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When was the last time you thought: 

“Somebody ought to do something about this”? 

– And what did you do about it? 

(Co-creating your City Exhibition, 

Danish Architecture Centre - DAC, 2015) 

 

 

 

 

 

“[...] existe uma realidade magnífica, extremamente bela e sedutora. 

Diante dessa realidade, você se apaixona por ela. E quando você está 

apaixonado mesmo, você tem que desenvolver uma atitude compatível 

com o seu amor. Então você se apaixona, acima de tudo, devido à 

estética. E a atitude compatível com seu amor é a ética. Depois que 

você passa pela estética e pela ética, aí você está preparado para 

conhecer”  

(Conferência de abertudra SIGraDi 2012,  

forma(in)formação 

Prof. Jorge de Albuquerque Vieira)  
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graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2017. 

RESUMO 

O desenvolvimento desta tese parte de uma perspectiva de retomada da origem de duas 

vertentes do campo propositivo de ação no ambiente urbano contemporâneo, a urbanística e a 
ambientalista. Com enfoque nas práticas comunitárias em lugares de moradia e convívio, a 

partir das dimensões utópica e não hegemônica, foram revisados conceitos e correntes que 
aproximaram as ciências ecológicas e sociais desde o início do século XX. Pressupondo-se que 

ambas as vertentes emergiram de forma independente, buscou-se, na vertente urbanística, 
recuperar, nas práticas utópicas e utopias experimentais, as propostas pré-urbanistas e projetos 

urbanos de ideário social. E, na vertente ambientalista, retomar no ambientalismo, no 
ecologismo e no comunitarismo os movimentos e práticas urbanas de ideário ecológico. 

Respectivamente, foram identificados o protagonismo técnico e o protagonismo ativista, 
recuperando-se em cada uma dessas vertentes aspectos convergentes, como o enfoque na 

“comunidade” e na “natureza”. Esse diálogo se evidencia nas mais recentes práticas 
comunitárias, a exemplo das Ecovilas, Iniciativas Urbanas emergentes e dos Ecobairros, que 

são fundamentadas na ação local de abordagem bottom-up, no nível da comunidade, 
transformando e criando lugares com ambiência e apropriação das pessoas, na complexidade 

atual das cidades. Para fundamentar o diálogo que integra as vertentes urbanística e 
ambientalista, partiu-se do eixo norteador comunidade-natureza, sob a perspectiva ecosófica 

das três eco-lógicas mental-social-ambiental, em direção a um novo paradigma ético-estético 
(GUATTARI, 2012). Por um ideário de “coexistência socioecológica”, apoiou-se na 

multirreferencialidade de abordagens teóricas de naturezas diferentes, justificadas por seus 
olhares complementares ao objeto de estudo. Partindo da abordagem micropolítica 

(GUATTARI, ROLNIK, 1996), que é atravessada pela macropolítica, recorreu-se à Sociologia 
do Presente com base na cartografia da ação-técnica-espaço (RIBEIRO, 2012a). No campo 

ambiental e ecológico, adotou-se a visão sistêmica transdisciplinar (MORIN, 2005) para 
compreender os eixos transversais que evidenciam a interdependência das dimensões que 

moldam o espaço urbano. Na dimensão espacial, partiu-se da noção de placemaking para uma 
nova abordagem de “criação de lugar” para transformação socioespacial. Por último, foi 

incorporada a abordagem do Direito à Cidade (LEFEBVRE, 1991) que, para além da luta por 
direitos, observou as práticas de apropriação de bens coletivos de forma compartilhada como 

“utopias experimentais”, em coexistência com as práticas hegemônicas de apropriação 
desigual, desses mesmos bens, gerando conflitos. Assumir esta coexistência no meio ambiente 

urbano possibilitou um novo olhar para caminhos de convergência em meio a tensões urbano-
ambientais, evidenciando tendências ao engajamento político no campo propositivo de ação da 

Arquitetura-Urbanismo. Um quadro teórico-referencial foi concebido com as categorias de 
análise iniciativa-comunidade-natureza-urbanismo, capazes de diferenciar caminhos de 

resistência criativa e de resiliência, de forma a reconhecer o lugar das práticas comunitárias 
emergentes como processo e como produto, relativizando sua atuação em projetos urbanos. A 

interdependência destas categorias nos processos de decisão no campo propositivo de ação local 
e da Arquitetura-Urbanismo amplia a capacidade de transformação urbana por meio da “criação 
de lugares” que são “devolvidos” de forma mais abrangente à cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas comunitárias. Criação de lugar. Transformação socioespacial.     
Coexistência socioecológica. Arquitetura-Urbanismo.  
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ABSTRACT 

The development of this thesis starts from a perspective of resuscitation of the origin of two 
aspects of the propositional field of action in the contemporary urban environment, the 

urbanistic and the environmentalist. With a focus on community practices in places of dwelling 
and living, from the utopian and non-hegemonic dimensions, concepts and currents that 

approached the ecological and social sciences from the beginning of the 20th century were 
revised. Assuming that both sides emerged independently, we sought in the urbanistic field, to 

recover in utopian practices and experimental utopias, the pre-urbanist proposals and urban 
projects of social ideology. And, on the environmental side, to return to environmentalism, 

ecologism and communitarianism, urban movements and practices of ecological ideas. 
Respectively, the technical protagonism and the activist protagonism were identified, 

recovering in each of the aspects, convergent aspects, such as the focus on "community" and 
"nature". This dialogue is evident in the most recent community practices, such as Ecovillages, 

Emerging Urban Initiatives and Econeighbourhoods, which are based on local action of bottom-
up approach at the community level, transforming and creating places with ambience and 

people appropriation, within cities complexity. In order to support the dialogue that integrates 
the urban and environmental aspects, starting from the guiding axis of community-nature, under 

the ecosological perspective of the three mental-social-environmental eco-logics, towards an 
ethical-aesthetic paradigm (GUATTARI, 2012). By an ideology of "socioecological 

coexistence", it was based on the multi-referentiality of theoretical approaches of different 
natures, justified by their complementary glances to the object of study. Starting from the 

micropolitical approach (GUATTARI, ROLNIK, 1996), which is crossed by macropolitics, we 
used Sociology of the Present based on the cartography of action-technique-space (RIBEIRO, 

2012a). In the environmental and ecological field, the transdisciplinary systemic vision 
(MORIN, 2005) was adopted to understand the transversal axes that show the interdependence 

of the dimensions that shape the urban space. In the spatial dimension, we started from the 
notion of placemaking for a new approach of "creation of place" for socio-spatial 

transformation. Finally, the approach to the Right to the City (LEFEBVRE, 1991) was 
incorporated, which, in addition to the struggle for rights, has observed practices that jointly 

appropriate collective goods as "experimental utopias" in coexistence with hegemonic practices 
of unequal appropriation of these same goods and that generate conflicts. Taking this 

coexistence in the urban environment made possible a new look at convergence paths amidst 
urban-environmental tensions, evidencing tendencies to political engagement in the 

propositional field of action of Architecture-Urbanism. A theoretical-referential framework was 
designed with the categories of analysis initiative-community-nature-urbanism, capable of 

differentiating paths of creative resistance and resilience, in order to recognize the place of 
emerging community practices as process and as product, relativizing their performance in 

urban projects. The interdependence of these categories in decision-making in the field of 
propositional local action and Architecture-Urbanism extends the urban transformative capacity 

through a kind of placemaking that "returns" a place more comprehensively to the city.  

KEYWORDS: Community practices. Placemaking. Socio-spatial transformation. Socio-
ecological coexistence. Architecture-Urbanism. 
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RESUMEN 

El desarrollo de esta tesis parte de una perspectiva de retomar el origen de dos vertientes del campo 

propositivo de acción en el ambiente urbano contemporáneo, la urbanística y la ambientalista. Con 

enfoque en las prácticas comunitarias en lugares de vivienda y convivencia, a partir de las 

dimensiones utópica y no hegemónica, se revisaron conceptos y corrientes que aproximaron las 

ciencias ecológicas y sociales desde el inicio del siglo XX. Al presumirse que ambas partes 

emergieron de forma independiente, se buscó en la vertiente urbanística, recuperar en las prácticas 

utópicas y utopías experimentales, las propuestas pre-urbanistas y proyectos urbanos de ideario 

social. Y, en la vertiente ambientalista, retomar en el ambientalismo, en el ecologismo y en el 

comunitarismo, los movimientos y prácticas urbanas de ideario ecológico. Respectivamente, se 

identificaron el protagonismo técnico y el protagonismo activista, recuperándose en cada una de las 

vertientes, aspectos convergentes, como el enfoque en la "comunidad" y "naturaleza". Este diálogo 

se evidencia en las más recientes prácticas comunitarias, a ejemplo de las Ecoaldeas, Iniciativas 

Urbanas emergentes y Ecobairros que se fundamentan en la acción local de enfoque bottom-up, a 

nivel de la comunidad, transformando y creando lugares con ambición y apropiación de las 

personas, en la complejidad de las ciudades. Para fundamentar el diálogo que integra las vertientes 

urbanística y ambientalista, se objetivó encontrar los caminos apuntados por esas prácticas, 

partiendo del eje orientador comunidad-naturaleza, bajo la perspectiva ecosófica de las tres eco-

lógicas mental-social-ambiental, hacia un nuevo paradigma ético-estético (GUATTARI, 2012). Por 

un ideario de "coexistencia socioecologica", se apoyó en la multirreferencialidad de enfoques 

teóricos de diferentes naturalezas, justificadas por sus miradas complementarias al objeto de 

estudio. A partir del enfoque micropolítico (GUATTARI, ROLNIK, 1996), que es atravesada por 

la macropolítica, se recurrió a la Sociología del Presente con base en la cartografía de la acción-

técnica-espacio (RIBEIRO, 2012a). En el campo ambiental y ecológico, se adoptó la visión 

sistémica transdisciplinaria (MORIN, 2005) para comprender los ejes transversales que evidencian 

la interdependencia de las dimensiones que moldean el espacio urbano. En la dimensión espacial, 

se partió de la noción de placemaking para un nuevo enfoque de "creación de lugar" para 

transformación socioespacial. Por último, se incorporó el enfoque del Derecho a la Ciudad 

(LEFEBVRE, 1991) que, además de la lucha por derechos, observó las prácticas que se apropian 

de bienes colectivos de forma compartida como "utopías experimentales" en coexistencia a 

prácticas hegemónicas de apropiación desigual de esos mismos bienes y que generan conflictos. 

Asumir esta coexistencia en el medio ambiente urbano posibilitó una nueva mirada hacia caminos 

de convergencia en medio de tensiones urbano-ambientales, evidenciando tendencias al 

compromiso político en el campo propositivo de acción de la Arquitectura-Urbanismo. Un marco 

teórico-referencial fue concebido con las categorías de análisis iniciativa-comunidad-naturaleza-

urbanismo, capaces de diferenciar caminos de resistencia creativa y de resiliencia, para reconocer 

el lugar de las prácticas comunitarias emergentes como proceso y como producto, relativizando su 

actuación en proyectos urbanos. La interdependencia de estas categorías en los procesos de decisión 

en el campo propositivo de acción local y de la Arquitectura-Urbanismo amplía la capacidad de 

transformación urbana por medio de la "creación de lugares" que son "devueltos" de forma más 

amplia a la ciudad. 

 

PALABRAS CLAVES: Prácticas comunitárias. Creación de lugar. Transformación 
socioespacial. Coexistencia socioeconómica. Arquitectura-Urbanismo. 

  



 

APRESENTAÇÃO  

Esta apresentação delineia comentários sobre o processo de aproximação à temática desta 

tese, percorrendo momentos anteriores de pesquisa durante o período de mestrado e em outros 

âmbitos, como experiências vivenciadas em outros países diretamente relacionadas com as 

motivações que incentivaram a busca por aprofundamento teórico-metodológico 

problematizados nesta tese. 

O desenho da paisagem urbana como ofício do arquiteto-urbanista necessita incorporar 

outras visões sobre a cidade. Este é o ponto de partida da investigação desta tese. 

Em pesquisa anterior, no período do mestrado, realizei uma investigação sobre a evolução 

urbana do bairro do Comércio de Salvador, a partir do ponto de vista da paisagem urbana, 

através do levantamento de vasta documentação iconográfica para entender o processo de 

transformação do bairro no período entre a fundação da cidade (1549) e o ano 2000. A temática 

se fundamentou na análise da linguagem visual dos elementos urbanos preconizados por Lynch 

(1960), junto ao método de apreensão do ambiente construído por meio de percepções visuais 

e relações topológicas com o tecido urbano, indicados por Kohlsdorf (2000). A maior 

contribuição do trabalho foi a criação de uma metodologia que integra um único sistema de 

informações geográficas com dados primários provenientes de fotos aéreas, mapas, postais e 

fotografias antigas; e dados históricos de períodos diferentes, evidenciando suas respectivas 

relações espaciais com o ambiente construído.  

A apropriação de ferramentas de geotecnologias utilizada para análises espaciais permitiu 

gerar visualizações digitais tridimensionais que simularam a configuração urbana de cada 

período. Essa imersão confirmou que a partir da análise da paisagem urbana pode-se inferir 

valores e grau de desenvolvimento de uma sociedade, dando significado ao passado e ao futuro 

da cidade, mas, principalmente, interferir na ação impulsionada no presente. O trabalho de 

Lynch ajudou a renovar a abordagem da leitura da paisagem e enfatizar a dimensão visual da 

percepção humana, que ajuda a criar imagens mentais, individuais e coletivas de espaço 

(LYNCH, 1969). 

A partir dessas opções de estudo e do contato com outros olhares sobre a cidade, o 

interesse sobre os elementos da paisagem urbana foi ampliado para a noção de ambiência 

urbana, conceito que envolve o conjunto de componentes naturais e não naturais, e todo o 

espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar. Pressupõe-se o espaço como cenário onde 

se realizam relações sociais, políticas e econômicas desempenhadas pelos diversos grupos 



 

sociais, sendo uma situação construída coletivamente e incluindo as diferentes culturas e 

valores, assim como o protagonismo e a participação das pessoas envolvidas com o lugar. A 

noção de ambiência é baseada em todos os sentidos humanos, sendo descrita como o encontro 

entre os dados físicos e os sentidos percebidos (AUGOYARD, 1979; THIBAUD, 2012; 

BESTETTI, 2014).  

Especificamente no Brasil, a condição da qualidade de vida experienciada pela população 

nas cidades tem sido relegada por aqueles que, oficialmente, produzem a cidade por meio do 

planejamento urbano. Condições precárias causam impactos sociais e ambientais no cotidiano 

de comunidades que vivem em lugares onde predomina a cidade dita informal, periférica, 

concentradora da pobreza, sem acesso à terra urbanizada nem benefícios coletivos.  

Em particular, ao vivenciar cidades brasileiras como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo 

e João Pessoa foi possível observar práticas comunitárias de autogestão em áreas precarizadas 

diante de demandas socioambientais recorrentes. Muitas dessas práticas apontam caminhos 

plurais que culminam na transformação socioespacial em suas ambiências.  

De forma complementar, a vivência em cidades metrópoles globais como Vancouver, no 

Canadá, e Copenhagen, na Dinamarca, possibilitou observar outra gama de práticas 

comunitárias de autogestão em áreas em processo de renovação urbana por estarem sem 

vitalidade, abandonadas ou destituídas de valor pela dinâmica do mercado. No caso da 

Dinamarca, iniciativas governamentais incorporam nas políticas públicas urbanas as práticas 

comunitárias emergentes (ou mesmo estimuladas) para sustentar a transformação desses lugares 

de moradia e convívio, com alcance das dimensões cultural, ambiental e espacial, assinalando 

caminhos que também levam a outras formas de transformação socioespacial em suas 

ambiências. 

