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Resumo
A pesquisa de transição de sustentabilidade (STR em inglês) falhou em se envolver em
nenhuma análise ou crítica significativa do capitalismo. Este artigo argumenta que o
capitalismo não é um fator de fundo, mas sim, permeia o funcionamento dos sistemas
sociotécnicos de maneiras que devem ser reconhecidas tanto para elaborar contas rigorosas de
trajetórias de transição quanto para aumentar a capacidade do STR para apoiar futuras
transições de sustentabilidade social. Este argumento é desenvolvido especificamente em
relação aos três desafios do STR: a) análise da sustentabilidade real das transições de
sustentabilidade; b) aplicação da teoria da transição a casos do Sul Global e; c) movimento em
direção a um STR prospectivo. O artigo identifica três implicações principais desse argumento
no que diz respeito à interdisciplinaridade, à validade dos referenciais teóricos atuais e à prática
do STR. Em última análise, o artigo convida os estudiosos do STR a serem mais abertamente
reflexivos não apenas sobre possíveis vieses teóricos, mas também sobre seus próprios papéis
na sociedade.
Palavras-chave: Transições de sustentabilidade; Capitalismo de Transição de sustentabilidade;
Sul Global.
Abstract
Sustainability Transition Research (STR) has failed to engage in any meaningful
analysis or critique of capitalism. This article argues that capitalism is not a background factor,
but rather permeates the functioning of socio-technical systems in ways that must be recognized
both to elaborate rigorous accounts of transition trajectories and to enhance the capacity of the
STR to support future sustainability transitions. Social. This argument is developed specifically
in relation to the three challenges of the STR: a) analysis of the real sustainability of
sustainability transitions; b) application of transition theory to cases of the Global South and;
c) movement towards a prospective STR. The article identifies three main implications of this
argument with regard to interdisciplinarity, the validity of current theoretical frameworks and
the practice of STR. Ultimately, the article invites STR scholars to be more overtly reflective
not only about possible theoretical biases, but also about their own roles in society.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa de transição para a sustentabilidade (STR em inglês) faz perguntas de
“quadro geral” (STRN, 2017) sobre questões que envolvem mudanças sociais radicais e não
lineares (Hölscher et al., 2018). Surpreendentemente, esse campo não conseguiu se envolver
com nenhuma análise ou crítica significativa do capitalismo, o sistema organizador dominante
da vida econômica, social e natural nas sociedades modernas. As discussões sobre o capitalismo
estão em grande parte ausentes no STR; por exemplo, o termo apareceu apenas uma vez em
todo o programa da Conferência International Sustainability Transition 2018, e seu uso foi
igualmente raro em duas notáveis revisões da área (Loorbach et al., 2017; Markard et al., 2012).

A pesquisa de transições é, portanto, complementar aos debates de sustentabilidade de
longa data no nível macro (v. g., mudar a natureza do capitalismo ou interações naturezasociedade) e no nível micro (v. g., mudar escolhas individuais, atitudes e motivações).

Como um campo científico com raízes em inovação, estudos de ciência e tecnologia e
economia evolucionária, o STR essencialmente tomou o capitalismo como pressuposto. Ao
conquistar seu espaço no “nível meso”, o STR geralmente vê o capitalismo no nível de fundo
(paisagem) na muito usada estrutura de perspectiva multinível (MLP) (Geels, 2002). Essa
estratégia pode ajudar a distinguir STR de outras abordagens para estudar transições e
transformações sociais (Feola, 2015). De fato, o STR alcançou grande profundidade de
compreensão das transições a partir dessa perspectiva, complementando assim os
entendimentos gerados por outras abordagens para estudar mudanças sociais não lineares
(Fischer-Kowalski, Rotmans, 2009; Hölscher et al., 2018).

No entanto, o STR omite o capitalismo por sua própria conta e risco. O capitalismo é
mais do que um fator adicional de “fundo”, e seus elementos centrais não são dados neutros,
mas sim elementos definidores dos sistemas sociotécnicos capitalistas (Kostakis et al., 2016;
Wilhite, 2016). O capitalismo permeia o funcionamento e a lógica dos sistemas sociotécnicos
de maneiras que são críticas tanto na elaboração de contas rigorosas das trajetórias de transição
quanto na capacidade do STR de apoiar futuras transições de sustentabilidade social. Tomar o
capitalismo como um dado implícito no STR implica a impossibilidade de um exame analítico
sério de suas condições e dinâmicas econômicas, políticas, sociais e culturais, sua diversidade,
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sua influência nas transições de sustentabilidade em diferentes contextos e a possibilidade de
que as transições de sustentabilidade possam envolver mudanças potencialmente fundamentais
no sistema capitalista. A cegueira para o capitalismo também corre o risco de um retorno a uma
imagem idealizada da economia capitalista, que restringirá, em vez de apoiar STR.

Por que os estudiosos do STR devem voltar sua atenção para o capitalismo? Por que
agora? Neste artigo, argumenta-se que, à medida que o STR emerge como um campo e
comunidade de pesquisa maduro, reconhecido e respeitado, uma consideração do capitalismo é
particularmente relevante para abordar três desafios críticos de pesquisa (Loorbach et al., 2017;
STRN, 2017; Wieczorek, 2018). Primeiro, o debate sobre o capitalismo, particularmente a
relação entre crescimento econômico e sustentabilidade, não pode ser ignorado em qualquer
avaliação séria da sustentabilidade das transições de sustentabilidade. Em segundo lugar, uma
consideração explícita do capitalismo é essencial para aplicar as teorias e estruturas de transição
de sustentabilidade a casos no Sul Global, onde muitas das suposições teóricas implícitas das
estruturas de transição não se sustentam e onde lógicas anti ou não capitalistas informaram
críticas de Transições de sustentabilidade ocidentais e estruturas relacionadas de progresso e
desenvolvimento. Terceiro, à medida que o STR avança em direção a uma agenda cada vez
mais voltada para o futuro, questionar a suposta inevitabilidade do capitalismo é fundamental
para visualizar e explorar uma gama mais ampla e diversificada de possíveis caminhos de
transição.

