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A origem - o que virá depois da “economia verde”? 

Resumo: Este texto visa analisar as ideias de uma nova arquitetura econômica, que 

concilia ética, sociedade e natureza, proposta apresentada no livro Muito Além da 

Economia Verde, de Ricardo Abramovay. A Rio+20 terminou com resultados não 

muito satisfatórios para aqueles que creem num mundo melhor. A sensação com as 

conclusões do evento podem ser comparadas como a de estar dentro de um labirinto, um 

lugar onde os caminhos nos levam sempre para um beco sem saída, perdidos sem ter 

noção para onde ir, uma armadilha enlouquecedora. Mas as esperanças de viver um 

sonho impossível ainda não acabaram, e na tentativa de encontrar respostas para um 

amanhã possível, nossa missão é contribuir para o debate com a análise das 

possibilidades de saídas desse labirinto. Palavras-chave: mercados, economia verde, 

prêmio nobel, sustentabilidade, loucura 

 
The origin - what comes after the "green economy"? 

Abstract: This text aims to analyze the ideas for a new economic architecture that 

combines ethics, society and nature, a proposal that is presented in the book Muito 

Além da Economia Verde, Ricardo Abramovay. The Rio + 20 ended with not very 

satisfactory results for those who believe in a better world. The feeling with the 

conclusions of the event can be compared like being inside a maze, a place where the 

paths always lead us to a dead end, lost no concept where to go, maddening trap. But 

hopes to live an impossible dream has not ended, and in trying to find possible answers 

to tomorrow, our mission is to contribute to the debate by analyzing the outputs from 

the maze of possibilities. Keywords: markets, green economy, nobel prize, 

sustainability, madness 
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