São exemplos que podem ser observados sobre a perspectiva geopolítica do sul global e 

norte global, segundo Boaventura de Souza (2010). Enquanto as primeiras aparentam ser 

norteadas por processos de subsistência por resistência, as últimas estão associadas a processos 

de transição para resiliência. No entanto, ambas são conduzidas por processos de transformação 

socioespacial e de criação de lugares. 

Outras vivências ocorridas na Escócia e na Índia também complementam essa percepção 

inicial sobre as práticas comunitárias emergentes. Nestes casos, em especial, em lugares 

conhecidos como as Ecovilas mais antigas – Findhorn e Auroville –, com 55 e 49 anos de 

existência, respectivamente, revelam trajetórias de comunidades intencionais em processo de 



 

transição, desde a emergência com resistência frente ao sistema dominante às transformações 

em suas ambiências, incluindo diferentes modos de vida e de gestão, atravessadas por 

dimensões da complexidade das organizações comunitárias. 

Findhorn e Auroville apresentam práticas de autogestão para a autonomia independentes 

da iniciativa pública ou privada que não desconsideram as inter-relações entre comunidade-

natureza, experienciando este diálogo em suas ações. Em princípio, as práticas em questão 

caracterizam-se como práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e convívio e 

apontam caminhos trilhados para atuar nas suas diferentes realidades socioambientais, de forma 

propositiva e transformadora.  

A aproximação a essa temática culminou na participação voluntária junto ao programa 

permanente Ecobairro1 do Instituto Roerich da Paz e Cultura2. Sua origem provém da ideia de 

aprender e adaptar as práticas bem-sucedidas das Ecovilas para contribuir com soluções de 

problemas urbanos, propondo-se a tratar questões sociais e ambientais nas cidades, diante da 

previsão que 70% da população mundial estará vivendo em cidades até 2050 (WRI, 2010).   

A participação nesse programa despertou a necessidade de somar aprofundamento 

teórico-histórico e pesquisa empírica mais ampla na questão ambiental urbana, para além da 

concepção da sustentabilidade ambiental3. Assim, a percepção se ampliou para um interesse 

socioecológico, considerando que as transformações ocorrem em diferentes escalas de 

transformação, partindo dos indivíduos, comunidades e coletivos à cidade, passando pelas 

escalas da rua, do quarteirão e do bairro. 

Notou-se que a sensibilização das singularidades individuais e coletivas amplia a 

percepção e a apropriação do que existe próximo de si, no entorno, assim como expande sua 

percepção do outro. A perspectiva do coletivo a partir do indivíduo é potencializada 

gradativamente em cada uma das escalas de transformação, desde as decisões de escolha 

pessoal à retomada das relações de vizinhança e a participação ativa na associação de moradores 

local, proporcionando diálogos relativos ao lugar, ao bairro e à cidade com engajamento político 

                                                             
1 Tal programa foi iniciado em São Paulo (2004), Salvador (2010) e Feira de Santana (2014), abrigando projetos 

para a transformação de bairros em mais sustentáveis e pacíficos. Disponível em: < 

http://www.ecobairro.org.br/site/> Acesso em: 07/07/2016. 
1 A sustentabilidade ambiental trata, principalmente, de respeitar e destacar a capacidade de autodepuração ou 

regeneração dos ecossistemas naturais, relativos à natureza (SACHS, 1993). 
2 Organização não governamental, o Instituto tem a finalidade de reduzir a violência através de programas de 

Educação, Cultura e Arte para a Paz, proteção e preservação do Patrimônio Cultural e Natural. Disponível em: 

http://roerich.org.br/portal/. Acesso em: 07/07/2016. 
3 A sustentabilidade ambiental trata, principalmente, de respeitar e destacar a capacidade de autodepuração ou 
regeneração dos ecossistemas naturais, relativos à natureza (SACHS, 1993).  

http://www.ecobairro.org.br/site/
http://roerich.org.br/portal/


 

cidadão. Esses níveis de percepção e atuação promovem o resgate de relações interpessoais 

muitas vezes perdidas nos edifícios altos, em bairros onde o comércio e os serviços localizam-

se a distâncias percorridas apenas de carro ou transporte público. Estudiosos da vida urbana, 

como William Wirth, Jane Jacobs e Jan Gehl já evidenciaram que distâncias possíveis de andar 

a pé ou de bicicleta são essenciais para observar e promover transformações na condição de 

vida no ambiente das cidades.  

Enclaves de pobreza entre bairros de classe média e alta também foram lugares onde foi 

experimentada e validada a abordagem de fortalecimento do sentido de pertencimento local 

como, por exemplo, o trabalho realizado em uma rua do Calabar – bairro vizinho à Barra – por 

meio de um processo de mobilização e sensibilização da comunidade, de forma colaborativa, a 

partir da troca de saberes e da realização de oficinas com os temas de saúde, economia solidária, 

tintas ecológicas, cinema e diálogo, dentre outros, onde cada indivíduo é essencial no processo 

de transformação do lugar (OLIVEIRA, 2013). 

Em princípio, comunidades urbanas economicamente empobrecidas apresentam seus 

espaços de moradia e convívio tão próximos que as relações interpessoais e as possibilidades 

de conflitos são tensionadas em meio a desafios, violência e disputas de poder, ao tempo em 

que também são evidenciadas práticas de solidariedade. Nesse sentido, aprendeu-se com a 

vivência nessas comunidades, ao reconhecer a forma com que dialogam com as adversidades, 

impactos ambientais e vulnerabilidades sociais recorrentes. Foram, então, acessados saberes e 

potencialidades do coletivo com capacidade de transformação do lugar ainda latentes.  

Esta perspectiva vivenciada de forma propositiva junto a comunidades foi ampliada nos 

últimos quatro anos no processo de implantação do curso de especialização RAU+E/UFBA4.  

A trajetória percorrida e compromissos assumidos contribuíram com o desenvolvimento 

desta pesquisa de doutorado, sobretudo, no reconhecimento do “lugar” das práticas 

comunitárias emergentes e dos saberes locais existentes nas comunidades atendidas, na 

perspectiva de elaboração conjunta de projetos de arquitetura e urbanismo que valorizem a 

autogestão para autonomia. Foi entendido também que a ação propositiva na criação de lugares, 

quando leva em conta as singularidades individuais e coletivas e as mediações e colaborações 

com outros agentes, tende a ser mais efetiva e sustentável, no sentido de sua duração e 

                                                             
4 A RAU+E/UFBA teve seu primeiro ano de implantação em 2013, sob a coordenação da Profa. Dra. Ângela 

Gordilho-Souza, proponente desse curso em 2011. Inspirada na Residência Médica, atua na formação de 

profissionais recém-formados em Arquitetura, Urbanismo, Engenharia e áreas afins, assim como gestores urbanos 

do setor público, atualmente na proposta da sua 3ª. Edição Disponível em: <https://residencia-aue.ufba.br >. 
Acesso em: 07/01/2017. 



 

autonomia. 

Ao trazer essa experiência particular para o âmbito da pesquisa na pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo foram estimuladas reflexões durante as aulas da disciplina Formas de 

Pensar Contemporaneidade: Pós-estruturalismo e Arquitetura e também junto aos demais 

participantes do grupo de pesquisa LabHabitar5, possibilitando transpor o conceito de “filosofia 

engajada”, proposto por Guattari (2012), para uma compreensão do que se propõe como 

“projeto engajado”. No campo da Arquitetura-Urbanismo, este vem a ser aquele que é 

conduzido de forma propositiva e em colaboração com a comunidade e/ou coletivos, conferindo 

ao projeto urbano a função de agente/instrumento que identifica potencialidades latentes, 

impulsionando-as para a transformação socioespacial. 

Essa aproximação possibilitou questionar como seria uma atuação mais engajada do 

arquiteto-urbanista para ampliar sua atuação técnica no contexto dos processos urbanos 

contemporâneos. Foi preciso aliar uma visão crítica à pesquisa, assumindo a conjuntura das 

crises globais da atualidade (urbana, ambiental e societária), evidenciando a iminente e 

necessária transição de paradigmas nesta segunda década do século XXI. 

A pesquisa, portanto, possibilitou transitar entre vivências práticas, profissionais, técnicas 

e instrumentais, passando por um processo de teorização e elaboração metodológica, para 

fundamentar uma prática de caráter mais engajado e propositivo, a serviço da coletividade. 

 

 

  

                                                             
5 O Laboratório de Habitação e Cidade (LabHabitar) é um grupo de pesquisa e laboratório vinculado à Pós-

Graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, sob a coordenação da Profa. Dra. Angela Gordilho-Souza, desde 
1993, em que a autora exerce a função de coordenadora adjunta desde 2016. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo social de produção e acumulação de riquezas nas cidades, as práticas 

hegemônicas de concentração e a apropriação desigual dos bens coletivos geram conflitos e 

tensões recorrentes entre questões urbanas e ambientais. No entanto, práticas não hegemônicas 

de apropriação compartilhada de bens coletivos coexistem no meio ambiente urbano e apontam 

caminhos de convergência entre essas questões. Neste contexto, paralelo ao sistema dominante, 

foram identificadas práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e convívio de 

tendência socioecológica, em países considerados periféricos e centrais da globalização. Diante 

da pluralidade de práticas vivenciadas na fase exploratória da pesquisa surgiu a necessidade de 

uma aproximação teórica sobre tais práticas, com o objetivo de apreendê-las criticamente, 

considerando suas dimensões sócio-político-ambientais para relacioná-las com a realidade 

brasileira e considerar possíveis contribuições para o campo propositivo de ação da Arquitetura-

Urbanismo.  

Na fase inicial da pesquisa estava muito presente o questionamento sobre as tendências 

utópicas das práticas urbanas que buscavam transformação socioespacial, enquanto processo 

urbano contemporâneo. Esta visão originou a seguinte pergunta de partida: - Cidades em 

transição e outros ideários urbanos contemporâneos: novas utopias urbanísticas? sendo que o 

termo “cidades em transição” remetia à percepção da transição das cidades para uma outra 

conformação, em plena fase de elaboração.  

Entretanto, após as leituras e entrevistas exploratórias, o objeto de pesquisa deixou de ser 

os “ideários contemporâneos” para ser as “práticas emergentes” em comunidade, que contém 

esses ideários, o que fez transformar a pergunta inicial para a seguinte: estas práticas 

comunitárias emergentes são novas utopias urbanísticas ou potencializam o coletivo para a 

transformação socioespacial? 

 

1.1. Problemática 

Pressupondo-se que as tensões urbano-ambientais são reforçadas pelo recolhimento da 

ação do aparelho estatal diante da dinâmica de grupos financeiros globais que exercem a 

dominação sobre a terra e demais recursos, a desigualdade avança entre países. Dessa forma, a 

maioria dessas relações internacionais se consolidam por meio do monitoramento e da 

exigência de cortes nos gastos sociais nas várias instâncias de governo, em benefício de 



 23 

interesses particulares de uma minoria.  

Na perspectiva de gerar ações reguladoras, agências multilaterais internacionais, por meio 

de programas de abrangência global, como a Organização das Nações Unidas (ONU6), vêm 

promovendo a regulação de acordos sobre as Agenda Urbana e Agenda Ambiental entre países 

que carregam desigualdades extremas. Esta lógica, em sua maioria, reflete a defasagem entre 

as condições dos países envolvidos – em desenvolvimento e desenvolvidos; periféricos e 

centrais; Sul global7 e Norte global; fornecedores e compradores de recursos naturais – situação 

desafiadora que coloca a questão ambiental internacional no limiar entre perdas e ganhos, no 

meio a interesses e forças globais (LAGO, 2006).  

Da mesma forma, são evidenciados os limites impostos pelas forças multilaterais sobre a 

questão urbana nos países, pois os acordos acabam por modular as políticas públicas em função 

de necessidades, muitas vezes, distantes daquelas requeridas por comunidades locais e cidadãos 

– um caminho que, segundo Antonucci et al (2010), está desalinhado com as reais necessidades 

ambientais e sociais, desconectadas com qualquer possibilidade de ideário propositivo, 

progressista e transformador –.  

Ainda assim, nos últimos encontros no ano de 2015, foram estabelecidos os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)8 da Agenda 2030 para serem seguidos no nível das 

cidades, assim como o acordo sobre as mudanças climáticas, realizado na COP-219, em Paris. 

Contudo, a crítica existente em torno desses acontecimentos ocorre sob controvérsias, pois é 

questionável o legítimo interesse e propensão a mudanças por parte dos países desenvolvidos 

(ANTONUCCI et al, 2010). 

Essas formulações de coordenação vertical têm sido pouco eficazes ao reduzir problemas 

                                                             
6 A ONU promove o Programa sobre Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), o Programa para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e as Conferências das Partes (COP) com os encontros em: Vancouver - Habitat I (1976); Istambul - 
Habitat II (1972) e Quito - Habitat III (2016); Estocolmo - Declaração do Desenvolvimento Sustentável (1972); 

Johanesburgo - ECO-92 (1992); Rio92 - Agenda 21 (1992); Copenhagen - COP-15 (2009); Rio+20 (2012); Paris 

- COP-21 (2015); Nova York - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Objetivos do Milênio 

(ODM) – Agenda 2030 (2015).  
7 A divisão norte-sul é uma divisão socioeconômica e política utilizada para atualizar a Teoria dos Mundos. A 

partir dessa divisão, separa-se os países desenvolvidos, chamados de países do norte, dos países do sul, grupo 

de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  
8 Acordada pelos 193 Estados-membros da ONU, em Nova York, ano 2015, a declaração “Transformando Nosso 

Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, consist iu em 17 ODS e 169 metas, uma seção sobre 

meios de implementação e uma parceria mundial renovada, além de ser um mecanismo para avaliação e 
acompanhamento. 
9 No Acordo Climático de Paris, em 2015, os 197 países presentes assumiram compromissos para reduzir a emissão 

de gases do efeito estufa até 2025 e até 2030, assim como ampliar a participação de fontes de energia renováveis 

na matriz energética. No entanto, os EUA anunciaram a saída do acordo em 2017, o que afeta significantemente o 
acordo, já que são um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_Mundos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desenvolvidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesenvolvidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_em_desenvolvimento


 24 

estruturantes a metas que, muitas vezes, nascem imbuídas de pouca exequibilidade ante a atual 

fase da globalização, regida pelas relações mundiais em suas matrizes (Ibid., 2010). Por um 

lado, perpetuam a desigual alocação e distribuição de recursos no nível global e das cidades. 

Por outro lado, reforçam a degradação ambiental, a usurpação e a devastação desmedida da 

natureza que, se localiza nas bordas e emaranhados de comunidades empobrecidas, em áreas 

centrais e periféricas, sujeitadas a conviver com seus efeitos. Acima de tudo, amplia-se cada 

vez mais a dominação das instâncias subjetivas das singularidades individuais e coletivas, 

reforçadas com o apelo aos modos de vida consumistas, dependentes em excesso de bens de 

consumo (GUATTARI, 2012), gerando e nutrindo uma espiral crescente de problemas, em 

primeira instância, sem solução, apenas mitigações e adaptações.  