Este artigo está estruturado da seguinte forma. Depois de fornecer uma definição
mínima de capitalismo, identifica-se os engajamentos anteriores do STR, destacando os poucos
casos em que o capitalismo se transformou em teorias e modelos de transições de
sustentabilidade e revisando muitos outros em que não o fez. Em seguida, desenvolve-se o
argumento principal – que o estudo das transições de sustentabilidade não pode ser totalmente
prescindido da análise e crítica rigorosas do capitalismo – especificamente em relação aos três
desafios do STR, a saber, a análise da sustentabilidade real das transições de sustentabilidade,
a aplicação de teoria de transição para o Sul Global, e o movimento em direção a STR voltada
para o futuro. Concluo identificando outras implicações desse argumento para o STR no que
diz respeito à prática e à validade das estruturas teóricas atuais. Em última análise, este artigo
convida os estudiosos do STR a serem mais abertamente reflexivos não apenas sobre possíveis
vieses teóricos e analíticos, mas também em considerar seus papéis em um mundo em que a
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sustentabilidade e outras transformações são incitadas, imaginadas, contestadas e resistidas por
um grupo muito grande e diversos atores e coalizões.

2. CAPITALISMO: UMA DEFINIÇÃO MÍNIMA

Está além do escopo deste artigo fornecer uma extensa revisão das definições e críticas
do capitalismo (para análises e críticas notáveis, veja as referências nesta seção). Em vez disso,
meu objetivo aqui é fornecer uma definição mínima do conceito e destacar alguns debates
teóricos que são particularmente relevantes para o estudo das transições de sustentabilidade.

O capitalismo é definido neste artigo como uma forma historicamente específica de
organização social e econômica, que se caracteriza economicamente pela propriedade privada
dos meios de produção, a liberdade de buscar ganhos econômicos por meio da produção e do
mercado, a transformação da força de trabalho em mercadoria, o controle dos proprietários
sobre os meios de produção e o destino do valor gerado pela produção, e a generalização da
produção e troca de mercadorias (Gallino, 1993).

A dinâmica mais fundamental do capitalismo está relacionada ao imperativo da
acumulação de capital (Harvey, 2013). As estratégias de acumulação de capital incluem a
externalização de custos, a redução dos custos do trabalho e a busca de mais-valia através da
penetração das relações capitalistas (mercantilização) nas esferas da vida biofísica e humana
corporal e emocional (Harvey, 2013). A privatização e a mercantilização são frequentemente
acompanhadas pelo enclausuramento de recursos biofísicos e outros em processos de
acumulação por desapropriação, o que pode implicar meios econômicos e extraeconômicos,
incluindo a violência (Glassman, 2006). O processo de acumulação é caracterizado pela
concentração do capital e por relações sociais excludentes e níveis crescentes de desigualdade
(Harvey, 2013; Picketty, 2014). Outras estratégias de acumulação de capital são a expansão
geográfica da economia de mercado e o deslocamento do capital no espaço e no tempo (Harvey,
2013). O capitalismo é “constituído” por arranjos espaço-temporais nos quais tempo e espaço
trabalham juntos de maneiras particulares ao modo capitalista de produzir, distribuir, vender,
consumir e dispor de mercadorias (Castree, 2009).
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O capitalismo também implica uma arquitetura cultural, social e política mais
abrangente (Gregory, 2000; Sheppard, 2015). Em outras palavras, a acumulação depende não
apenas de estruturas e estratégias econômicas, mas também de estratégias extraeconômicas
(Jessop, 2007). Culturalmente, o capitalismo permeia e molda identidades e relações
individuais e coletivas além da esfera econômica, e inclui os princípios de competição,
individualização, racionalização, mercantilização de seres humanos e não humanos, e o
imaginário de progresso baseado na acumulação infinita (Gregory, 2000; Parr, 2017; Urry,
2010; Wilhite, 2016). Politicamente, o capitalismo se apoia em estruturas estatais que
participam de sua reprodução tanto em períodos de estabilidade quanto de crise. O Estado em
um sistema capitalista é um “campo estratégico” (Poulantzas, 2002, Brand, 2016); reflete e
medeia as relações de poder capitalistas por meio de regulação, discursos e recursos materiais;
muitas vezes realiza atividades não lucrativas que o capital não realiza, e obtém receitas de
impostos, portanto, em última análise, dependendo do crescimento econômico contínuo para
sua estabilidade (Jessop, 2007).

Assim, o capitalismo é referido aqui como uma construção social que surgiu e se
estabeleceu em condições históricas (Polanyi, 2021; Meiksins Wood, 2002), mas também é
diverso e sofre mutações no espaço e no tempo, na medida em que coexiste com formas não
capitalistas de ser e fazer. Com referência a este último ponto, dois elementos precisam ser
particularmente enfatizados para os propósitos deste artigo. Em primeiro lugar, embora se use
o termo “capitalismo” em sua forma singular por uma questão de brevidade, esse sistema não
está homogeneamente presente no espaço, nem existe em qualquer forma “pura”. De fato,
alguns estudiosos argumentam que o que a maioria dos países ocidentais experimentou até
agora é uma forma de semi capitalismo (Van den Bergh, 2017). Mais importante, foi
demonstrado de forma ampla e convincente que o capitalismo opera em uma variedade de
variedades que retêm elementos centrais, mesmo quando diferem em outros aspectos (Hall,
Soskice, 2001).

