público. Reconhecendo que os países 
irão determinar suas próprias prioridades, em conformidade com suas 
situações, necessidades, planos, políticas e programas nacionais 
preponderantes, propõem-se os seguintes objetivos:  
(a) Realizar um exame nacional das políticas, estratégias e planos 
econômicos, setoriais e ambientais, para efetivar uma integração gradual 
entre as questões de meio ambiente e desenvolvimento;  
(b) Fortalecer as estruturas institucionais para permitir uma integração plena 
entre as questões relativas a meio ambiente e desenvolvimento, em todos 
os níveis do processo de tomada de decisões;  
(c) Criar ou melhorar mecanismos que facilitem a participação, em todos os 
níveis do processo de tomada de decisões, dos indivíduos, grupos e 
organizações interessados (BRASIL. MMA, 2016).  
 

Desde o início do século XXI, notou-se um esforço, por parte do governo brasileiro, 

em criar condições mínimas para envolver a população com o debate sobre a vida urbana, 

incluindo aí os problemas relativos à preservação do meio ambiente. Um dos dispositivos 

para alcançar tal participação foi a criação, em 2001, do denominado “Estatuto das 

Cidades”, cujo objetivo consiste em elaborar instrumentos que favoreçam o desenvolvimento 

organizado das cidades, tendo com principal protagonista a própria população - que é 

convocada a expressar suas opiniões, dificuldades e necessidades. Isso acontece em 

audiências públicas com foco na construção da gestão orçamentária participativa. Dois anos 

depois, em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, cujo objetivo consiste em diminuir as 

desigualdades sociais, organizando e democratizando o espaço urbano (BRASIL, Ministério 

das Cidades). Em alguma medida, a Agenda 21 menciona a importância da aproximação 

entre governos e população, convocados a incorporar um posicionamento responsável no 

que diz respeito ao meio ambiente. No documento é enfatizado: 

8.7. Os Governos, em cooperação, quando apropriado, com as 
organizações internacionais, devem adotar uma estratégia nacional que 
tenha como meta o desenvolvimento sustentável e apoiada, inter alia, na 
implementação das decisões adotadas na Conferência, particularmente no 
que diz respeito à Agenda 21. Essa estratégia deve ser construída a partir 
das diferentes políticas e planos econômicos, sociais e ambientais adotados 
no país e em conformidade com eles. A experiência adquirida por meio das 
atividades de planejamento em curso, como os relatórios nacionais para a 
Conferência, as estratégias nacionais de conservação e os planos de ação 
para o meio ambiente, deve ser integralmente utilizada e incorporada a uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável impulsionada pelo país. Seus 
objetivos devem assegurar um desenvolvimento econômico socialmente 
responsável e ao mesmo tempo proteger as bases de recursos e o meio 
ambiente, para benefício das gerações futuras (BRASIL. MMA, 2016).  
 

 As dificuldades nacionais em avançar em tal proposição são evidentes. Sobre isso, 

Rolnik e Klink salientam: “embora desde 2001 tenha sido aprovado um novo marco 
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regulatório - o Estatuto da Cidade -, que, em tese, dotaria os municípios de maior poder 

sobre o processo de urbanização, as formas predominantes de regulação, parcelamento do 

solo e zoneamento - foram pouco modificadas” (ROLNIK; KLINK, 2011). Os autores ainda 

ressaltam: “o pacto político territorial que permitiria a implementação da função social da 

propriedade não ocorreu. O mesmo podemos afirmar em relação às instâncias participativas 

no campo do desenvolvimento urbano” (IDEM, 2011). É precisamente nesse contexto que 

toma forma um problema decisivo para a Psicologia Social, comprometida com a temática 

ambiental: Como intervir de modo a promover a participação coletiva nos processos 

decisórios sobre o meio ambiente? Como atuar nas coletividades tendo como objetivos o 

engajamento e a mobilização face aos desafios ecológicos que se coloca? Trata-se de um 

problema complexo, uma vez que o engajamento e a participação têm por pressuposto a 

ação voluntária da população, sua escolha deliberada por se inserir no debate. E se, 

eventualmente, os coletivos adotarem uma postura passiva e fatalista (GUATTARI, 1997) 

diante da situação, transitando, assim, para a resignação perante o quadro caótico que ora 

se engendra nas cidades?  

 Estes questionamentos têm como horizonte comum o desejo coletivo que envolve 

um componente subjetivo de presença incontornável no âmbito das mobilizações. Mas, o 

desejo pode estar ou não investido nos processos que incidem sobre a vida de todos. Pode, 

inclusive, se ausentar de qualquer forma de participação social, manifestando-se pela baixa 

intensidade e pela indiferença para com o espaço público. Fato que nos expõem a uma 

situação bastante delicada. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fazer uma análise psicossocial de um documento gerado por nações distintas e 

viabilizado em uma versão mais contextualizada em uma nação como o Brasil, marcada 

pela diversidade populacional, configurou-se como um desafio. De todo modo, ao final desta 

investigação, acumulamos condições conceituais e analíticas para  responder, ou ao menos 

sustentar um debate, acerca da seguinte questão: Em que tipo de cidade desejamos viver e 

o que estamos fazendo para construí-la?  

A sistemática adesão populacional a uma organização socioeconômica capitalista 

trouxe muitas conquistas e, indissociálvel delas, problemas complexos, tais como a 

desigualdade social, a depredação sistemática da natureza e a banalização da destruição 

ambiental. Neste estudo, destacamos os efeitos produzidos pela busca incessante de lucro 

que atravessam a vida urbana com seus desdobramentos subjetivos de indiferença, 

depredação e restrição do uso do espaço público. Acompanhamos as considerações de 

Harvey (2013) para quem esse empreendimento de construção coletiva não está dado; ele 
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demanda uma série de lutas, algumas delas já em curso, pela reapropriação do espaço 

urbano, esteja ela em nível afetivo, social ou ambiental. 

Assim, uma análise psicossocial sobre a relação entre homem e natureza no espaço 

urbano, a partir de fragmentos selecionados da Agenda 21, serviu para evidenciar um tipo 

de indiferença crescente, em escala populacional, para com as questões referentes ao meio 

ambiente. Em decorrência direta dessa constatação, tem-se o reconhecimento de que as 

lutas políticas e sociais incorporam componentes subjetivos vários, para além dos já tão 

assinalados processos de conscientização. Daí a necessidade premente de continuar 

explorando o documento em investigações que priorizem uma análise psicossocial. As 

questões do desejo, do afeto e das políticas de subjetivação inserem-se nesse contexto 

tornando ainda maior o desafio de reverter o atual estado de coisas. 
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