Ambos os países, periféricos e centrais, da atual globalização têm sofrido sérias 

consequências de práticas hegemônicas desmedidas e (in)sustentáveis, o que vem sendo 

estudado por meio da visualização de quatro cenários futuros10 baseados na energia descendente 

do petróleo, segundo Holmgren (2009): (i) Tecnologia Marrom – com o lento declínio do 

petróleo, a tecnologia seria usada para manter o status quo, o que desencadearia rápidas 

mudanças climáticas e planejamento centralizado com tentativas autoritárias para controlá-las; 

(ii) Tecnologia verde – com o lento declínio do petróleo, haveria tempo para investimento em 

tecnologia renovável e localização estratégica, cenário alinhado com o discurso de políticos; 

(iii) Guardiões da Terra – a produção de petróleo cairia, impossibilitando a globalização e 

forçando uma reconstrução de baixo custo da economia. Com o uso de combustível fóssil em 

queda livre, mudanças climáticas graves seriam evitadas; (iv) “Bote salva-vidas” – este é o 

cenário do desastre, em que as mudanças climáticas e o declínio dos recursos seriam graves.  

Dentre os cenários, o segundo aponta para elucubrações de tecnologias de alto 

investimento, servindo muito mais ao pensamento de grupos hegemônicos do que às já 

comprovadas tecnologias de baixo impacto ambiental e social apropriadas no nível local das 

comunidades. Estas, apontadas pelo terceiro cenário – Guardiões da Terra – onde uma 

sociedade global mais amadurecida aprenderia a considerar a natureza como limite da economia 

(CECHIN, 2010), possibilitando encontrar coerência entre a disponibilidade de recursos 

naturais e as necessidades humanas. Assim, seriam evitados o primeiro e o último cenários que 

levariam a humanidade à auto-destruição.  

Embora a caracterização dos quatro cenários seja inevitavelmente especulativa, fornece 

                                                             
10 Holmgren (2009) estudou quatro cenários futuros de Energia Descendente, a partir de uma combinação de 

declínio do petróleo: rápido ou lento, leve ou severo, nos próximos 10 a 30 anos.  
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uma referência para considerar como o “pico do petróleo” e as mudanças climáticas poderiam 

interagir para remodelar recursos energéticos globais e locais, padrões de assentamento, 

economia e governança. A análise de cada um desses cenários possibilita visualizar quais 

respostas seriam eficazes por meio de políticas potencialmente efetivas, adotadas no nível de 

governo e das respostas produzidas no nível local das comunidades. 

Esse contraponto inclui as ações promovidas por iniciativas cidadãs e comunitárias que 

vêm demonstrando maior articulação, a partir do Fórum Social Mundial11 (FSM) organizado 

anualmente desde 2001 como um debate democrático de ideias, reflexões, compartilhamento 

de experiências entre sociedade civil, movimentos sociais e Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), com o objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social global. Em 

princípio, os participantes do Fórum não estabelecem posição partidária nem governamental, 

sendo ao mesmo tempo contrários ao processo de globalização neoliberal. 

 No contexto da atual fase da globalização, os valores individualistas promovidos pela 

sociedade capitalista se encontram exacerbados pela aceleração ocorrida desde o final do século 

XX. Deleuze (1992) analisou esse período sob a perspectiva da “sociedade disciplinar”, 

formada pelos interesses do capitalismo industrial, por meio da especialização das ciências, da 

separação das disciplinas no processo de educação tradicional, o que provocou a desconexão 

entre as ciências sociais e naturais, e entre o homem e a natureza. Segundo o autor, na transição 

da “sociedade disciplinar” para a “sociedade de controle” a modelagem proporcionada sob os 

espaços confinados da fábrica, da escola e do hospital foi substituída pela modulação12 

veiculada pelos espaços de fluxos: e pela participação em diferentes redes; vinculada à 

renovação de compromissos que gera o homem endividado e não mais o homem confinado, 

atendendo, assim, aos interesses hegemônicos em função do benefício de poucos (DELEUZE, 

1992). 

Guattari e Rolnik (1996) desenvolveram essa percepção no domínio da subjetividade, 

reconhecendo que a grande mídia global subjuga os indivíduos em função dos interesses de um 

pequeno consórcio de grandes corporações que governam o mercado financeiro global. Dessa 

forma, as singularidades individuais e coletivas têm sido moduladas em meio aos espaços de 

                                                             
11 O Fórum Social Mundial surgiu a partir da associação de ONGs brasileiras e o jornal francês Le Monde 

Diplomatique, como um contraponto ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que se realiza 

anualmente. O FSM vem sendo realizado em uma frequência anual, tendo ocorrido no Brasil, na Índia e no Quênia, 

sendo que o próximo, em 2018, está previsto para ocorrer em Salvador, Bahia, Brasil.  
12 De acordo com Deleuze (1992, p. 221), “[...] os controles são uma modulação, como uma moldagem auto 

deformante que muda a cada instante”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Davos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia


 26 

fluxos onde circula a mídia global que serve aos interesses hegemônicos da “sociedade de 

controle”. Recuperando dados fornecidos pelo Swiss Federal Institute13 (SFI), este pequeno 

grupo é composto por apenas 147 empresas que formam uma “super entidade” detentora do 

controle de cerca de 40% da riqueza econômica do mundo. Na área de alimentos o quadro é 

ainda mais grave, pois apenas dez grandes empresas controlam o mercado global. Nos EUA, 

na produção e distribuição de notícias e entretenimento (TV e cinemas) são apenas seis grandes 

grupos que detêm o controle (KORTEN, 2001). 

Essa conformação tem se reproduzido exponencialmente em meio as mutações do sistema 

capitalista ao longo de sua existência. Em ciclos que se repetem, onde riqueza predomina sobre 

escassez, a exploração antes exercida sobre o proletariado, no último século, vem sendo 

transferida para o consumidor, em processos de dominação efetivada pela cultura do marketing 

para o consumismo sobre as singularidades dos indivíduos (MARX, ENGELS, 2009). Do 

mesmo modo que o consumo passou a ser a mola mestra do capitalismo, também se tornou 

promotor da crise econômica, política e socioambiental da atualidade.  

Sob a perspectiva socioambiental, as noções de uma nova racionalidade ambiental14 e 

uma nova racionalidade social produtiva são trabalhadas por Enrique Leff15 (1994). A 

racionalidade ambiental contrapõe a racionalidade econômica resultante do desenvolvimento 

do sistema capitalista, enfatizando a ação do indivíduo motivado por interesses econômicos 

como fator estruturante do capitalismo – este, tão produtivista e antiecológico quanto o 

socialismo16. A racionalidade social produtiva é fundamentada na reapropriação social da 

natureza a partir de formas de democracia participativa direta – não a tradicional democracia 

representativa. Por sua vez, essa gestão direta dos recursos naturais estaria baseada em práticas 

tradicionais resultantes das cosmovisões e culturas que têm um comportamento mais harmônico 

(sustentável) com a natureza. Leff (1994) busca no espaço do município e da comunidade a 

participação democrática e direta para a gestão dos recursos ambientais e considera que os 

                                                             
13 O Instituto Federal Suíço divulgou o estudo The Network of Global Corporate Control em 2016.  
14 Diferentemente da teoria marxista, esta é outra vertente de explicação da produção do capitalismo, a partir de A 

ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max WEBER (1996). 
15 Enrique Leff é um dos principais intelectuais latino-americanos no âmbito da problemática ambiental. Foi 

coordenador da Rede de Formação Ambiental da América Latina e Caribe, do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA) (1986-2008) e é professor da Universidade Autônoma do México (UNAM). Em seu 

livro Ecologia e Capital estabelece um diálogo crítico entre Economia e Ecologia, e irrompe uma Economia 

Política do Ambiente - teoria integradora da Economia Ecológica e da Ecologia Política -. 
16 Existem outros sistemas presentes no mundo atual, mas aqui são considerados somente o capitalismo e 

socialismo em suas formas brutas. 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
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acontecimentos ambientais globais deveriam ser suficientemente relevantes para a efetivação 

de mudanças estruturais. 

Nessa direção, comunidades locais, aqui entendidas como coletividades de diferentes 

indivíduos, e suas formas de organização, ainda não são totalmente reconhecidas como agentes 

que moldam seus próprios espaços, a partir de seus modos de vida, podendo contribuir para o 

desenvolvimento local de forma abrangente. Da mesma forma, planejadores urbanos, 

frequentemente, desvalorizam o significado e a contribuição dessas abordagens e 

desconsideram a importância do nível local para a implementação de projetos concretos e de 

políticas relacionadas ao meio ambiente urbano. 

O meio ambiente urbano contempla um conjunto de fatores sociais emaranhados a estados 

da natureza, compreendendo os campos das ciências ambientais e sociais em aglomerados 

urbanos (CRONON, 1996). No nível local, impactos sociais e ambientais recorrentes têm 

despertado respostas diversas na forma de práticas comunitárias de autogestão, com o intuito 

de solucionar questões em que há lacunas na ação das políticas públicas.  

Exemplos dessa realidade estão distribuídos pelas cidades brasileiras – metrópoles, 

cidades médias e pequenas – ainda que, nos anos recentes, esse quadro tenha apresentado 

alguma recuperação e o acesso a bens de consumo pela população empobrecida tenha ampliado 

significativamente. A maioria dos brasileiros, especialmente nas grandes cidades, não encontra 

oferta de solução de moradia adequada, nem no mercado, nem nos programas públicos, sendo 

excluída da condição de cidadania, em razão de sua condição econômica e de restrições 

urbanísticas e ambientais (MARTINS, 2011). Nesse sentido, há estudos aprofundados sobre 

justiça social e ambiental em que afloram questionamentos sobre o serviço prestado pelo 

sistema de códigos e regulamentações sobre a questão ambiental no país (ACSERALD, 2001). 

A questão da moradia, portanto, se destaca como foco de conflitos devido à multiplicação 

de áreas precarizadas, destituídas de infraestrutura apropriada e abandonadas pelo circuito do 

capital financeiro. A questão também se prolifera em países centrais da globalização atual como 

o Reino Unido na Europa e os Estados Unidos, porém, com outras proporções. Desde a crise 

financeira de 2008, a perda da moradia de milhares de famílias mais pobres também ocorreu 

nesses países, executadas pelo sistema de hipotecas diante da intensa especulação financeira17 

                                                             
17 Raquel Rolnik (2015) analisou, em diversos contextos do mundo globalizado contemporâneo, os impactos 

sociais da financeirização da produção de moradia que resultou na falência do sistema e execução de hipotecas em 
grande escala, nas diversas regiões visitadas como relatora especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada. 
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associada ao mercado imobiliário e incentivo ao consumismo (ROLNIK, 2015). 

Recentemente, nestas economias mais centrais, com o predomínio do capitalismo 

corporativo financeiro, a presença do Estado tem exercido muito mais um papel de mediação 

do que de regulação, junto às estratégias do capital global, em detrimento do interesse coletivo.  

Inevitavelmente, o Estado acaba por favorecer irregularidades na distribuição da terra urbana 

com a aprovação de grandes projetos de operações consorciadas que não contemplam o 

interesse social pelo Direito à Cidade, no sentido mais amplo da produção e bem-estar coletivo. 

(MARICATO, 2011; GORDILHO-SOUZA, 2015; ROLNIK, 2015) 

De fato, nem todos têm garantido o direito constitucional à moradia e à cidade em função 

da desigualdade na distribuição das riquezas, das contradições sociais e dos conflitos 

relacionados à propriedade da terra. Em diferentes proporções, populações se encontram em 

loteamentos irregulares, em ocupações informais e em favelas, justamente nos lugares 

ambientalmente mais frágeis e de risco socioambiental18. Esses lugares são os que mais têm 

mostrado questões de conflito urbano-ambiental por serem áreas protegidas na legislação 

urbana, desconsideradas pelo mercado imobiliário formal. Isso também acontece em edifícios 

que se tornam obsoletos, perdem valor de locação, terminam abandonados, transformando-se 

em cortiços e ocupações com qualidade precária.  

Após o balanço das abordagens existentes sobre o problema e retomando a pergunta de 

partida que questionava se as práticas emergentes eram novas utopias contemporâneas, foi 

observado, na pesquisa empírica, que longe de serem práticas utópicas, elas partem dos 

problemas dos lugares e desenvolvem condições sociopolítico-ambientais capazes de promover 

transformação socioespacial – entendida como transformação que ocorre ao longo de processos 

fazendo convergir questões sociais e ambientais em projetos de melhorias –, a partir de 

cooperações sociais, possibilitando o fortalecimento de ideias, de práticas e de ações de cunho 

democrático relevante, em que a ação ambiental não se apresenta como partidária e restrita a 

classes e setores privilegiados da sociedade (LEFF, 1994; 2002). 

A pesquisa sobre as práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e convívio 

seguiu, portanto, com os seguintes questionamentos:  

 As práticas comunitárias emergentes são novas utopias urbanísticas? ou são 

potencializadoras do coletivo para a transformação socioespacial? Partem de que 

                                                             
18 O risco socioambiental é avaliado por meio de parâmetros sociais e ambientais para identificar atividades que 

desrespeitam legislações ou colocam em risco a saúde pública e o meio ambiente. 
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iniciativa? 

 Apontam caminhos que convergem questões sociais e ecológicas em processos e 

projetos urbanos? Qual o eixo norteador e o enfoque desses caminhos?  

 Qual o lugar dessas práticas no campo propositivo de ação local e da Arquitetura-

Urbanismo? Quais são os aspectos dessas práticas que promovem a “criação de lugar”? 

 Como este contexto poderia interferir na formação do arquiteto-urbanista? 

 

1.2. Pressupostos 

Assim, em relação às questões levantadas, pressupõe-se que: 

 As práticas estudadas são utopias experimentais (Lefebvre) potencializadoras do 

coletivo (Guattari) e de transformação socioespacial no nível local, com diferentes 

abrangências de impacto na cidade; 

 As práticas apontam caminhos que convergem questões sociais e ecológicas em 

propostas no campo propositivo de ação local com enfoque na comunidade e na natureza 

como eixo norteador. 

 As práticas ocupam um lugar como processo (apropriação social) e como 

produto/projeto (ambiência) e podem contribuir para o desenvolvimento local. São 

passíveis de reconhecimento no campo propositivo de ação da Arquitetura-Urbanismo.  

Nesse sentido, as práticas comunitárias observadas, emergentes em lugares de moradia e 

convívio, apresentaram formas diferentes de lidar com as singularidades individuais e coletivas, 

demonstram ações para além das questões ambientalistas e sinalizam indícios de 

interdependência entre as singularidades individuais e as relações sociais com a natureza, em 

princípio, incorporáveis às práticas da Arquitetura-Urbanismo.  

Em termos teórico-metodológicos, significa dizer que foi preciso reconhecer as 

dimensões sociopolítico-ambientais das práticas estudadas para além do poder decisório 

exercido pelas dimensões político-econômicas recorrentes. Do mesmo modo, pressupôs-se 

integrar as vertentes urbanística e ambientalista deste campo propositivo de ação local e de 

projeto, que caminharam por muito tempo separados, para que possam convergir em propostas 

mais efetivas, do ponto de vista da sua sustentação pela comunidade e pela natureza.  
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1.3. Objetivos e relevância 

O objetivo principal da pesquisa foi apreender criticamente as práticas comunitárias, 

diante dos desafios dos processos urbanos contemporâneos da realidade brasileira. A pesquisa 

investigou tais práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e convívio e suas 

tendências socioecológicas, se são potencializadoras do coletivo para transformação 

socioespacial e, se apontam caminhos de convergência entre as questões urbanísticas e 

ambientais, capazes de contribuir ao campo propositivo de ação da Arquitetura-Urbanismo. Em 

paralelo, como esses lugares são reintegrados à cidade, promovendo retorno social.  