Em segundo lugar, o capitalismo é frequentemente descrito como um sistema dominante
e abrangente no qual os princípios de individualização, competição, produtivismo e
mecanismos de mercado se estendem do domínio econômico para a sociedade em geral (ou
seja, uma sociedade de mercado) (Parr, 2017; Polanyi, 2021; Sandel, 2012). De fato, embora
hegemônico, o capitalismo coexiste com lógicas, instituições e práticas não capitalistas
31
Dikè – XX – Publicação Semestral– 2022.1 [ 27- 53 ] Revista Jurídica do Curso de Direito da UESC

(Thornton et al., 2012). Lógicas que são alheias às normas capitalistas de individualismo,
competição, crença no crescimento econômico sem fim e acumulação, entre outras, existem
“aqui e agora” nos interstícios das sociedades capitalistas modernas. Eles se materializam em
experiências e trajetórias alternativas, e em formas comuns de organização econômica e social,
como cooperativas, finanças alternativas e redes de troca locais e práticas familiares cotidianas
(Chang, 2013; Gibson-Graham, 2006a; Princen, 2006; Raworth, 2017; Sheppard, 2015;
Thornton et al., 2012; Wright, 2010). De fato, os estudiosos demonstraram que o capitalismo
se baseia na reprodução social oculta (desvalorizada em termos econômicos) no lar, nas trocas
não comerciais e na racionalidade não utilitária, expressa em redes de solidariedade social e
manifestações relacionadas (Gibson-Graham, 2006a).

3. O

CAPITALISMO

NA

PESQUISA

DE

TRANSIÇÕES

DE

SUSTENTABILIDADE

É importante especificar os termos do desengajamento do STR com o capitalismo e suas
críticas antes de discutir as implicações desse desengajamento para o STR. Como sugerido pelo
pequeno número de referências ao capitalismo na literatura STR, uma grande proporção deste
campo não se envolveu com qualquer análise ou crítica específica das condições e dinâmicas
capitalistas no que se refere às transições de sustentabilidade, por exemplo, em os setores de
energia, transporte ou agroalimentar (Loorbach et al., 2017).

Outros estudos consideraram o capitalismo de forma mais explícita; no entanto, estes
geralmente consideram o fenômeno apenas como um fator de paisagem no pano de fundo de
uma análise mais focada da dinâmica do regime. Estudos sobre o impacto da crise financeira
de 2008 nas transições de sustentabilidade ilustram essa abordagem (Geels, 2013; Loorbach et
al., 2016), assim como análises da desestabilização de regimes sociotécnicos, que
potencialmente podem abordar a subversão do capitalismo, mas em vez disso, concentraram-se
na desestabilização de regimes dentro do sistema (Turnheim, Geels, 2012; Turnheim, Geels,
2013). Tais estudos abordam o capitalismo apenas como um fator externo, e ainda há muito a
ser feito para melhorar a compreensão das interconexões entre as estruturas econômicas e as
relações de poder no nível do regime, o que determina os vencedores e perdedores em uma
transição (Newell, Mulvaney, 2013; Smith, Stirling, 2010). Capital e fluxos de capital, que são
elementos-chave para ganhar e perder, raramente são examinados no STR (Bruyninckx, 2018).
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No entanto, três ramos minoritários do STR se envolveram mais intensamente com o
capitalismo. Primeiro, vários estudos de transições de sustentabilidade mostraram que
variedades distintas de capitalismo influenciam os caminhos de transição de diversas maneiras
(Ćetković, Buzogány, 2016; Coenen et al., 2012), entre outros, reconheceram a importância
desta via de pesquisa e pediram um engajamento mais substancial do STR com as variedades
da literatura do capitalismo (STRN, 2017).

Em segundo lugar, os estudos de movimentos de inovação de base demonstraram a
importância de uma consideração explícita do capitalismo para ajudar a entender as transições
lideradas pelas bases, o que é particularmente importante no esclarecimento do posicionamento
estratégico das inovações de base. Estas são geralmente impulsionadas pela produção de valor
social (e não econômico), e caracterizadas por processos horizontais (rizomáticos) em vez de
verticais (escalonamento), o que contrasta com as lógicas dos atores dominantes
(competitividade, eficiência) e com a institucionalidade existente (Smith et al., 2016). De fato,
as inovações de base muitas vezes lutam pelo empoderamento e pela democratização da
transição para a sustentabilidade, permitindo assim a contestação desses arranjos e o domínio
das lógicas econômicas sobre as sociais e políticas (Smith, Ely, 2015).

Terceiro, os estudos de transições de longo prazo dedicaram mais foco aos elementos
do capitalismo e suas mudanças ao longo do tempo. Exemplos incluem a análise histórica
proposta por Newell (2015) sobre as políticas de transformações verdes. Em linhas semelhantes,
Swilling (2013) destacou o papel fundamental da orientação do capitalismo para o capital
financeiro (em vez de capital produtivo) em dificultar as transições de sustentabilidade na
África por meio de restrições como a determinação de bloqueios de carbono. As transições de
sustentabilidade na África também foram estudadas por outros estudiosos que exploraram o
papel das estruturas capitalistas, especialmente nas transições energéticas (Baker et al., 2014;
Newell, Phillips, 2016; Power et al., 2016).

Além disso, Kranger e Schot (2018): introduziram a estrutura de 'transição profunda',
que aplica uma perspectiva de onda longa e multi-regime para explicar a emergência,
aceleração, estabilização e direcionalidade das Transições Profundas (Schot, 2016; Schot,
Kranger, 2018), ou seja, séries de transformações fundamentais conectadas e sustentadas de
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uma ampla gama de sistemas sociotécnicos em uma direção semelhante (Schot, Kanger, 2020).
Embora essa estrutura se concentre nas proxies da industrialização e da modernização em vez
do capitalismo, ela ajuda a esclarecer a conceituação de uma paisagem sociotécnica da
modernidade industrial juntamente com o ambiente de seleção, uma influência nas interações
entre nichos e o produto de 'surtos' do regime. Assim, entre outros elementos, a estrutura oferece
mais espaço para considerar os impactos sociais de longo prazo das transições no capitalismo
(Schot, 2016). No entanto, como reconhecido por seus proponentes, a estrutura de transição
profunda ainda está em uma fase inicial de desenvolvimento e precisará de mais trabalho para
elucidar completamente a “paisagem” e as interações em vários níveis (Schot, Kanger (2020).