Os objetivos específicos a seguir relacionam-se aos capítulos de desenvolvimento desta 

tese:  

 Apresentar a temática a partir da retomada dos campos do conhecimento e conceitos 

que aproximam as ciências sociais e ecológicas para identificar pontos de convergência 

entre as questões sociais e ambientais (Capítulo 2); 

 Investigar historicamente as origens das vertentes urbanística e ambientalista e dos 

ideários de reforma social e ecológico do campo propositivo de ação local e da 

Arquitetura-Urbanismo para identificar práticas comunitárias sob o enfoque da 

proximidade à natureza e da formação de comunidade (Capítulos 3 e 4); 

 Aproximar-se de estudo multirreferencial de abordagens teóricas, formulando um 

quadro teórico referencial para analisar as práticas (Capítulo 5); 

 Identificar caminhos utilizados para convergir questões sociais e ambientais nas práticas 

estudadas, diferenciando-as e potencializando-as no campo propositivo de ação local e 

da Arquitetura-Urbanismo (Capítulo 6). 

Nas atuais condições de complexidade dos processos de projeto de Arquitetura-

Urbanismo, o campo propositivo da Arquitetura-Urbanismo engloba diferentes ideários que 

permeiam as propostas de projetos, fazendo prevalecer o poder intrínseco daqueles que as 

integram ou apenas daqueles que as propõem. Contradições de classe, num estilo de análise 

derivado do marxismo, têm sido o foco da maioria das análises críticas no campo dos conflitos 

urbano-ambientais. No entanto, condições de contradição não necessariamente intrínsecas ao 

conceito de classe, em particular, as ecológicas, precisam ser consideradas. Além destas, 

convergências também precisam ser incluídas nas análises críticas. 

Desse modo, um outro olhar sobre as áreas de risco socioambiental – localizadas 

próximas à mananciais e represas de abastecimento de água, rios, córregos, reservas florestais, 



 31 

remanescentes de mata atlântica e praias – buscaria compreendê-las como áreas potenciais de 

recuperação e regeneração socioambiental. Esta perspectiva requer observar as potencialidades 

das pessoas e do lugar dentre as dimensões sociopolítico-ambientais que as permeiam. 

Pressupondo-se que potencialidades surgem em meio a desafios, justifica-se a emergência 

de práticas comunitárias que interagem com o ambiente por diferentes caminhos e transitam de 

situações de vulnerabilidade e baixa habitabilidade para transformações socioespaciais de 

impacto local, algumas de forma mais visível e outras de forma latente.  

Nos congressos mais recentes no campo da pesquisa em Arquitetura-Urbanismo 

organizados pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano 

e Regional (ANPUR) como o ENANPARQ, o ENANPUR e o WPSC19, assim como as 

publicações da rede nacional Observatório das Metrópoles, a temática das práticas urbanas 

emergentes está começando a ser mais citada, em meio a noções de “planejamento insurgente” 

e “resistências urbanas biopotentes”, na escala nacional; e noções de “transição urbana” e 

“capacidade transformativa urbana”, dentre outros, na escala internacional. Em paralelo, uma 

busca textual foi realizada em repositórios de trabalhos acadêmicos e portais de periódicos 

nacionais e internacionais, constatando que essa temática não é explorada na Arquitetura-

Urbanismo sob o ponto de vista do campo propositivo de ação local.  

Assim, foi possível obter um panorama do estado da arte sobre a temática, sendo 

perceptível a lacuna de reflexão sobre as práticas comunitárias emergentes em lugares de 

moradia e convívio no Brasil que transitam pelos conceitos de resistência e resiliência, 

relacionadas com práticas em outros lugares do mundo. Ficou evidente o potencial do estudo 

ao procurar aprofundamento teórico-metodológico para reconhecer o lugar dessas práticas nas 

transformações urbanas.  

Além disso, foi possível constatar que as pesquisas mais recentes no campo urbano se 

enquadram na perspectiva dialética, em que as transformações sociais ocorrem em meio a 

divergências, atravessadas por disputas de posições de poder em dimensões sociopolítico-

econômicas. Esta pesquisa, no entanto, buscou visualizar o que se encontrava subjacente em 

uma perspectiva micropolítica, com foco em dinâmicas locais, por meio de uma abordagem 

bottom-up, tanto de pesquisa quanto do próprio objeto de estudo. Sem perder de vista a 

                                                             
19 A participação no III WPSC - World Planning School Congress (Congresso Mundial de Escolas de 

Planejamento) em 2015, em Praga; no IV WPSC que ocorreu no Rio de Janeiro em 2016; no IV ENANPARQ que 

ocorreu em Porto Alegre em 2016; assim como no XVII ENANPUR - Encontro Nacional de Pós-graduação em 

Planejamento Urbano e Regional, em 2017, em São Paulo possibilitaram perceber o panorama de pesquisas sobre 
a temática em questão. Nos últimos três foram apresentados artigos com considerações parciais desta tese. 



 32 

perspectiva dialética, mas considerando que o desafio das transformações socioespaciais e de 

“criação de lugar” precisam ser percorridos por caminhos de convergência entre questões 

sociais e ambientais.  

Nesse contexto, a presente pesquisa buscou respostas que desafiam os modelos de 

intervenção das práticas hegemônicas de transformação do espaço. Estas, quando exercidas por 

iniciativas governamentais de planejamento urbano, sem a participação legítima dos moradores 

locais, muitas vezes se espacializam em áreas que não são apropriadas pelas pessoas, sendo 

abandonadas e/ou depredadas rapidamente, reproduzindo não-lugares20 – espaços sem 

significado suficiente para se definir como “lugar” –. Este foi outro aspecto relevante para a 

pesquisa, pois a falta de efetividade dessas práticas intervencionistas, em sua maioria, advém 

do processo anterior ao projeto de intervenção, em que não é desenvolvido o diagnóstico das 

necessidades conjuntamente com os moradores locais e não são considerados as potencialidades 

das pessoas e dos lugares, nas suas dimensões sociais e ecológicas.  

Nos exemplos plurais pesquisados nesta tese, mesmo que em contextos sociopolíticos 

distintos, práticas locais emergiram de forma análoga, fazendo-se necessária uma leitura crítica 

dos ideários e ideologias subjacentes, e assumindo a necessidade da concepção de um método 

de leitura para essa compreensão. 

Nesse sentido, a complexidade dos problemas ambientais urbanos tem requerido 

abordagens de planejamento e projeto cada vez mais participativas, que variam em contextos 

sociopolíticos distintos, segundo níveis diferenciados de envolvimento político dos cidadãos, 

das comunidades e das partes interessadas, como agentes governamentais e investidores 

financeiros. 

Ao contexto mais amplo dos movimentos sociais21, de luta por moradia e por reforma 

urbana, desde os anos 1990 somam-se os “novos movimentos sociais”22, como o movimento 

Occupy Wall Street nos EUA, Los Indignados na Espanha, a Primavera Árabe no mundo árabe 

                                                             
20 Marc Augé (1995), antropólogo francês, cunhou o termo “não-lugar” para definir espaços de convívio 

construídos sem envolvimento das pessoas que vão usufruir do lugar, sem que as pessoas se apropriam do mesmo, 

a exemplo de um quarto de hotel, um aeroporto ou supermercado. Nesta tese, o termo é utilizado como crítica a 
intervenções em áreas públicas com construção de espaços que não são apropriados e são abandonados ou 

depredados. 
21 Scherer-Warren (2009) entende movimentos sociais como aqueles que conectam sujeitos individuais e atores 

coletivos em torno: (i) de identificações comuns; (ii) de um campo de conflito e de seus principais adversários; 

(iii) e de um projeto ou utopia de transformação social. 
22 Os “novos movimentos sociais” em rede da era digital representam uma nova espécie em seu gênero. Quanto 

mais interativa e autoconfigurável é a comunicação, menos hierárquica é a organização e mais participativo o 
movimento. (CASTELLS, 2013) 
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e, inclusive no Brasil, as Jornadas de Junho de 2013, dentre outros. À semelhança a essas 

insurgências que conectaram singularidades individuais e coletivas em torno de um projeto ou 

utopia de transformação social, nesta pesquisa foram enfatizadas aquelas que visaram a 

materialidade do espaço. Enquanto os movimentos se expressam nas ruas reivindicando direitos 

(à cidade: moradia digna, direitos trabalhistas, transporte público e bens de consumo coletivo 

em geral), as práticas comunitárias se expressam na criação de lugares de moradia e de convívio 

onde a natureza ocupa um lugar de destaque no modo de vida e nos processos decisórios de 

ação local (a exemplo das comunidades intencionais na forma de Ecovilas – Christiania 

(Dinamarca) e Findhorn (Escócia); e da comunidade que bordeja uma área de depósito de lixo 

clandestino – Morro do Vidigal (Rio de Janeiro, Brasil) – estudados nesta tese). 

No contexto brasileiro, os níveis atualmente alcançados de participação foram duramente 

conquistados pela via da luta e do enfrentamento ao modelo dominante. Desde a década de 

1970, por meio dos movimentos sociais pela Reforma Urbana e dos movimentos ambientalistas, 

foram registrados avanços na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade de 2001, 

culminando na criação do Ministério das Cidades em 2003 com a campanha para elaboração 

dos Planos Diretores Municipais Participativos. Entretanto, a participação não alcança níveis 

elevados e nem mesmo efetivos, senão utópicos. Segundo Ermínia Maricato (2011, p.7), 

secretária executiva do Ministério no período 2003-2005, “no século XXI a ideia utópica 

predominante é restringir os direitos individuais à propriedade em favor do interesse coletivo”. 

Ratifica-se que os ideários pelo Direito à Cidade estão incorporados às leis mais recentes na 

instância de planejamento no Brasil supracitadas, mas estas ainda não contêm instrumentos que 

a regulem efetivamente na prática coletiva de produção das cidades.  

Entre 2001 a 2016, o país experimentou uma renovação da política urbana e de processos 

decisórios participativos. Entretanto, são passíveis de críticas, pois além de terem sido 

modulados pelos interesses político-econômicos locais, na atualidade, estão passando por um 

novo processo de modulação, sob as medidas conservadoras do governo atual, de acordo com 

os interesses político-econômicos vigentes. Com isso, o contexto demanda novas formas de 

organização comunitária em defesa dos interesses da coletividade, que vive sob o estigma da 

desigualdade social, da segregação espacial como processos de seletividade movidos pela 

gestão corporativa das cidades.  

É preciso retomar o lugar das comunidades e da importância da natureza, assim como 

suas inter-relações nos processos decisórios urbanos, partindo do nível local ampliando-os para 

a cidade. Afinal, ainda nessas primeiras décadas do século XXI, os instrumentos de controle do 
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uso do solo urbano têm servido mais a interesses particulares de uma minoria do que aos 

interesses da coletividade, sob o ponto de vista das comunidades urbanas. Do mesmo modo que 

as medidas compensatórias para recuperar perdas irreparáveis do patrimônio ambiental são 

insuficientes, sob o ponto de vista da natureza.  

Essa perspectiva de conexão dialógica tornou necessária a reconstrução de laços entre as 

Ciências Ecológicas e as Ciências Sociais, a partir de uma releitura dos ciclos históricos quando 

estas ciências se aproximaram e se afastaram. Considerando que muitas das noções e dos 

conceitos transitados por estes dois campos foram desvirtuados nas últimas décadas, a exemplo 

das noções de “sustentabilidade” e “resiliência”, por terem sido utilizadas por setores do capital 

financeiro para mascarar soluções que corroboram o ideário verde23. Consequentemente, foram 

questionados e desacreditados no meio acadêmico, desviando um caminho de possíveis ganhos 

qualitativos para as questões urbanas, deixando um rastro de incertezas e atrasos no campo 

propositivo de ação da Arquitetura-Urbanismo.  

Historicamente, foi possível confirmar que priorizar abordagens técnicas e tecnológicas, 

enfatizando processos e relações sociais em intervenções urbanísticas, não foi suficiente para 

realizar uma ação transformadora do espaço enquanto um lugar. A capacidade de alcançar 

qualidade urbanística e ambiental – que incorpore as necessidades e os desejos das pessoas e 

grupos sociais para quem os lugares são criados – depende de interações profícuas entre 

múltiplos agentes, de forma inclusiva, identificando os conflitos e também as convergências 

para se potencializar uma produção coletiva da cidade.  

Para além da abordagem técnica, foi indispensável tratar as questões urbano-ambientais 

por meio de uma perspectiva política de engajamento, sobretudo, por uma visão ampliada sem 

coadunar com uma facção partidária, nem mesmo com interesses particulares de agentes 

determinados por aportes monetários. Adicionou-se a essa visão exclusivista, evidências 

comprovadas em pesquisas24 no campo urbano, realizadas nos anos 1990, sobre um dos grandes 

motivos “(d)os processos ecológicos (serem) postos de lado, resultaram na (da) visão que os 

urbanistas têm da natureza: inerte, estática, sem reação às intervenções antrópicas e sem 

restrições e limites de uso” (NERY, 1992, p.97). 

                                                             
23 A exemplo do greenwashing, prática que tem como objetivo criar uma imagem positiva, diante da opinião 
pública, acerca do grau de responsabilidade ambiental de organizações ou pessoas (bem como de suas atividades 

e seus produtos), ocultando ou desviando a atenção de impactos ambientais negativos por elas gerados. 
24 A exemplo da dissertação de Mestrado da Profa. Jussana Nery “Enfoque Ecológico ao Planejamento Físico 

Territorial” e pesquisas dos professores vinculados ao Laboratório de Conforto Ambiental (LACAM) da Faculdade 
de Arquitetura-UFBA. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%A3o_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%A3o_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


 35 

A relevância desta pesquisa está na retomada de atenção ao enfoque ecológico 

minimamente abordado nas esferas de planejamento urbano, considerando as dificuldades de 

sua aplicação no final do século XX. Por um lado, pela origem urbanística do planejamento 

físico territorial, que enfatizava aspectos morfológicos e modelos pré-concebidos arraigados na 

formação do arquiteto e, por outro, pelo atrelamento do planejamento físico territorial ao 

planejamento integrado ou global25 (NERY,1992, p.100). 

De forma complementar, diante dos problemas atuais, a tese demonstra a formação de um 

ideário de coexistência socioecológica que tende a associar questões ecológicas, sociais e 

humanas aos aspectos sociológicos, econômicos, psicológicos e geográficos. Ampliou-se, 

assim, a abrangência do “[...] enfoque ecológico que, metodologicamente, não é impositivo, 

pois resulta das especificidades do território” (NERY, 1992, p.100), ao incluir a pluralidade 

existente nas eco-lógicas sociais, ambientais e das singularidades (GUATTARI, 2012), 

colocando o arquiteto-urbanista diante de novas situações para as quais precisa se preparar em 

sua formação. 

Nesse sentido, à noção preliminar de coexistência socioecológica, que se traduz na 

possibilidade da coexistência entre contradições e confluências sociais e ambientais no campo 

propositivo de ação, foi somada a dimensão das singularidades individuais e coletivas, para 

ampliar o espectro de abrangência das transformações socioespaciais. Com esta nova 

perspectiva de coexistência, pressupõe-se que ações locais podem ser potencializadas, no lugar 

de, exclusivamente, analisadas sob o olhar de conflitos urbano-ambientais. No nível local, 

impactos sociais e ambientais recorrentes têm despertado respostas plurais na forma de práticas 

comunitárias de autogestão, com o intuito de responder a lacunas da ação das políticas públicas. 

 

1.4. Metodologia 

 

1.4.1. Trajetória para a pesquisa 

O fenômeno das práticas comunitárias emergentes foi observado nas vivências em 

cidades de países centrais como Vancouver, no Canadá, em 2006, durante viagem de estudo e 

trabalho, e Copenhagen, na Dinamarca, em 2015, durante o período da bolsa de pesquisa da 

                                                             
25 Ao planejamento integrado sobreveio o planejamento estratégico, ambos relacionados ao pensamento neoliberal 

que tem dominado o urbanismo atualmente, pela sustentação do poder e da acumulação do capital, destituindo de 
importância a problemática ambiental e ecológica. 
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CAPES por período de – seis e sete meses, respectivamente –. Essas experiências como cidadã 

temporária foram essenciais para a apreensão da cidade, a percepção da ambiência e da 

qualidade de vida mantida pelo longo período de ação do Estado do Bem-Estar Social na maior 

parte dessas cidades, assim como, as precariedades ainda existentes em enclaves urbanos, 

guetos de imigrantes e periferias empobrecidas. Outro aspecto importante foi a percepção da 

consciência de cidadania, de respeito ao outro e a valorização da vida coletiva, considerando os 

diferentes contextos socioculturais vivenciados. 

De modo geral, no Canadá, muitas dessas práticas são associadas à preservação do meio 

ambiente e à recuperação da cultura dos nativos locais, que por muito tempo foram 

descaracterizados e isolados pela sociedade formada, essencialmente, de imigrantes. Na 

Dinamarca, as práticas locais são associadas à retomada da conexão com a natureza na cidade, 

como a agricultura urbana, sendo muitas delas relacionadas à cultura escandinava, voltada para 

o trabalho26 cooperativo e o valor dado à coesão social. Neste último caso, esses processos são 

estimulados pela própria municipalidade.  

Como contraponto, Copenhagen também comporta no centro da cidade, a comunidade 

conhecida como Christiania Freetown, que se posiciona “independente da comunidade 

europeia” e se auto intitula como “cidade livre”. Iniciada durante o movimento da contracultura 

na década de 1970 e associada na década de 1990 ao movimento das Ecovilas, apenas 

recentemente teve a propriedade da terra negociada pela comunidade – até então uma ocupação 

irregular sobre área militar abandonada –. Contudo, para muitos estudiosos Christiania 

Freetown se configura como um exemplar de prática comunitária consolidada, tanto no 

ambiente construído quanto na sua imaterialidade que sobrevive nos seus próprios moldes em 

meio a uma metrópole europeia (FALLESEN, 2008): revelando-se como “resistência criativa”, 

como espacializações improváveis em meio ao sistema hegemônico.  

Observa-se que a Dinamarca é um dos países precursores do cooperativismo no século 

XIX, o que favoreceu seu envolvimento no movimento das Ecovilas, ao lado do Reino Unido.  

Ainda em 2015, como parte da pesquisa do doutorado, foi planejada a vivência de 15 dias 

em Findhorn, na Escócia, a Ecovila mais antiga e precursora do movimento, durante o encontro 

de vinte anos da Global Ecovillage Network - GEN+2027, com participação ativa em grupos 

                                                             
26 Após a Reforma Protestante, a Escandinávia torna-se protestante, que postula uma formação técnica, baseada 

no pragmatismo, onde o acúmulo de excedente é observado como ética de vida, de dedicação ao trabalho e a busca 

da riqueza se explica como dever moral (WEBER, 1930). 
27 A Rede Global de Ecovilas é uma organização não-governamental. O encontro GEN+20 ocorreu em julho de 

2015, em Findhorn na Escócia, com a presença em média de 300 pessoas, dentre delegados, ativistas e membros 
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temáticos28 e de interesse. Ali pude testemunhar a força e a diversidade do movimento e 

interagir com moradores de diversas Ecovilas, tendo maior compreensão da organização da 

rede, da renovação de estratégias, dentre as temáticas que colaboram com a pesquisa, ao aplicar 

questionários semi-estruturados. 

Essas impressões se correlacionam com outra experiência ocorrida na Índia, em 2010, 

fase anterior ao doutorado, com a vivência de 12 dias na cidade universal de Auroville, também 

associada à rede de Ecovilas – lugar de extremo contraste com a própria capital Nova Delhi e 

outras cidades médias daquele país, em relação às condições de vida, à ambiência das áreas 

urbanizadas, ao uso de tecnologias apropriadas29 e à distribuição mais igualitária dos bens de 

consumo coletivo. Inaugurada em 1968 para abrigar pessoas de todas as raças e povos em uma 

terra que não pertencesse a nenhuma nação, Auroville foi erguida sobre terra doada pelo Estado 

e firmada como propriedade da comunidade, o que a tornou independente para ter uma 

organização social por conselhos de cidadãos, validando há quase 50 anos uma gestão 

compartilhada em grande escala, para duas mil pessoas até o ano da visita. Auroville é projetada 

para cinquenta mil habitantes.  

Vivências em comunidades urbanas no Brasil ocorreram em paralelo, desde 2010, por 

meio da imersão, na forma de observação participante, em práticas de processo participativo e 

de projeto com comunidades, utilizando o método da Aprendizagem baseada em Projeto30 que 

integra as dimensões: social, econômica, ecológica e visão de mundo (cultural), trabalhadas 

junto ao programa permanente Ecobairro – acompanhando ações pontuais em bairros de 

Salvador, Feira de Santana e São Paulo – por meio de projetos que abordam as oito dimensões 

que fundamentam o programa (Educação, Saúde, Economia, Cultura, Política, Ecologia, 

Comunicação e Espiritualidade). Da mesma forma, a aproximação por meio de cursos como o 

Educação Gaia – Design para Sustentabilidade, em 2010, e o Transition Talk do movimento 

Transition Towns, em 2011, possibilitou conhecer ferramentas e tecnologias sociais adaptáveis 

em contextos desiguais. 

Essa perspectiva vivenciada, envolvendo processos e projetos participativos, foi ampliada 

                                                             
de ecovilas de mais de 50 países e 5 regiões diferentes do mundo. Disponível em: <http://gen-europe.org/>. Acesso 

em: 07/09/2016. 
28 A agenda da conferência foi dividida em vários grupos temáticos, sendo 5 sessões em cada composição 

(Reconciliação Norte/Sul, Estratégias GEN, Educação, Situações de emergência GEN, Projeto da organização, 
etc.). 
29 O conceito de tecnologia apropriada enfatiza a preocupação com o significado sócio-político das tecnologias; o 

seu tamanho, nível de modernidade e sofisticação; e o impacto ambiental causado por elas.  
30 É uma abordagem de aprendizagem dinâmica em que as partes interessadas adquirem competências e 
ferramentas analíticas, explorando de forma ativa soluções para os desafios do projeto. 

http://gen-europe.org/
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nos últimos quatro anos, desde 2013, nas aulas ministradas no curso de especialização em 

Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade (RAU+E/UFBA). Foi também 

fundamental o aprendizado mútuo, ao acompanhar projetos como docente e tutora de 

profissionais inscritos neste curso, junto a comunidades urbanas em municípios da Bahia e da 

Paraíba, com ênfase em metodologias integrativas e questões socioambientais.  

A partir destas experiências nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão universitária, 

junto às comunidades urbanas locais, pôde-se perceber semelhanças e diferenças em relação às 

práticas comunitárias até então observadas em países de economias mais centrais na atual 

globalização. Dentre as semelhanças existentes, recorreu-se ao fato de que são práticas 

comunitárias de autogestão com respostas criativas em meio a adversidades, impactos sociais e 

ambientais recorrentes. Além disso, estão em busca de outro modo de vida – de conexão com 

a natureza; para subsistência ou sobrevivência; de promover benefícios próprios ou retorno 

social mais abrangente à cidade –, sendo o que possibilitou relacioná-las aos conceitos de 

resistência, como reação e enfrentamento, ou de resiliência, como readaptação ao superar 

impactos sociais e/ou ambientais.  

Como recorte temporal do estudo teórico, tomou-se desde o início do século XIX com os 

socialistas utópicos e suas propostas de reforma social por meio de projetos orientados às 

práticas comunitárias. Partindo do período do pré-urbanismo progressista e culturalista, 

segundo Choay (1992), incluindo a proposta das Cidades Jardins, de Howard e culminando na 

proposta da cidade industrial orgânica de Frank Lloyd Wright, contemplando fases com 

diferentes interfaces entre as questões da natureza e da comunidade. 

A partir das décadas de 1960 e 1970, a expressão das práticas ambientalistas ocorreu, 

essencialmente, na forma de movimentos, como o Movimento Ambientalista ou Verde 

(incluindo o Movimento Hippie), o Movimento das Ecovilas e o Movimento das Cidades em 

Transição. Buscou-se levantar exemplos de iniciativas emergentes que se expressam no 

ambiente construído, para verificar os aspectos sociais e ecológicos, analisando como essas 

iniciativas podem contribuir com o campo propositivo de ação local. Essas práticas, a princípio, 

diferenciam-se dos movimentos de luta pelo direito à moradia e à cidade, por não serem 

institucionais e promoverem, de forma autônoma, transformação e criação de lugares. 

Como recorte espacial, apresentam-se as práticas nas escalas: local, nacional e 

internacional, ora como exemplos (vivências exploratórias) ora como estudos de caso, com 

maior nível de detalhe sobre as informações. No nível local e nacional prevalecem as práticas 

em comunidades não-intencionais ou Iniciativas Urbanas emergentes, com exemplos em 
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Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e João Pessoa. No nível global, prevalecem comunidades 

intencionais a exemplo das Ecovilas e Ecobairros, com exemplos na região do norte europeu e 

Índia, considerando que uma parte da pesquisa foi realizada presencialmente nestas regiões, 

englobando também exemplos destas comunidades intencionais no Brasil.  

Nas vivências exploratórias acima relacionadas, em períodos anteriores e durante o 

doutorado, ficaram evidentes as ambiências de qualidade urbanística e ambiental com 

apropriação e zelo das pessoas em relação ao lugar. Na trajetória da pesquisa, ficou também 

evidenciada a diferenciação entre práticas que trilhavam caminhos de resiliência e de 

resistência, a partir de uma análise qualitativa sobre a temática. 

1.4.2.  Pesquisa Empírica 

Inicialmente, a observação das práticas emergentes ocorreu por meio do 

acompanhamento de ações promovidas por coletivos de resistência e práticas comunitárias de 

autogestão no nível local. Vivências exploratórias e a participação em projetos em andamento 

somaram-se à coleta de informações em redes, portais e sítios eletrônicos. Uma maior 

aproximação ocorreu por meio de visitas e encontros onde essas redes de colaboração se 

reuniam, quando foram tomadas anotações para a pesquisa. Na fase exploratória (2ª. Etapa) 

foram aplicados questionários e, na fase da observação (5ª. Etapa), ocorreram as entrevistas 

semi-estruturadas com pessoas diretamente envolvidas. 

Em acréscimo, foi realizada a análise documental e bibliográfica31 em fontes primárias e 

secundárias, com o intuito de delinear a trajetória das vertentes urbanística e ambientalista do 

campo propositivo de ação, contemplando práticas de ação local e da Arquitetura-Urbanismo. 

Foram observados projetos, propostas e ações que deixaram em evidência as inter-relações 

entre comunidade e natureza, o que passou a ser o eixo norteador de uma releitura sobre as 

mesmas, evidenciando o protagonismo32 técnico do ideário social na virada do século XX e os 

protagonismo dos ativistas do ideário ecológico na virada do século XXI.  

A literatura encontrada sobre as ciências ecológicas e sobre o campo social associado ao 

urbano se dividiu entre linhas mais críticas e outras mais funcionais, contribuindo para uma 

visão abrangente das dimensões sociopolítico-ambientais que precisam ser consideradas, ao 

estudar a convergência entre as questões urbanas e ambientais, a partir da conexão entre pessoas 

                                                             
31 A pesquisa foi complementada ao acessar a base de dados da The Royal Library and Copenhagen University 

Library e que integra o acervo das universidades europeias, durante o período de bolsa de doutorado sanduíche 

PDSE/CAPES, entre março e setembro de 2015. 
32 Protagonismo como predominância de determinados agentes (RIBEIRO, 2012). 
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e lugares, delineando maior aproximação entre esses campos – ambiental-ecológico ao social e 

urbanístico –.  

As entrevistas exploratórias foram realizadas presencialmente para identificar traços e 

ideias comuns, e tensionar os pressupostos, possibilitando um breve levantamento preliminar 

das práticas comunitárias emergentes em questão. Não se pretendeu esgotar o universo dos 

coletivos e práticas comunitárias emergentes naquele momento, contudo, foram registradas 

características gerais, em nível local, nacional e internacional, de diversas práticas, 

considerando aspectos como: Identificação; Procedência; Recursos; Frequência; Expressão; 

Visão, conforme Apêndice 1 desta tese. Foram também registradas a localização geográfica e 

diferentes níveis de detalhe sobre as informações – as locais com maior detalhe, as nacionais e 

as globais com menor detalhe –.  

Essa sistematização inicial foi realizada com apoio de estudantes bolsistas de pesquisa33, 

que auxiliaram na organização de um quadro geral com os dados recolhidos de iniciativas de 

grupos e organizações da sociedade civil, formados como coletivos de resistência, envolvidos 

em processos de interação propositiva na cidade. Este ponto de partida da pesquisa possibilitou 

conhecer parte do universo dessas práticas, no período entre 2013 e 2016, identificando a 

origem, os objetivos, as relações existentes com outros agentes, os meios de comunicação, as 

parcerias, assim como, a abrangência de suas ações, as técnicas utilizadas e a espacialização 

urbana.  

A partir desta visão panorâmica sobre as práticas locais pôde-se identificar as 

características relevantes, definindo os critérios de seleção dos casos. Por exemplo, muitas 

insurgências manifestas nas ruas como “novos movimentos sociais” – motivadas por uma 

pluralidade de questões e pressão social referentes à crise político-econômica e societária – em 

sua maioria, são temporárias e não se fixam espacialmente no ambiente construído. Ou seja, o 

critério da materialidade passou a ser definidor na escolha dos casos observados.  

Para contemplar a escala global da investigação, uma das principais fontes de pesquisa 

consultada foi a base de dados da Rede Global de Ecovilas (Global Ecovillage Network – 

GEN)34, que reúne as redes de cada continente (GEN Europe, GEN Africa, GEN Oceania; GEN 

                                                             
33 Bolsistas vinculados à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE-UFBA, por meio 
do Programa Permanecer 2013/14 (Thiago e Carlos) e 2014/15 (Jameson). 
34 A rede GEN modera o cadastro das iniciativas na rede. O critério que compartilham é a visão da construção de 

um mundo formado por cidadãos e comunidades capazes de projetar e implementar seus próprios caminhos para 

um futuro sustentável, construindo pontes de solidariedade internacional. Disponível em: 
<http://gen.ecovillage.org> Acesso em: 10/10/15. 

http://gen.ecovillage.org/
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Américas, CASA35) e mantém uma classificação macro com aproximadamente 15 mil práticas 

de comunidades intencionais36, como: iniciativas de transição, assentamentos sustentáveis, 

projetos de reassentamento, ecovilas, ecobairros, co-housings, casas colaborativas e até 

caravanas itinerantes, conformando um universo plural que dificultaria uma análise mais 

profunda. Utilizando o critério da materialidade, quase a totalidade dessas práticas estaria 

incluída, o que indicou a necessidade de se estabelecer outros critérios como: o tempo de 

existência, o número de envolvidos, a propriedade da terra e seus objetivos. Este último 

elucidava a noção de possível engajamento político e/ou motivação de caráter socioecológico. 

Outra distinção foi a localização geográfica em relação aos centros urbanos, pois foi observado 

que muitas das práticas de comunidades intencionais, em geral, se encontram na região 

perirubana. 

Dessa fase exploratória inicial e critérios elencados foi possível vislumbrar respostas 

provisórias à pergunta de partida, ainda com incertezas instigantes que deixaram essas práticas 

no limiar, entre práticas utópicas e utopias experimentais, ao questioná-las quanto ao alcance 

político, social e ambiental das ações praticadas. No conjunto levantado foram identificadas 

suas origens, se por intencionalidade ou por enfrentamento, aos impactos socioambientais, 

demonstrando não ser modelos replicáveis, apesar da evidência de princípios semelhantes.  