Kemp et al. (2018) propuseram outra abordagem de onda longa com a perspectiva de
transformação socioeconômica, embora reconhecidamente com foco predominante nos países
ocidentais. A perspectiva socioeconômica examina as transições de sustentabilidade no
contexto de transformações mais amplas e de longo prazo. Essa abordagem conceitual:
addresses the economy in its different forms (profit-based, benefit‑based and hybrid
forms) and variants (varieties of capitalism and sectoral differences). […] The focus
is on the link between the economy and society, with a special focus on the role of
capitalism, the money economy and markets in shaping consumers, consumption
decisions, work activities and government policies. […] It is concerned with market
institutions that shape and frame markets and with the political economy of the growth
paradigm and its globalisation. Attention is given to the 'cultures' that institutionalise
and drive individuals, organisations and societies to high levels of material
consumption, as well as to cultural change and the motivations and practices of
counter-movements2 (Kemp et al., 2018, p. 70).

A perspectiva socioeconômica é particularmente relevante para a discussão atual, pois
representa uma tentativa de vislumbrar e explicar as transições de sustentabilidade de uma
forma que não toma o capitalismo como garantido, mas sim considera o fenômeno
explicitamente e é dotado de uma visão interdisciplinar, diversa e heterodoxa, que inclui, entre

“aborda a economia em suas diferentes formas (baseada no lucro, formas baseadas no benefício e formas híbridas)
e variantes (variedades de capitalismo e diferenças setoriais). […] O foco está no vínculo entre a economia e a
sociedade, com foco especial no papel do capitalismo, da economia monetária e dos mercados na formação de
consumidores, decisões de consumo, atividades de trabalho e políticas governamentais. […] Preocupa-se com as
instituições de mercado que moldam e enquadram os mercados e com a economia política do paradigma do
crescimento e sua globalização. Atenção é dada às 'culturas' que institucionalizam e impulsionam indivíduos,
organizações e sociedades a altos níveis de consumo material, bem como à mudança cultural e às motivações e
práticas dos contra-movimentos” [tradução do autor]
2
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os campos, economia política, sociologia histórica, filosofia política, geografia humana,
economia ecológica e institucional. Assim, a pesquisa de transição socioeconômica

brings out the complexities of environmental management in a capitalistic society, but
also shows entrance points for action. Above all, the literature shows the need for
systemic change, not only in socio-technical systems, but also in the system of
capitalism and the process of marketization […] together with emancipation and
democratisation’3 (Kemp et al., 2018, p. 71).

Esses três ramos – transições de sustentabilidade e variedades de capitalismo,
movimentos de inovação de base e estudos de transição de ondas longas – constituem uma
minoria relativa de STR; no entanto, eles ilustram alguns elementos centrais de um engajamento
frutífero e perspicaz da disciplina com o capitalismo e suas críticas: a conceituação do
capitalismo como uma construção social (o resultado de processos sociais), que muda ao longo
do tempo; o reconhecimento da diversidade do capitalismo e de sua coexistência com lógicas
alternativas em várias instituições, práticas e espaços intersticiais ou não mercantis; e, mais
amplamente, uma perspectiva histórica e socioeconômica interdisciplinar como uma alternativa
às abordagens sociotécnicas para conceituar a mudança social. Revisito essas questões na
discussão.

4. CAPITALISMO E TRÊS DESAFIOS NA PESQUISA DE TRANSIÇÕES DE
SUSTENTABILIDADE

A falta de considerações explícitas e informadas sobre o capitalismo e suas críticas é
uma restrição para os esforços do STR para abordar três desafios cruciais de pesquisa: analisar
a sustentabilidade das transições de sustentabilidade; aplicar teorias de transição ao Sul Global;
e promover uma abordagem de pesquisa mais voltada para o futuro (Loorbach et al., 2017;
STRN, 2017; Wieczorek, 2018).

4.1. A sustentabilidade das transições de sustentabilidade

“traz à tona as complexidades da gestão ambiental em uma sociedade capitalista, mas também mostra pontos de
entrada para a ação. Acima de tudo, a literatura mostra a necessidade de mudança sistêmica, não apenas nos
sistemas sociotécnicos, mas também no sistema do capitalismo e no processo de mercantilização” [tradução do
autor]
3
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O STR avançou significativamente em nossa compreensão das transições; no entanto,
não aplicou o mesmo escrutínio à sustentabilidade das transições de sustentabilidade, deixando
assim sem resposta a questão de quais transições são realmente sustentáveis. Por exemplo,
muitas vezes assume-se que uma tecnologia mais eficiente em termos de energia é “mais
sustentável” do que sua alternativa convencional; no entanto, uma maior compreensão da lógica
capitalista revelaria que em sistemas capitalistas, assim como em outros voltados para a
acumulação infinita de capital e crescimento econômico, os ganhos de eficiência provavelmente
serão acompanhados por efeitos de rebote (Antal, Van den Bergh, 2014; Gillingham et al., 2016;
Sorrell, 2007) e, portanto, acabam por resultar em resultados menos sustentáveis, pois quaisquer
ganhos de eficiência são gastos pelos consumidores em mais consumo e usados pelas empresas
para investir em mais capacidade de produção. Conforme discutido por Jackson (2016), a
eficiência nos sistemas econômicos capitalistas impulsiona o ciclo contínuo de crescimento
econômico que é necessário para que o sistema evite o colapso econômico. Os dados elucidados
por Jackson (2016) demonstram que tal crescimento compensa qualquer ganho de eficiência e,
além disso, qualquer dissociação do impacto ambiental do crescimento econômico não ocorrerá
no ritmo e na magnitude necessários para combater as tendências da maioria dos desafios de
sustentabilidade, incluindo as mudanças climáticas (Antal, Van den Bergh, 2016). Steinberger
e Roberts (2010) constataram que a dissociação é dificultada não por elementos técnicos, mas
sim por fatores econômicos, políticos e culturais, especificamente os imperativos de
competitividade e crescimento econômico. A dissociação seria tecnicamente viável para
atender às necessidades de uma população crescente se a pressão econômica, política e cultural
para o crescimento econômico não contrabalançasse os ganhos de eficiência. Está além do
escopo deste artigo entrar no debate sobre crescimento, decrescimento e a-crescimento (D’Alisa
et al., 2014; Kallis, 2011; Van den Bergh, 2011, 2017). No entanto, é importante ressaltar que
a dinâmica das economias capitalistas, particularmente a evidência de efeitos rebote, no mínimo
exige cautela ao atribuir o rótulo “sustentabilidade” às transições.