Estudar essas práticas emergentes possibilitou levantar elementos sobre o cotidiano, as 

formas de tomada de decisão e de gestão37, o grau de suficiência e autonomia, as (inter)relações 

com a vizinhança e com a cidade, assim como, suas formas de espacialização, elucidando 

possíveis caminhos de positividades, no que diz respeito à apreensão de aspectos metodológicos 

aplicáveis ao projeto urbano. Ou seja, com vistas a identificar possíveis caminhos de 

convergência para um ideário socioecológico, delineando a amplitude, limites e perspectivas 

na transformação e “criação de lugares”.  

Para tanto, foram utilizados os métodos da pesquisa observante e da pesquisa-ação, sendo 

o primeiro utilizado nas vivências exploratórias e o segundo nos estudos junto a ação planejada 

de assistência técnica participativa nos processos de tutoria de projeto junto à Residência 

AU+E/UFBA. A pesquisa-ação diferencia-se da pesquisa observante, porque, além da 

participação, pressupõe-se uma ação planejada (social, educacional, técnica, etc.). 

                                                             
35 CASA – Consejo de Assientamientos Sustentabiles de America Latina. 
36 De forma breve, comunidades intencionais são grupos de pessoas que se organizam em torno de um propósito 

de moradia e convívio em forma de organização comunitária. Tema tratado no Capítulo 2. Nesta tese serão tratadas 

as ecovilas e ecobairros. 
37 Em geral, são praticadas a autogestão, co-gestão, gestão colaborativa. 
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(THIOLLENT, 2000). Nesse sentido, também foram agregados materiais primários e 

secundários de pesquisa. Com a aplicação de entrevistas e questionários semiestruturados junto 

aos principais agentes envolvidos no processo de transformação dos lugares pesquisados, foram 

registrados as narrativas e os caminhos que apontam para um ideário de coexistência 

socioecológica, buscando não limitar a pluralidade da percepção da realidade, que é aberta e 

concreta, para refletir a singularidade e a totalidade de cada vivência e exemplo estudado.  

Inicialmente, foi observado um amplo universo de práticas para aproximação do campo 

de pesquisa, consideradas nas listagens a seguir. Aquelas mais relevantes para a temática foram 

destacadas em negrito, apresentadas como exemplos e brevemente descritas no panorama geral 

das vivências exploratórias no início do Capítulo 6. Contudo, foram adotadas como estudos de 

caso somente aquelas práticas comunitárias em lugares de moradia e convívio que, além de 

emergentes frente ao sistema hegemônico (em faixas na cor cinza), foram pioneiras em seus 

respectivos campos de ação, demandando recolher informações de maior profundidade com o 

objetivo de analisar pressupostos e teorizar (em destaque nos Quadros 1 e 2 a seguir). No 

Quadro 1, em negrito, foram destacadas as iniciativas do panorama de exemplos desta tese e as 

linhas na cor cinza indicam os estudos de caso. No Quadro 2, em negrito, foram destacadas as 

iniciativas selecionadas como exemplos e as linhas na cor cinza indicam os estudos de caso.  

Quadro 1 – Vivências, Entrevistas exploratórias e tipo de Iniciativa – nível local e nacional. 

 

N 

VIVÊNCIA ou 

ENTREVISTA 

Ano (n) 

 

COMUNIDADE/ COLETIVO/ LUGAR 

(nome) 

 

INICIATIVA 

(tipo) 

 

LOCAL 

1 2013 (1) Movimento Desocupa movimento Salvador-BA 

2 2013 (1) Canteiros Coletivos coletivo Salvador-BA 

3 2010-2012 
2013 (1) 
2016 (2) 

Perímetro Ecobairro em Pinheiros 
Programa Ecobairro Brasil 

institucional – 3º setor São Paulo-SP 

4 2013 (1) Brechó Ecosolidário coletivo Salvador-BA 

5 2013 (1) Movimento Vozes de Salvador (MVS) movimento Salvador-BA 

6 2013 (1) Nosso Bairro é 2 de Julho coletivo Salvador-BA 

7 2013 (1) Coletivo Mobicidade coletivo Salvador-BA 

8 2013 (1) Salvador Vai de Bike coletivo Salvador-BA 

9 2013 (1) Bairro Escola Rio Vermelho coletivo Salvador-BA 

10 2013 (2) Fórum “A Cidade também é Nossa”  movimento/coletivo Salvador-BA 

11 2014 (4) Nova Esperança de Ipitanga institucional - 
universitária 

Salvador-BA 

12 2014 (4) Calabar institucional - universitária Salvador-BA 

13 2014 (1) Quilombo Remanescente Rio dos Macacos institucional - universitária Salvador-BA 

14 2014 (1) 
2016 (1) 

Parque Linear em Vila Brasilândia 
Brasilândia em Transição 

comunidade não-
intencional 

São Paulo-SP 

15 2011 (3) 
2013 (1) 

Fundação Terra Mirim comunidade intencional - 
Ecovila 

Simões Filho-BA 
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16 2012 (1) 
2013 (1) 
2016 (1) 

Comunidade Kilombola Ecológica 
Espiritual Cultural Morada da Paz 

comunidade intencional - 
Ecovila 

Triunfo-RS 

17 2016 (2) Parque Theodoro Sampaio-Mata Escura institucional - universitária Salvador-BA 

18 2016 (1) Porto do Capim institucional - 
universitária 

João Pessoa-PB 

19 2016 (4) Condomínio das Mangueiras/ UMP-BA institucional - universitária Salvador-BA 

20 2016 (1) Parque Sitiê, Morro do Vidigal comunidade não-
intencional 

Rio de Janeiro-RJ 

21 2016 (1) Nazaré Uniluz                                           
(atual Universidade Livre) 

comunidade intencional - 
Ecovila 

Nazaré Paulista-SP 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Quadro 2 – Vivências, Entrevistas exploratórias e tipo de Iniciativa – nível global. 

 

N 
VIVÊNCIA ou 

ENTREVISTA 

Ano (n) 

 

COMUNIDADE/ LUGAR 

(nome) 

 

INICIATIVA 

 

LOCAL 

1 2015 (15) Sankt Kjelds Klimakvarter 
Bairro Resiliente ao Clima 

Ecobairro -governamental 
- renovação urbana 

integrada 

Copenhagen, 
Dinamarca 

2 2015 (2) Superkilen, Nørrebro governamental - renovação 
urbana 

Copenhagen, Dinamarca 

3 2015 (1) Ecovillage Dyssekilde comunidade intencional - 
Ecovila 

Torup, Dinamarca 

4 2015 (3) Free Town Christiania comunidade intencional – 
Ecovila urbana 

Copenhagen, 
Dinamarca 

5 2015 (2) Vesterbrogade - 
Hedebygade quarter 

governamental - 
renovação urbana 

Copenhagen, 
Dinamarca 

6 2015 (2) DYRK Nørrebro coletivo Copenhagen, Dinamarca 

7 2015 (5) Østergro – fazenda urbana coletivo – 
com incentivo 

governamental 

Copenhagen, Dinamarca 

8 2015 (1) Ananda Ashram Gaorii 
Community 

comunidade intencional - 
Ecovila 

Vig, Dinamarca 

9 2015 (1) Ecovillage Fri og Frø comunidade intencional - 
Ecovila 

Egebjerg, Dinamarca 

10 2015 (3) Byhavn 2200 – fazenda 
urbana 

coletivo Copenhagen, Dinamarca 

11 2015 (2) Village BO-01 Ecobairro Malmo, Suécia 

12 2015 (*) Ecobairro Vauban Ecobairro Freiburg, Alemanha 

13 2015 (*) Ecobarrio Maipú Ecobairro Chile 

14 2015 (1) Findhorn Foundation comunidade intencional - 
Ecovila 

Forres, Escócia 

15 2015 (1) Ecovillage Lebensgarten comunidade intencional - 
Ecovila 

Hannover, Alemanha 

16 2010 (1) Auroville – cidade 
universal 

comunidade intencional - 
Ecovila 

Pondicherry, Tamil 
Nadu, India 

Fonte: Elaboração própria. (*) Dados secundários (FREITAS, 2016). 

 

1.4.3.  Pesquisa teórico-metodológica 

Considerando que a pesquisa contemplou estudos no Brasil e em outros países, foi 

possível reconhecer, em contextos plurais, diferentes caminhos para se estabelecer relações 
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entre as questões urbanas e ambientais, atravessadas por dimensões sociopolítico-ambientais, a 

coexistência de contradições e confluências sociais, ambientais e subjetividades necessárias 

para a transformação socioespacial.  

No sentido de uma ruptura com convicções pré-estabelecidas, foi preciso percorrer os 

modos de pensar da filosofia, da ciência e das artes, como três formas de pensamento ou três 

planos que recortam e criam o caos, para uma maior aproximação com a complexidade dos 

processos urbanos contemporâneos, em especial, com as práticas comunitárias emergentes 

estudadas. De diferentes naturezas, a filosofia auxiliou no traçado de um plano de imanência ao 

criar conceitos, a ciência em um plano de referência ao criar funções, e a arte em um plano de 

composição da Lógica do Sentido ao criar perceptos e afetos (DELEUZE, GUATARRI, 1996). 

Estas três formas de produção de conhecimento, de pensar e criar se cruzam, se entrelaçam sem 

síntese, nem identificação, sem prioridade de uma sobre as demais, e fazem do pensamento uma 

heterogênese38 (MAGNAVITA, 2013). 

Deste modo, o referencial teórico foi construído durante o processo da pesquisa e de 

acordo com as necessidades e desafios encontrados. Nesses três planos do conhecimento, foram 

identificados autores que teorizaram e tensionaram as práticas urbanas no campo da ação local, 

mas também sobre aquelas iniciadas no campo propositivo de ação da Arquitetura-Urbanismo, 

como as institucionais e governamentais, com o enfoque nas iniciativas locais orientadas ao 

eixo comunidade-natureza.  

Por meio da abordagem multirreferencial39, diferentes visões de mundo foram acessadas 

para dialogar com a complexidade e pluralidade das práticas comunitárias em foco. No entanto, 

aquelas que pertencem a planos de imanência filosóficos diferentes, como a perspectiva 

micropolítica proposta por Guattari, coexistem e são reciprocamente atravessada pela 

macropolítica oferecida pelas visões de Henry Lefebvre, Ana Clara Torres Ribeiro, Milton 

Santos e Edgar Morin, possibilitando uma visão ampliada do fenômeno estudado. “Em suma, 

                                                             
38 Segundo Guattari (2012), heterogênese é um processo contínuo de ressingularização, onde o comum e o 

diferente deveriam conviver, a exemplo das três ecologias, que deveriam ser concebidas como uma disciplina 
comum ético-estética e, ao mesmo tempo, distintas uma das outras do ponto de vista das práticas que as 

caracterizam. Ou mesmo, os indivíduos deveriam se tornar a um só tempo solidários e cada vez mais diferentes. 
39 A abordagem multirreferencial é uma resposta (provisória) à constatação da complexidade das práticas sociais 

e o esforço para contemplar esta diversidade e pluralidade. Difere-se da inter/transdisciplinariedade, pois não 
pretende ser uma integração (soma) de conhecimentos. Seu rigor está na capacidade de construir argumentos que 

consideram uma pluralidade de referências identificadas pelo pesquisador, relevando óticas diferentes, até mesmo 

contraditórias entre si. As articulações de diferentes saberes (incluídas as práticas) para responder a determinado 

problema, dependem de cada contexto ou situação, dos indivíduos ou grupos sociais que a ele se relacionam e da 
forma como lidam com o problema (ARDOINO, 1998). 
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tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica” 

(DELEUZE, GUATTARI, 1996, p. 83). 

A dimensão política que atravessa o fenômeno foi passível de ser lida pelas relações de 

poder envolvidas, sendo distinguidas por uma lógica de coordenação vertical, a ação local de 

abordagem bottom-up (“de baixo para cima” ou ascendente) e a ação propositiva da 

Arquitetura-Urbanismo de abordagem top-down (“de cima para baixo” ou descendente), com o 

apoio de autores que fazem leituras semelhantes.  

Da mesma forma, as dimensões socioambientais, assim como outros aspectos específicos 

de cada lugar, precisaram ser incluídos por abordagens alinhadas aos diferentes planos do 

conhecimento aplicadas ao campo urbano, da seguinte forma: (i) a perspectiva ecosófica dos 

três registros eco-lógicos mental, social e ambiental, assim como a perspectiva micropolítica 

para a compreensão das práticas emergentes como revoluções moleculares (GUATTARI, 2012, 

1981); (ii) a perspectiva do Direito à Cidade (LEFEBVRE, 1991; HARVEY, 2014) ampliado 

ao Direito às Cidades Sustentáveis (COSTA, 2016) e o Direito ao Ambiente (HENRIQUE, 

2009); (iii) a análise do campo urbano pela sociologia do presente (ação-técnica-espaço), com 

base na geografia humana (SANTOS, 1997, 2000, 2006; RIBEIRO, 2012a, 2013); (iv) a visão 

sistêmica transdisciplinar dos ecossistemas urbanos no nível da comunidade e da paisagem 

(NICOLESCU, 1999; FARR, 2013; ANDRADE, 2014); e (v) a noção de lugar, a partir da 

fenomenologia do lugar (NORBERG-SCHULZ, 1992) e da ação local chamada de 

placemaking40, interpretada como “criando lugar” juntos (AUGÉ, 1995; CASTELLO, 2007; 

GEHL, 2010; AREFI, 2014). 

No plano da filosofia, frente a situação das crescentes crises em escala mundial, a direção 

para um novo paradigma ético proposta pelo filósofo, analista e ativista, Félix Guattari, em seu 

livro As Três Ecologias, original de 1989, trouxe a interpretação da crise global como uma 

ampla crise ecológica. O autor apresentou a perspectiva ecosófica como uma necessária 

articulação ético-política entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações 

sociais e o da subjetividade humana), visando considerar a complexidade dessas inter-relações, 

para além da perspectiva tecnocrática e estruturalista. Sob o ponto de vista da micropolítica, 

                                                             
40 Placemaking foi inicialmente defendido por William Whyte (1980) e o Project for Public Spaces como forma 

de garantir que as cidades se tornassem mais igualitárias, um desafio cada vez mais importante frente às cidades 

em rápido crescimento. Pretende ser um processo colaborativo e inclusivo para a construção de cidades e a 

construção de bairros. O Project for Public Spaces sugere "com a participação da comunidade no centro, um 

processo efetivo de placemaking capitaliza os recursos, a inspiração e o potencial da comunidade local e resulta 
na criação de espaços públicos de qualidade que contribuam para a saúde, a felicidade, e o bem-estar das pessoas". 
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ações locais emancipatórias são consideradas revoluções moleculares potencializadoras do 

coletivo que, em reciprocidade, são atravessadas pela macropolítica. Da mesma forma que as 

visões molecular e molar são coextensivas no campo social (visão pós-estruturalista) 

(DELEUZE, 1992; GUATTARI, 2012; GUATTARI, ROLNIK, 1996). Nesse sentido, a 

perspectiva micropolítica orientou a compreensão das potencialidades latentes das práticas 

comunitárias emergentes. Assim como, a visão ecosófica possibilitou articular as dimensões 

subjetivas do indivíduo, das relações sociais e do meio ambiente.  

Em geral, em lugares com condições precárias, as subjetividades individuais tendem a ser 

mais estimuladas, pelo enfrentamento cotidiano de impactos sociais e ambientais, podendo 

culminar em maior ou menor envolvimento e mobilização. Como a subjetividade é o lugar do 

consenso ou dissenso dos saberes-poderes hegemônicos, ou de contra-saberes-poderes de 

resistência, o despertar do sentido de pertencimento é um dos fatores que contribui para o 

engajamento em ações proativas, individuais e coletivas, que tendem a transformar espaços 

abandonados em verdadeiros lugares. É também o lugar da criatividade, a qual pode estar a 

serviço do controle social, ou então, uma criatividade de resistência criativa, ou seja, de 

emancipação a esse controle (MAGNAVITA, 2011a). 

Ainda no plano da Filosofia aplicada ao urbano, Lefebvre (1991) concebeu a noção de 

Direito à Cidade como direito à obra humana, produzida pelo coletivo para o coletivo, em 

contraponto às práticas hegemônicas da época. Entendia que a produção da cidade não deveria 

acontecer pelo valor de troca, mas pelo valor de uso – essencial para o exercício da cidadania 

na apropriação coletiva do espaço –, posicionando-se contra o processo de financeirização da 

terra urbana. O autor desenvolveu o conceito de utopias experimentais, capaz de mostrar uma 

nova forma de se fazer urbanismo, partindo dos problemas dos lugares concretos, onde são 

desenvolvidas relações sociais que os submete à crítica e permite desenvolver novas 

possibilidades. Ele propõe colocar estes problemas em confronto, de modo a encontrar soluções 

favoráveis (visão dialética). Esta noção auxiliou na construção do que seria a “devolução” ou 

inserção desses lugares à cidade com retorno social, enquanto fase última de um processo de 

criação de lugar de convergência socioecológica, como produção social do espaço.  

No plano das ciências ecológicas, foi retomada a visão sistêmica transdisciplinar que 

analisa as interações e relações das partes para entendimento do todo, que não se reduz à soma 

de suas partes constitutivas. Sob o fundamento da teoria dos sistemas vivos, se reconheceu a 

necessária sobrevivência dos ecossistemas naturais em meio aos ecossistemas urbanos, 

considerando a importância dos ciclos da natureza (água, do carbono e do nitrogênio) como 



 47 

essenciais para a manutenção da vida em todas as suas instâncias, apontando para a conexão 

entre as diversas disciplinas que envolvem a questão urbana, sob a perspectiva dos ecossistemas 

urbanos no nível da comunidade e da paisagem (FARR, 2013; ANDRADE, 2014). No entanto, 

o sistema urbano é suficientemente flexível para escapar ao determinismo – que afetaria todo o 

sistema fechado e rígido – sendo necessário incluir a incerteza que existe em qualquer ação em 

que o homem participe. A previsibilidade do todo sobre as partes foi criticada por Guattari 

(2012), pois poderia separar as singularidades individuais e coletivas das suas próprias 

potências criadoras. Nesse sentido, para legitimar as forças emergentes é preciso considerar os 

sistemas abertos e complexos.  

No plano das ciências sociais aplicada ao campo urbano, a visão crítica da teoria da ação, 

proposta por Ana Clara Torres Ribeiro como sociologia do presente, analisa a ação, a técnica e 

o espaço para a leitura de questões sociais a partir do olhar das minorias que, segundo Milton 

Santos, são a maioria (SANTOS, 2000). Para Ribeiro (2012a), a problemática social das cidades 

brasileiras passa pela busca da urbanidade, como o sentimento de pertencimento a um lugar que 

tem conteúdo e diversidade.  

Ainda no plano das ciências sociais aplicadas ao urbano, pelo viés sociocultural e 

ambiental, visando alcançar a materialidade do espaço, foi necessário retomar a noção de lugar 

para tratar as dimensões culturais e ambientais na direção da ação transformadora do ambiente 

urbano. Dessa forma, foi possível incluir na análise o enfoque nas potencialidades do lugar e 

das pessoas, considerando suas inter-relações, o pertencimento e a apropriação, observando 

lugar como processo realizado por diferentes iniciativas, e lugar como produto de qualidade 

urbanística e ambiental. Também foram recuperados os conteúdos originais do movimento 

placemaking, transpondo-o para o conceito “criando lugar”, no sentido de uma ruptura com a 

noção de não-lugar (WHYTE, 1980; JACOBS, 1961; CASTELLO, 2007; GEHL, 2010; 

AREFI, 2014). No lugar, portanto, reside a possibilidade de resistência aos processos 

hegemônicos, dada a possibilidade real e efetiva da comunicação, logo da troca de informação 

e da construção política. 

No plano das artes, por um lado, a Estética, como filosofia da arte, e a fenomenologia 

consideram a capacidade criadora das subjetividades individuais e coletivas envolvendo 

perceptos e afetos, por meio de estímulos sensoriais motivados pela ambiência ou atmosfera 

criada nos lugares, como espaço existencial41, prevalecendo a percepção, as atitudes e os valores 

                                                             
41 Espaço existencial ou Experiência fenomenológica. 
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(NORBERG-SCHULZ, 1992). Por outro lado, o novo paradigma ético-estético considera as 

manifestações artísticas emancipatórias como potencialidades do coletivo, sob a forma de 

resistência criativa. A arte e suas formas plurais de manifestação são agenciamentos coletivos 

de enunciação, diferentemente do agenciamento de poder que ao mesmo tempo captura e separa 

as potências próprias de cada um criar a realidade (GUATTARI, ROLNIK, 1996).  

Até este ponto, as abordagens teóricas elencadas não apresentaram nítida convergência 

nem diálogo direto entre elas, por serem de naturezas diferentes. Entretanto, sem 

necessariamente provocar a transdisciplinaridade entre os planos de conhecimento a que 

pertencem, esta pesquisa promoveu o diálogo entre cada abordagem e as práticas estudadas, 

elucidando aspectos relevantes, complementares e até contraditórios. Este conjunto 

heterogêneo formou o arcabouço teórico-metodológico da tese. 

O enfoque dado ao eixo norteador comunidade-natureza encontrado inicialmente na 

revisão de literatura das vertentes urbanística e ambientalista do campo propositivo de ação foi 

expandido após esta abordagem multirreferencial, sendo incluídas as visões política e 

urbanística – em uma perspectiva sociopolítico-ambiental –. Formaram-se, então, as categorias 

de análise iniciativa-comunidade-natureza-urbanismo para nortear a leitura das práticas 

comunitárias pesquisadas em meio as suas inter-relações. No Quadro 3 a seguir, destaca-se o 

eixo norteador comunidade-natureza na cor cinza. 

 

Quadro 3 – Categorias de Análise. 

INICIATIVA 
Atitude, atividade ou movimento de emancipação;  
Origem da iniciativa no campo propositivo de ação local ou da Arquitetura-Urbanismo. 

COMUNIDADE 
Coletividades de diferentes indivíduos; 
Caracteriza as comunidades que compartilham uma visão de mundo, modo de vida ou propósito. 

NATUREZA 
Envolve o ambiente do entorno existente que não recebeu intervenção antrópica; 
Caracteriza as práticas e as relações estabelecidas com a natureza. 

ARQUITETURA-

URBANISMO 

Campo de estudo e planejamento que envolve as edificações e a cidade;  
Caracteriza a produção das práticas no ambiente construído. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

1.5. Estrutura da tese 

Assim, para uma aproximação teórica ao objeto de estudo foi desenvolvido um plano de 

pesquisa com um percurso metodológico organizado na forma de diagrama (Figura 1), que 

apresenta as etapas de identificação do problema, ruptura, construção e verificação, 

apresentados a seguir (QUIVY, 2008). Estas etapas, por sua vez, correspondem aos Capítulos 

desta tese, sendo que a primeira etapa “Pergunta de Partida” foi evidenciada logo no princípio 
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da Introdução. 

Figura 1 – Diagrama do percurso metodológico da tese. 

Fonte: Elaboração própria. Estrutura do diagrama adaptado de QUIVY (2008, p.48) – Manual de 

Investigação em Ciências Sociais. 

 

Etapa 1 – Pergunta de partida 
As práticas comunitárias emergentes em lugares de 

moradia e convívio são novas utopias contemporâneas ou 
são potencializadoras do coletivo para transformação 

socioespacial? 

Etapa 2 – A exploração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 4 – A construção do modelo de análise 
Por um ideário de coexistência socioecológica 

Perspectiva ecosófica; Micropolítica, Sociologia do 
presente, Visão sistêmica e transdisciplinar, Criação de 
lugar; Direito à Cidade Quadro referencial de análise 

CONSTRUÇÃO 

RUPTURA 

As leituras: 
panorama global; 

campo propositivo de 
ação local e da 

Arquitetura-Urbanismo; 
ideários social e 

ecológico; resistência e 
resiliência 

As vivências e 
entrevistas 

exploratórias:  
Práticas comunitárias  
em Iniciativas Urbanas 
emergentes, Ecovilas e 

Ecobairros 
 

 

 

Etapa 3 – A problemática 
Ausência de convergência entre as vertentes urbanística e 
ambientalista do campo propositivo de ação da Arquitetura-

Urbanismo e entre as ciências ecológicas e sociais; 
Práticas comunitárias emergentes apontam caminhos de 
coexistência socioecológica; Lacuna nas relações entre 

comunidade-natureza como eixo norteador dos processos 
decisórios da produção do espaço 

VERIFICAÇÃO 

Etapa 5 – A observação 
Práticas comunitárias emergentes - categorias de análise 

Caminhos de “coexistência socioecológica” 

Etapa 6 – A análise das informações 
Aplicação do Quadro teórico de referência  

Etapa 7 – As conclusões 
Método de leitura das práticas emergentes; O Lugar das 
práticas comunitárias como processo e como produto - 

potencialização; Contribuição com o campo propositivo de 
ação da Arquitetura-Urbanismo 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DO PROBLEMA 



 50 

Após este Capítulo 1 introdutório, onde a temática da pesquisa foi problematizada e o 

processo da pesquisa apresentado, o Capítulo 2 desenvolve conceituações preliminares e a 

revisão de literatura para delimitar o campo de estudo e a problemática adotada, esclarecendo 

a dimensão utópica e não hegemônica dos ideários urbanos e propondo a aproximação das 

ciências ecológicas e sociais. Em seguida, delineia o enfoque na natureza e na comunidade – 

eixo norteador desta tese –. Da mesma forma, foram apresentadas a diferenciação entre as 

práticas utópicas e utopias experimentais, assim como os conteúdos relativos aos conceitos 

aplicados como “resistências” e “resiliências”. 

No Capítulo 3, evidenciou-se a vertente urbanística do campo propositivo da ação da 

Arquitetura-Urbanismo, partindo de uma releitura das práticas utópicas pré-urbanistas e 

projetos urbanos que configuram o ideário de reforma social da virada para o século XX. As 

práticas utópicas como os falanstérios e familistérios de Charles Fourier, em 1829, e Jean 

Baptiste André Godin, em 1871; a vila industrial de Robert Owen, em 1836, e as colônias 

anarquistas no Brasil colonial (1847-1890-1930), apresentaram o eixo norteador comum - a 

inter-relação comunidade e natureza em lugares de moradia e convívio. Da mesma forma, a 

proposta empresarial visionária das Cidades-Jardins de Ebenezer Howard (1996) e a proposta 

para uma cidade orgânica Broadacre City: a new community plan de Frank Lloyd Wright 

(1958), fundamentaram-se, dentre outros aspectos, sobre o mesmo eixo norteador. Nas 

Considerações Parciais do capítulo foi evidenciado o protagonismo técnico que caracteriza esta 

vertente urbanística, por meio da geração de soluções propositivas e progressistas para o 

ambiente urbano, antevendo-se a ação social. A ênfase na técnica foi considerada suficiente 

para transformar o espaço com o intuito de promover reforma social.  

No Capítulo 4, recuperam-se as principais correntes da vertente ambientalista, desde os 

pioneiros da Ecologia Urbana na Escola de Chicago de Sociologia Urbana que proporcionaram 

o ímpeto do desenvolvimento deste campo, ocupado, posteriormente, por pensadores dos 

Ecossistemas Urbanos e da Ecologia Profunda. Esses conteúdos acabaram sendo incorporados 

em uma série de noções sobre a cidade, como Urbanismo Sustentável, Urbanismo Ecológico e 

Resiliência Urbana, tratados no capítulo seguinte. Entretanto, as tentativas de integrar a questão 

social aos aspectos ecológicos tiveram sucesso limitado. Nas considerações parciais deste 

capítulo ficou evidente que as práticas derivadas do ativismo ambientalista, a partir da segunda 

metade do século XX, no âmbito da ação local, marcaram a formação de um ideário ecológico 

com possibilidades de diálogo entre as duas vertentes.  
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Nesse sentido, no Capítulo 5 foi preciso ir ao encontro de abordagens teóricas capazes de 

abranger a complexidade das dimensões e contextos plurais estudados. Essa opção 

metodológica se fundamentou em uma lógica multirreferencial, no sentido de estabelecer o 

diálogo entre cada abordagem teórica e as práticas estudadas, mesmo que de naturezas 

diferentes, para proporcionar uma leitura teórico-crítica do objeto de estudo. Durante sua 

aplicação, foram agregadas as categorias iniciativa e urbanismo às categorias de análise 

iniciais do eixo comunidade-natureza, possibilitando ampliar a análise de suas inter-relações. 

Nas considerações parciais do capítulo foi apresentada a concepção do quadro teórico 

referencial com categorias de análise para identificar potencialidades de coletivo nas práticas 

estudadas.  

No Capítulo 6, apresentou-se a aplicação do quadro teórico referencial de leitura para 

analisar cada caso selecionado dentre as visitas exploratórias e, acima de tudo, foram 

identificados os caminhos que demonstram a coexistência de contradições e confluências 

sociais, ambientais e subjetividades necessárias para a transformação socioespacial. Nas 

considerações parciais deste capítulo, enfim, é apresentado um panorama sobre os caminhos 

possíveis e os desafios que os limitam. 

Nas Considerações Finais foram resgatadas as considerações parciais e principais 

argumentos desenvolvidos em cada capítulo, apresentando os ganhos, as limitações e possíveis 

desdobramentos para pesquisas e ações propositivas em práticas relacionadas à temática.  
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2. UMA APROXIMAÇÃO ÀS PRÁTICAS COMUNITÁRIAS EMERGENTES 

 

2.1. O campo propositivo de ação 

Para melhor compreensão da temática foi necessário estabelecer a noção de campo 

propositivo de ação. Considerou-se que sua delimitação, por um lado, é compreendida por 

práticas de ação local e, por outro lado, por práticas da Arquitetura-Urbanismo. Estas nem 

sempre convergem em seus objetivos, apesar de admitirem o mesmo objeto empírico – o habitar 

– entendido em seu sentido amplo que abrange não apenas a unidade habitacional, mas integra 

a sua inserção urbanística, requisitos necessários à moradia de qualidade – infraestrutura, 

saneamento, equipamentos coletivos, áreas públicas de recreação e lazer –, além da segurança 

física e da preservação ambiental (LEFEBVRE, 1991; GORDILHO-SOUZA, 2000).  

O objeto de estudo desta tese – as práticas comunitárias emergentes em lugares de 

moradia e convívio – foi delimitado para abranger as comunidades organizadas em função da 

moradia ou vinculadas ao propósito do habitar. Do mesmo modo, também por englobar áreas 

de convívio em seu interior ou no entorno próximo, onde são praticadas ações colaborativas 

visando ou não a formação de comunidades.   

O campo da ação local no meio ambiente urbano engloba qualquer tipo de engajamento 

ou iniciativa que evolui a partir da comunidade ou de outros níveis de agentes locais. Nesse 

sentido, entende-se comunidades locais como coletividades de diferentes indivíduos, 

organizadas no nível local – nos limites flexíveis de um bairro, de uma vila, favela, ou também 

chamada de comunidade. Interagem como agentes que moldam seus próprios ambientes, a 

partir de seus modos de vida e, em princípio, com potencial para contribuir com o 

desenvolvimento local.  