Um segundo motivo de cautela e outro ponto cego da STR em relação ao capitalismo
diz respeito à apropriação da natureza e do trabalho por meio de cadeias globais de valor e
sistemas tele acoplados (Liu et al., 2013; Moore, 2018). Tecnologias supostamente mais
sustentáveis (por exemplo, biocombustíveis ou transporte híbrido) dependem dessas cadeias de
valor, que muitas vezes se estendem espacialmente ao Sul Global e temporalmente à história
colonial e pós-colonial de exploração social e ecológica (Moore, 2017, 2018). Essas questões
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dificilmente são consideradas no STR, apesar do crescente interesse na geografia das transições
de sustentabilidade (para uma exceção, ver Baptista, 2018). A reorganização espaço-temporal
do capital e os padrões e escalas de atividade econômica e social que também ocorre através
dessas cadeias nas transições de sustentabilidade são de importância crucial (Bridge et al.,
2013), pois sua análise ajuda a determinar se os problemas ambientais estão apenas sendo
fixados temporariamente rearticulando sua dimensão espaço-temporal (Castree, 2009; Bryant
et al., 2015), deslocados em vez de resolvidos (Van den Bergh et al., 2015; Yang et al., 2012),
ou mesmo agravados, como por meio da criação de novas vulnerabilidades e oportunidades
para exploração adicional (Böhm et al., 2012).

Se a STR deve levar a sustentabilidade a sério, essa disciplina não pode ignorar a
dinâmica pela qual a transição da sustentabilidade e o capitalismo podem ou não se tornar uma
contradição em termos (Newell, Paterson, 2010).

4.2 Pesquisa sobre transições de sustentabilidade no Sul Global

É problemático não reconhecer as lógicas capitalistas como elas se aplicam aos sistemas
sociotécnicos; suposições ocultas e modelos idealizados da economia podem resultar em contas
analiticamente mais fracas das transições, prejudicando assim a validade dos modelos e
estruturas de transição e a capacidade do STR de contribuir para futuras transições de
sustentabilidade. Esse risco é particularmente evidente em estudos de transições no Sul Global,
onde muitas vezes é aparente que muitas dessas suposições não se sustentam (Power et al.,
2016; Hansen et al., 2018; Wieczorek, 2018). Conforme observado por Hansen et al. (2018) e
Wieczorek (2018), a instabilidade e a diversidade do regime são maiores no Sul Global do que
nos países ocidentais, e as instituições informais desempenham um papel mais importante do
que as estruturas formais. Assim, alguns pressupostos implícitos sobre a existência de um bem
comum, o domínio de mecanismos de mercado e arranjos particulares de governança são
expostos como falhos (Kenis et al., 2016). Sugiro ainda que as instituições informais no Sul
Global são frequentemente informadas por princípios e ontologias tradicionais que são
incompatíveis com instituições e lógicas capitalistas (Feola, 2017; Böhm et al., 2015; Escobar,
2010). Este ponto enfatiza a importância de incorporar críticas à homogeneidade do capitalismo
em exames críticos de modelos de regime e conceituações em STR. Tais críticas podem revelar
ainda mais uma diversidade de lógicas de tomada de decisão (por exemplo, confiança social),
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prioridades de valor e relações de poder (por exemplo, afiliações de grupos étnicos) que
coexistem e às vezes contrastam com lógicas de competitividade, racionalidade utilitária e a
priorização do benefício econômico. É claro que essas instituições informais tradicionais
também existem no Norte; no entanto, eles foram historicamente marginalizados pelas
estruturas econômicas e políticas capitalistas e pela mudança cultural generalizada por meio da
modernização e industrialização dos países ocidentais (Kanger, Schot, 2020).

As aplicações do STR ao Sul Global também revelam uma segunda e mais normativa
razão crítica para considerar o capitalismo e suas críticas mais explicitamente no STR.
Estudiosos do Sul criticaram fortemente os modelos de desenvolvimento capitalista como
fontes de dependência e marginalização, o que resultou no surgimento de estruturas alternativas
de desenvolvimento, como dependência e teorias estruturalistas, que informaram as tentativas
governamentais de implementar o desenvolvimento em seus próprios termos (Amin, 2012; Kay,
2010). Da mesma forma, se suas condições e efeitos sociais (relações de poder, conhecimento,
desigualdade) e ambientais não forem abordados (Broto et al., 2018; McDonald, 2012), então
as transições energéticas no Sul Global arriscam a reprodução dos ideais ocidentais de
progresso e modernidade e pode ser percebido como uma nova forma de colonização (Nilsson,
2016). Tais reações ao desenvolvimentismo no Sul Global não podem ser negligenciadas, pois
as aplicações de STR nesses contextos têm sido principalmente associadas a intervenções de
desenvolvimento.

Além disso, visões e práticas não capitalistas de uma sociedade florescente emergiram
do Sul Global para informar contestações políticas de transições sociotécnicas inquestionáveis
(Escobar, 2015) e relações capitalistas sociedade-natureza (Brand, 2016). Vários movimentos
da sociedade civil e governos rejeitaram completamente a noção de desenvolvimento em favor
de visões alternativas de viver bem, como o buen vivir e sumak kawsay na América Latina
(Gudynas, 2011; Harcourt, 2014; Sachs, 2010). Alguns movimentos sociais sugerem
possibilidades radicais para formas sociais pós-liberais, pós-desenvolvimentistas e póscapitalistas (Escobar, 2010).

Os objetivos das transições no Sul diferem dos do Norte, mesmo quando as lógicas não
capitalistas não desempenham um papel primordial. A noção de uma transição justa que
combina o que Swilling, Musango e Wakeford (2016) descreveram como bem-estar (renda,
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educação e saúde) dentro de um mundo sustentável (descarbonização, eficiência de recursos e
restauração de ecossistemas) prioridades políticas e econômicas além da sustentabilidade e
justiça, que raramente são reconhecidas em estruturas de transição de sustentabilidade (Newell,
Mulvaney, 2013). Para lidar com essa negligência, Swilling et al. (2016) introduziram o
conceito de regime sociopolítico, que visa facilitar uma melhor compreensão da dinâmica
política das transições no estado desenvolvimentista.
No entanto, como observado por Wieczorek (2018), o STR geralmente assume que –
geralmente técnicas, e não sociais – as inovações se originam no Norte e são difundidas no Sul
em diferentes graus e formas e com sucesso variável. Em outras palavras, a maioria dos STRs
relacionados ao Sul Global se baseou em teorias de convergência ou catch-up.
Consequentemente, como Swilling (2013) alertou, apenas certos futuros estão sendo
imaginados com opções amplamente ignoradas. Em contraste, as considerações do capitalismo
no STR exporiam as interconexões econômicas globais, fluxos de capital e tele acoplamento
que de fato podem implicar na impossibilidade de estudar ou promover transições de
sustentabilidade no Sul que não estejam inerentemente ligadas ao Norte (e vice-versa) como
vários estudos de transições energéticas e desenvolvimento limpo sugerem (Swilling, 2013;
Bryant et al., 2015).

Portanto, para evitar ser apenas outra forma de colonização disfarçada, a STR precisa
reconhecer suas sobreposições com as intervenções de desenvolvimento capitalista e entender
a extensão e as formas pelas quais o desenvolvimento é contestado e resistido em favor de
tentativas variavelmente radicais e institucionais de visualizar e praticar noções alternativas de
ou alternativas ao desenvolvimento.

5. PESQUISA PROSPECTIVA SOBRE TRANSIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

O STR desenvolveu-se em grande parte estudando as transições passadas e presentes no
Norte Global (STRN, 2017), o que inevitavelmente resultou em um “paisagismo” do
capitalismo na perspectiva multinível. Como observa Swilling (2013), para dar sentido à crise
global e a uma possível transição, muitos reinterpretam o passado como um conjunto de
sucessivos ciclos de desenvolvimento de longo prazo que podem se repetir no futuro. Sustentase que esta estratégia é inadequada para vislumbrar e apoiar transições sociais no ritmo e
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magnitude necessários para enfrentar a atual “policrise da insustentabilidade” (Böhm et al.,
2015, p.6). Estudar potenciais futuras transições de sustentabilidade exige inerentemente o
envolvimento com o futuro e técnicas futuras (Hajer, Versteeg, 2018; Vervoort, Gupta, 2018),
e para examinar o papel dos imaginários sociotécnicos e futuros capitalistas imaginados na
formação de caminhos de transição atuais e possíveis futuros (Beckert, 2016; Jasanoff, Kim,
2015). Assim, o STR prospectivo precisa ampliar o espectro de possíveis futuros concebíveis,
o que pode ser a chave para dar sentido às futuras mudanças históricas.

Tornou-se cada vez mais evidente que as sociedades capitalistas modernas se envolvem
em modos destrutivos de interação com o ambiente natural, que não são simplesmente um efeito
colateral remediável, mas sim um traço característico dessas sociedades (Jackson, 2016; Urry,
2010; Wilhite, 2016). Por essa razão, vários acadêmicos e ativistas argumentaram que a
possibilidade de buscar transições para atingir as metas de sustentabilidade global
necessariamente se baseia em desafiar e reformar as instituições capitalistas e crenças
profundamente arraigadas, como a mão invisível ou a necessidade de crescimento econômico
sem fim. (Anderson, 2018; Brand, 2016; Järvensivu et al., 2018; Koch, 2012; Newell, 2011;
Storm, 2009; Wilhite, 2016). Além disso, desde a crise financeira de 2008, o debate sobre as
condições e o potencial das economias pós-crescimento e pós-capitalistas se expandiu para além
dos círculos de ativistas e teóricos críticos para alcançar uma série de fóruns acadêmicos, de
mídia de massa e institucionais (Blauwhof, 2012; García-Olivares, Solé, 2015; Frase, 2016;
Healy et al., 2018; Mason, 2016; Streek, 2014), incluindo a União Europeia e as Nações Unidas
(Järvensivu et al., 2018).
Também é importante reconhecer que o termo “transição”, se não “teoria da transição”,
já está sendo amplamente apropriado, pois os movimentos sociais tanto no Norte quanto no Sul
globais usam esse rótulo não apenas para questionar a sustentabilidade de tecnologias únicas
ou -domínios técnicos, mas também para criticar todo o projeto capitalista moderno e, portanto,
defender e prefigurar as transições pós-capitalistas (Escobar, 2015; Feola, Jaworska, 2019;
Harcourt, 2014).

Embora a natureza e os resultados das transições de sustentabilidade sejam
inerentemente emergentes e imprevisíveis, envolver-se explicitamente com o capitalismo e suas
críticas ajuda a conceituar esse sistema como uma construção social que é diversa, coexiste com
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lógicas alternativas e muda ao longo do tempo. O capitalismo está constantemente em fluxo e
– pelo menos de forma latente – em estado de mudança, evolução ou transformação. Não
considerar a questão do capitalismo, e assumir que esse sistema persistirá como está, significa
estar fazendo o trabalho ideológico de fazer o capitalismo parecer natural e fadado a persistir
para sempre. Em contraste, nomear e imaginar outros futuros (ou seja, não capitalistas) é um
passo essencial para abrir o debate para uma gama mais diversificada de futuros possíveis
concebíveis, incluindo aqueles que implicam a mudança de, em vez de meramente dentro de
um sistema capitalista. Castree et al., 2010; Chatterton, 2016; Gibson-Graham, 2006b).

5.1 Implicações para futuras pesquisas sobre transições de sustentabilidade

A discussão acima representa um convite aos estudiosos do STR para se engajarem e
criticarem o capitalismo, que está presente em parte e em grande parte fora desse campo
científico. Isso tem implicações que vão além dos três desafios de pesquisa, pois tal ação
questiona a validade dos atuais referenciais teóricos, bem como a prática do STR.

Conforme elucidado no capítulo 2, as abordagens STR que mais explicitamente se
envolveram com o capitalismo e suas críticas são aquelas que se afastam para adotar uma
perspectiva temporal e espacial de ondas longas para investigar transições entre diferentes
setores e países em diferentes períodos históricos (Kemp et al., 2018; Schot, Kanger, 2020).
Esse zoom out facilita uma perspectiva histórica que expõe o dinamismo do capitalismo como
resultado de processos sociais e não como um dado fator contextual. Além disso, algumas
dessas abordagens abrangem e ilustram tentativas de reincorporar economia e tecnologia em
nossa conceituação de sociedade e, consequentemente, reelaborar tipologias e conceitos
centrais, como os de regime, paisagem e atores (Kemp et al., 2018; Schot, Kanger, 2020).

No entanto, um dos riscos de tal redução são as conceituações restritivas do capitalismo
como um fator de paisagem. De fato, as manifestações do capitalismo nas lógicas internas dos
sistemas sociotécnicos desafiam a validade dos atuais arcabouços teóricos. Por exemplo, o
capitalismo se reflete nas instituições de mercado, nas culturas consumistas que
institucionalizam e conduzem indivíduos e organizações a altos níveis de consumo material
(Kemp et al., 2018; Wilhite, 2016), bem como nos princípios de competição e individualização
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que permeiam não apenas a economia, mas também se estendem a outras esferas da vida social
(Parr, 2017; Wilhite, 2016).

Portanto, um importante objetivo de pesquisa para trabalhos futuros em STR é como
renovar os quadros teóricos existentes de uma maneira que inclua considerações sobre o
capitalismo e, assim, evite os modelos econômicos idealizados que resultam de críticas
negligenciadas a esse sistema (Chang, 2013; Gibson -Graham, 2006a; Raworth, 2017; Sandel,
2012). Por exemplo, Wieczorek (2018) sustentou que transferir as abordagens para analisar
outros meios requer cuidado e reflexividade e levanta novas questões de pesquisa para ambos
os contextos, ou seja, o Sul e o Norte. Hansen et al. (2018) argumentou que os estudiosos do
STR precisam gerar maior consciência de como as perspectivas baseadas no ocidente
influenciam a maneira como estudamos e entendemos como as transições para a
sustentabilidade se desenrolam nos países em desenvolvimento e promoveram a necessidade
de se engajar na discussão em um nível mais nível fundamental sobre os pressupostos
ontológicos básicos dos referenciais teóricos da literatura de transições no que diz respeito à
aplicação em um contexto de país em desenvolvimento (Hansen et al., 2018). Swilling et al.
(2016) introduziram o conceito de regimes sociopolíticos para dar conta de algumas das
questões discutidas neste artigo e, de forma semelhante, Kemp et al. (2018) sugeriram que o
capitalismo molda as escolhas dos governos nacionais de tal forma que o governo é melhor
visto como um ator institucional (ou, melhor ainda, como um subsistema baseado em atores,
ou seja, um regime político).

É certo que essas abordagens permanecem nos estágios iniciais de desenvolvimento. No
entanto, a contemplação do capitalismo explicitamente no nível “meso” ajuda a explicar as
condições para a reprodução dos regimes sociotécnicos capitalistas existentes e as
possibilidades e barreiras para sua transição para configurações sustentáveis. Portanto, para
aprofundar nosso pensamento sobre o papel do capitalismo nas transições de sustentabilidade,
e sem ambição de esgotamento de uma área de investigação certamente muito rica, sugiro aqui
três conjuntos de questões de pesquisa para o futuro STR.

Em primeiro lugar, no que diz respeito à geografia das transições de sustentabilidade, é
importante explicar como a tendência capitalista à expansão geográfica, incluindo a criação de
mercados globais, fluxos de capital e interconexões globais, vincula a transição em um lugar
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(por exemplo, uma cidade, uma região) àqueles em outros lugares. Da mesma forma, com
referência ao desenvolvimento geográfico desigual do capitalismo, quando a tentativa do
capital de “consertar” espaço-temporalmente as crises ambientais resulta em seu deslocamento,
em vez da mitigação ou erradicação dos impactos ambientais? Como os fluxos locais, regionais
e globais de capital influenciam qual inovação acontece, onde e quem paga e se beneficia de
qualquer deslocamento associado de impacto ambiental?

Em segundo lugar, podem ser feitas perguntas sobre o papel dos atores políticos nas
transições de sustentabilidade. Se se reconhece que o Estado é uma relação social a ser
entendida como reflexo das relações de poder capitalistas, que dependem da reprodução da
acumulação capitalista, por que o Estado privilegia determinadas estratégias, alianças, formas
de atuação (por exemplo, instrumentos de mercado?) e discursos de transição (por exemplo,
modernização ecológica leve)? Da mesma forma, é importante perguntar se os níveis crescentes
de desigualdade no capitalismo influenciam a coesão social e a capacidade de participação dos
menos abastados, e sua disposição de dar apoio político a transições de sustentabilidade que
podem ser percebidas como projetos elitistas. As relações sociais exploradoras e excludentes
podem ser reconciliadas com os modelos deliberativos, muitas vezes implicitamente baseados
em consenso de transições de sustentabilidade? Por outro lado, a apreciação de que o
capitalismo coexiste com outras lógicas sociais convida a perguntar se e como os espaços de
alteridade dentro do capitalismo (por exemplo, espaços autônomos ou experimentos
“comunitários”) podem informar e apoiar quais tipos de transições radicais de sustentabilidade.

Terceiro, a contemplação do capitalismo no STR pode promover a prática e aumentar o
potencial do STR como uma ciência voltada para o futuro. Exercícios de futurismo e visão são
expostos como processos enormemente impulsionados pelo poder (Brand, 2016), nos quais as
capacidades desigualmente distribuídas para investir recursos na construção de cenários
provavelmente influenciarão cujos interesses e visões de um futuro desejável estão
representados. Além disso, uma sólida compreensão das lógicas e dinâmicas capitalistas em
regimes sociotécnicos é essencial para ampliar a gama de futuros possíveis vislumbrados. Em
modelos de transições de sustentabilidade, incluindo aqueles relacionados a metas climáticas
ambiciosas, é importante perguntar quais estruturas políticas e econômicas precisam ser
modeladas e quais premissas de modelos precisam ser expostas, desafiadas e reconsideradas
para explorar trajetórias radicais de transições de sustentabilidade? Por que as visões de
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transição para a sustentabilidade geralmente dependem de ganhos crescentes de eficiência, em
vez de suficiência (por exemplo, redução voluntária e/ou contenção no consumo de materiais),
de mecanismos de mercado em vez de ação política e de desincentivos para decisões
econômicas individuais? tomadores de decisão (consumidores, empresas), em vez de processos
de tomada de decisão coletiva e civil? Quais suposições do modelo refletem melhor a
compreensão idealizada implícita do modelador de uma economia capitalista, do que a
realidade de um sistema capitalista dominante, mas não homogêneo nem abrangente, em
evolução e variado?

Mesmo uma rápida olhada na bibliografia deste artigo enfatiza a criticidade da
interdisciplinaridade no avanço da STR em direção a um engajamento explícito com análises e
críticas ao capitalismo. O STR deve unir forças com outras disciplinas para ampliar sua
compreensão dos caminhos para mudanças sociais radicais não lineares além do capitalismo.
De forma encorajadora, estudiosos da sociologia, geografia humana e economia ecológica já se
envolveram em STR para informar conceituações de capitalismo e pós-capitalismo (Chatterton,
2016; Lawhon, Murphy, 2011; Shove, 2010; Vandeventer et al., 2019). Esses tipos de conversas
interdisciplinares são muito promissores, mas a comunidade STR fez um movimento muito
menos apreciável em direção a essas comunidades e disciplinas. No passado, o STR integrou
de forma frutífera insights da economia política (Newell, Paterson, 2010; Swilling, 2013) e
geografia (por exemplo, Coenen et al., 2012; Truffer et al., 2015) e pontes adicionais ainda
precisam ser construída sobre a análise e crítica do capitalismo nas transições da
sustentabilidade. Por exemplo, conforme discutido acima, a economia ambiental e ecológica
tem muito a oferecer ao examinar a sustentabilidade real das transições de sustentabilidade, e a
bolsa de estudos de desenvolvimento é essencial para acadêmicos envolvidos em STR no sul
global. Além disso, insights do debate sobre posicionalidade (Rose, 1997), bem como pesquisas
sobre – e com – ativistas em geografia humana (Chatterton et al., 2010), e transdisciplinaridade
na ciência da sustentabilidade (Lang et al. al., 2012) poderia ajudar a negociar os múltiplos
papéis possíveis para pesquisadores na análise de transições de sustentabilidade (Wittmayer,
Schäpke, 2014).

É necessário reconhecer que os estudiosos do STR não são apenas pesquisadores, mas
também atores de mudança na sociedade, independentemente de a forma de engajamento com
outros atores societais ser convencional ou transdisciplinar. Em um contexto histórico em que
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as transições de sustentabilidade inevitavelmente nunca são politicamente neutras, como os
estudiosos do STR devem se posicionar em relação aos contestados ideais capitalistas de
progresso e desenvolvimento, e até que ponto eles devem estar implícitos em seus modelos de
transição? Como a consciência do capitalismo influencia não apenas onde, mas também com
quem e com que propósito os estudiosos do STR realizam pesquisas? Talvez o mais importante,
que medidas devem ser tomadas para garantir que as futuras gerações de estudiosos de STR
sejam alfabetizadas em uma variedade de disciplinas relevantes e se envolvam em abordagens
de pesquisa mais autocríticas?

6. CONCLUSÕES

Neste artigo, as reflexões sobre STR e capitalismo foram organizadas focando
especificamente em três desafios de pesquisa que foram recentemente identificados como
críticos para STR: a análise da sustentabilidade das transições de sustentabilidade; a aplicação
da teoria da transição ao Sul Global; e a mudança para um STR mais voltado para o futuro. Não
há presunção de que esses três desafios da STR esgotem as possíveis interseções entre
capitalismo, transições de sustentabilidade e STR; de fato, pesquisas futuras podem explorar
ainda mais essas e outras sobreposições teóricas e metodológicas. No entanto, as implicações
das reflexões vão além desses três desafios para abranger teorias e práticas de STR, e
essencialmente articulam e convidam a um engajamento em STR mais reflexivo e crítico. Eu
não defendi que o STR deveria tomar qualquer posição pró ou anticapitalista. Em vez disso,
propus que o STR deve reconhecer evidências e experiências de outras disciplinas e se equipar
com as ferramentas analíticas e intelectuais para abordar a influência do capitalismo nas
transições de sustentabilidade e vice-versa. Ao fazê-lo, o STR precisa ser mais abertamente
reflexivo não apenas sobre possíveis vieses teóricos, como aqueles que se manifestam quando
os marcos de transição são aplicados em contextos não ocidentais, mas também em relação ao
seu papel na sociedade dentro de um mundo em que a sustentabilidade e outras transformações
são incitadas, imaginadas, contestadas e resistidas por uma gama muito grande e diversificada
de atores e coalizões.

O estudo das transições de sustentabilidade não pode ser totalmente prescindido da
análise e crítica rigorosas do capitalismo. Tomar o capitalismo como um dado implícito no STR
impede um exame analítico sério de sua diversidade, suas condições e dinâmicas econômicas,
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políticas, sociais e culturais, sua influência nas transições de sustentabilidade em diferentes
contextos e a possibilidade de que as transições de sustentabilidade possam envolver uma
mudança fundamental do sistema capitalista, e não dentro dele. A cegueira para o capitalismo
arrisca um retorno a uma imagem idealizada da economia mundial que restringe, em vez de
apoiar a análise da sustentabilidade das transições de sustentabilidade, a aplicação da STR ao
Sul Global e o movimento em direção a uma STR voltada para o futuro. O capitalismo deve ser
explicitamente considerado e questionado criticamente. Este não é um esforço normativo; na
verdade, representa o oposto disso, pois é antes a presunção de neutralidade em relação ao
capitalismo que reflete uma suposição normativa e acrítica, ainda que implícita, de sua
uniformidade, domínio e persistência futura.
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