As práticas comunitárias emergentes atuam no campo propositivo de ação local, enquanto 

arquitetos e planejadores urbanos atuam tecnicamente no campo propositivo de ação da 

Arquitetura-Urbanismo. Este último engloba ideários em meio as propostas de projetos, 

fazendo prevalecer o poder intrínseco daqueles agentes que as integram ou apenas daqueles que 

as propõem. 

Estas ações, quando dialogam, nem sempre convergem em propostas que refletem as 

necessidades e anseios de ambos os agentes – locais e técnicos –. Os processos participativos, 

para elaboração de projetos no nível local, possuem muitas nuances a serem trilhadas e 

amadurecidas, pôde-se visualizar seu alcance ao comparar esses processos no Brasil e na 
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Dinamarca, como países que representam o Sul Global e o Norte Global, estudados durante a 

pesquisa. Desse modo, a crescente complexidade dos problemas ambientais urbanos solicitou 

abordagens de planejamento e de projeto cada vez mais participativas, que variam em contextos 

sociopolíticos distintos, segundo níveis diferenciados de envolvimento político das partes 

interessadas – cidadãos, comunidades, agentes governamentais e investidores –. 

Em países de sociedades mais igualitárias, como os do Norte Global, em especial o norte 

europeu, tem-se alcançado níveis considerados altos na escala de participação42, revelando a 

vontade do governo e de outras instâncias decisórias em prover às comunidades o poder de 

tomada de decisão. Esta atitude, segundo Sehested (2012), se justifica como prevenção a 

investimentos em proposições e intervenções urbanas que não são apropriadas pelos locais.  

Tendências sobre formas participativas de governança voltadas para o envolvimento com 

grupos plurais de ação local são a “Governança em Rede”43 e a “Meta-Governança”44 que 

apontam caminhos potenciais para tornar o planejamento participativo mais eficiente 

(SØRENSEN, 2006; HARADA e JORGENSEN, 2016). Contudo, estas práticas apresentam 

estreito diálogo com agentes investidores e financiadores, que passam a exercer importante 

papel nos processos decisórios do planejamento urbano, tendendo a alterar as atribuições do 

profissional de Arquitetura-Urbanismo para “planejadores de mercado” (SEHESTED, 2012). 

Em países de sociedades menos igualitárias como o Brasil, que nesta pesquisa representa 

o Sul Global, quando ocorrem processos participativos no planejamento urbano, são alcançados 

níveis ainda considerados baixos na escala de participação, gerando intervenções urbanas sem 

apropriação dos moradores locais, sujeitas ao abandono ou à rápida degradação. Como 

contraponto, a falta de oportunidade de participação nos processos decisórios também estimula 

a autogestão, tanto como atitude derivada da luta diária por sobrevivência quanto em resposta 

à inação dos agentes governamentais em favor do interesse coletivo.  

                                                             
42 A escala de participação varia em função da progressão do envolvimento comunitário, desde a consulta-

participação-empoderamento. Sherry Arnstein, em 1969, criou a “ladeira da participação cidadã” para países em 

desenvolvimento e, Marisa Choguill, em 1996, criou a “ladeira da participação comunitária para países em 

desenvolvimento. Ambas lidam com o suporte do governo e redistribuição do poder (SCHINKEL et al, 2014, 
p.18). 
43 Governança em Rede é uma iniciativa que conecta vários setores por meio da aquisição distribuída de 

conhecimento e da solução descentralizada de problemas que se propõe a soluções coletivas para problemas 

globais em diferentes setores de atividade auto-regulados. (SØRENSEN & TORFING, 2009). 
44 Meta-Governança é uma iniciativa governamental para mediar e apoiar a autogestão. Um meio indireto de 

realizar a "regulação da auto-regulação", tanto no nível macro da governança social e no nível micro de 

gerenciamento de rede. Seu objetivo é criar alguma forma de coordenação, coerência e integração nas estruturas 

fragmentadas da Governança em Rede sem diminuir completamente a autonomia, o engajamento e a auto-
regulação conquistadas pelas redes de governança (SØRENSEN & TORFING, 2009). 
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As propostas participativas de intervenção do governo, como a “Operação Urbana 

Consorciada”45 e o “Orçamento Participativo”46, muitas vezes limitam-se a práticas de 

planejamento usadas para justificar investimentos que não atendem as demandas urbanas locais. 

Essas práticas estão antes vinculadas aos requisitos do setor imobiliário, valorizando e 

qualificando ainda mais as áreas já privilegiadas do ponto de vista da qualidade urbana. Além 

disso, o que ocorre, de fato, no contexto brasileiro e em diversas cidades latino-americanas é o 

processo de instrumentalização da participação, em detrimento de seu caráter emancipatório 

(MARICATO, 2011; KAPP e BALTAZAR, 2012; CASTELLS, 2014). Dessa forma, os 

processos participatórios não são legítimos e, em vez de servirem ao interesse coletivo, 

reforçam o poder governamental aliado à especulação imobiliária, trazendo como 

consequência, cidades cada vez mais desiguais e segregadas. Estima-se que nas grandes capitais 

brasileiras as ocupações informais abrigam cerca de 50% das suas populações (GORDILHO-

SOUZA, 2001). 

No caso brasileiro, em que há uma emergência de práticas autogestionárias distribuídas 

em diversos lugares, tais práticas poderiam ser potencializadas sob a tendência participativa de 

governança, conhecida como “Coordenação Policêntrica”47, que aponta caminhos para tornar o 

planejamento participativo mais efetivo ao incluir as especificidades locais. A Governança 

Policêntrica é caracterizada por uma estrutura organizacional em que múltiplos atores 

independentes ordenam mutuamente suas relações entre si segundo um sistema geral de regras 

(SØRENSEN, 2006; HARADA e JORGENSEN, 2016).  

Na complexidade das cidades brasileiras prevalece a inação do Estado em questões de 

interesse coletivo, isso reforça a descrença da população no atual sistema político 

representativo. Entretanto, a faixa etária mais jovem acredita no poder realizador de um novo 

tipo de pensamento coletivo: pensar no outro não exclui pensar em si mesmo. De acordo com 

                                                             
45 São intervenções pontuais realizadas sob a coordenação do poder público e envolvendo a iniciativa privada, os 

moradores e os usuários do local, buscando alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 

valorização ambiental. Trata-se de um plano urbanístico em escala quase local com maior nível de detalhamento 

que no Plano Diretor. 
46 Orçamento Participativo (OP) é um processo pelo qual a população decide, de forma direta, a aplicação dos 

recursos em obras e serviços que serão executados pela administração municipal. 
47 Governança Policêntrica é uma iniciativa bottom-up, em que os muitos agentes se coordenam entre si, tendo as 

autoridades públicas menor papel de direção. Por meio de processos de governança que fornecem vínculos 
dinâmicos, seletivos, interativos e sobrepostos, pode potencializar situações fragmentadas de governança, 

promovendo comunicação entre práticas desconectadas, podendo se institucionalizar temporariamente e promover 

múltiplas formas de ordem com recessos eventuais (PEDERSEN e SEHESTED, 2011; SEHESTED, 2012). Esta 

iniciativa foi analisada para potencializar práticas urbanas polarizadas em cidades do Japão em comparação com 
a Meta-governança praticada na Dinamarca. (HARADA e JORGENSEN, 2016) 
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a pesquisa conhecida como “Sonho brasileiro da política”  48, 50% dos jovens se sentem 

conectados com pensamentos mais coletivos do que individualistas. Esse novo coletivo é um 

sentimento generalizado que reestrutura a maneira de agir no mundo: cansados de depender de 

hierarquias e sistemas rígidos, esses jovens acreditam e interagem por meio de microrevoluções 

cotidianas que impactam positivamente suas rotinas (GUATTARI, 1981). 

A contrapartida apresentada pela emergência de novos coletivos cidadãos e culturais, que 

se multiplicam em meio à sociedade civil, baseia-se em experiências inovadoras de governança 

local – economia solidária, tecnologia do-it-yourself, handmade urbanism, urbanismo tático, 

placemaking –, e volta-se para temáticas plurais que tem a ação local como foco, resgatando 

valores como: a solidariedade, a confiança mútua, a alteridade, a simplicidade voluntária, dentre 

outros, o que tornam as relações e os espaços mais humanizados 

Estes valores são relativamente preservados em comunidades mais tradicionais do meio 

rural (indígenas, quilombolas, entre outras), assim como, em comunidades não-intencionais do 

meio urbano (favelas), quando não estão totalmente modeladas pelo sistema dominante. São 

valores, muitas vezes almejados por comunidades intencionais de diversas origens que, em sua 

maioria, procuram resgatar os modos de vida de organizações comunitárias em meio à natureza 

com baixo impacto ambiental. No entanto, nem mesmo esses casos estão isentos de sofrer 

modulação ou cooptação pelos interesses do capital, o que segundo muitos de seus membros 

justifica o autoisolamento, no intuito de sobreviverem ao sistema hegemônico e de se 

fortalecerem, pelo menos em suas fases iniciais. 

Outros fatores também provocam o isolamento de comunidades em áreas centrais ou 

periféricas, do mesmo modo que geram a dissociação do vínculo de interdependência ancestral 

entre comunidade e natureza. Pressupõe-se que a exacerbação da perda de vínculo seja uma 

lacuna relevante nas relações entre social, ambiental e as singularidades individuais e coletivas, 

refletindo-se diretamente na produção do espaço urbano, e tornando-se um dos principais 

fatores que contribuem com a (in)sustentabilidade das cidades contemporâneas. Nesse sentido, 

a pesquisa investigou práticas que apontam caminhos de convergência entre questões sociais e 

ecológicas, procurando o eixo norteador e o enfoque desses caminhos, a fim de identificar como 

a comunidade e a natureza são inter-relacionadas e em que intensidade são potencializadoras 

de transformações socioespaciais. 

 

                                                             
48 Disponível em: <http://sonhobrasileirodapolitica.com.br/> Acesso em: 07/01/2017. 
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2.2. Práticas comunitárias em lugares de moradia e convívio 

Estas iniciativas alternativas têm surgido com evidência desde o final do século XX, 

diante de impactos sociais e ambientais cada vez mais tensionados na vida urbana, confrontando 

vulnerabilidades socioambientais em países periféricos e centrais da atual globalização. Elas 

estão presentes em ações da sociedade civil organizada, nos coletivos que atuam diretamente 

no espaço público por direitos e melhorias da qualidade de vida, assim como em práticas 

comunitárias de autogestão. Dentre essas iniciativas, foram adotadas as práticas comunitárias 

emergentes em lugares de moradia e convívio como objeto de estudo. 

Estas ações não são hegemônicas e coexistem com os processos de contínua expansão 

urbana e disputa econômica do espaço das cidades (LEFEBVRE, 1991), sob a pressão da 

mercantilização urbana (SANTOS, 2001) e da financeirização da habitação (ROLNIK, 2015). 

Sobrevivem em meio à fragmentação espacial, segregação social, degradação ambiental e 

instabilidade política, além da manipulação da subjetividade individual e coletiva na sociedade 

de controle (GUATTARI, 2012; DELEUZE, 1992), situações crescentemente insustentáveis. 

Estas práticas, ao se alinharem a motivações ecológicas de alcance global, a exemplo da 

adaptação às mudanças climáticas e da redução do impacto humano no planeta, repercutem a 

mensagem transmitida pelas comunidades alternativas do movimento hippie e comunas dos 

anos 1960, 1970 e 1980. Estas mais recentes, preservados os valores comunitários, configuram 

iniciativas para além dos moldes da denúncia e da reivindicação, utilizando formas de ação 

voltadas para a transformação socioespacial e criação de lugares. Enfrentam impactos sociais e 

ambientais em seus lugares de moradia e convívio, por antecipação, colaboração, mobilização, 

adaptação, criatividade, apresentando caminhos que convergem questões sociais e ambientais.  

Dessa forma, apresentam melhores condições de habitabilidade e de ambiência, pela via 

propositiva de ação. Assim, não aguardam a ação do poder público, nem são guiadas pelo valor 

de mercado, do mainstream ou sistema vigente. Os caminhos habituais do planejamento urbano 

intervencionista não são mais esperados, no entanto, são acionados e apropriados quando 

necessário, diretamente ou por intermédio de agentes parceiros em redes de colaboração, 

somente após a elaboração prévia de diretrizes acordadas dentre os locais. 

A partir das características citadas acima e diante da pluralidade das práticas identificadas 

pela pesquisa, foi necessário distinguir seus processos de formação, tendo como referência as 

seguintes conceituações: 
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 Comunidades intencionais49 são originadas por intenção, a partir da iniciativa de 

pessoas que optaram por viver juntas por meio de uma organização comunitária com 

recursos compartilhados, baseada em valores comuns, de forma planejada. Como 

exemplo, têm-se as Ecovilas e Iniciativas de transição para resiliência local (vinculadas 

ou não ao movimento Cidades em Transição); 

 Comunidades não-intencionais, como contraponto, em sua origem não são planejadas, 

nascem desordenadas por iniciativa de pessoas que não tiveram acesso à terra 

formalmente urbanizada e que passaram a viver próximas entre si compartilhando 

necessidades comuns de sobrevivência, a exemplo das Iniciativas Urbanas emergentes 

em contextos desiguais; 

 Comunidades de estímulo externo são originalmente planejadas por iniciativa 

governamental ou de organizações do terceiro setor que incorpora as práticas 

comunitárias existentes ou latentes em determinada localidade para dar suporte às suas 

ações (meta-governança), a exemplo dos Ecobairros experimentais.  

 

No sentido da convergência entre questões urbanas e ambientais, a pesquisa permitiu 

inferir que ambas as comunidades – intencionais e não-intencionais –, se organizam em resposta 

a impactos sociais e/ou ambientais recorrentes no nível local e, eventualmente, em níveis mais 

abrangentes da localidade onde se inserem. Plurais, enquanto formas de ocupação espacial, 

configuram lugares de moradia e convívio que geram impactos no nível do lugar, da própria 

comunidade e da cidade. Apresentam caminhos diferentes que tendem à apropriação 

compartilhada de bens coletivos. 

No entanto, entendeu-se que essas questões se relacionam com a propriedade da terra e à 

dinâmica de estruturação do espaço nos territórios. Sobre este aspecto, as práticas 

comunitárias emergentes em comunidades intencionais se desenvolvem em grupos 

fechados, em torno de alternativas complementares à propriedade privada, evitando assim 

interferências excessivas do mercado especulativo, como é o caso das Ecovilas. Em uma síntese 

inicial, elas se localizam em áreas mais isoladas (mesmo que urbanas, periurbanas e rurais) e 

organizam-se em torno da propriedade coletiva, ou por entidades do tipo associação sem fins 

lucrativos ou fundação. Voltam-se para um determinado grupo de pessoas (mesmo que abertas 

para visitação, envolvimento e acolhimento de novos membros) e, em geral, organizam-se por 

                                                             
49 Este conceito de comunidades intencionais foi desenvolvido por Gilman (1992), sendo adotado pela Rede Global 
de Ecovilas (GEN). 
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autogestão e Conselhos (processo circular e auto-organização). Além disso, desenvolvem 

acordos e regulamentos próprios para uma vida comunitária, e utilizam formas de tomada de 

decisão mais participativas (por consenso ou por consentimento – sociocracia, governança 

dinâmica ou circular). Por uma via propositiva, “criam lugares” educativos e experimentais de 

outros modos de vida (para o grupo e como exemplo), mas que não necessariamente dialogam 

com a complexa problemática urbana.  

As práticas comunitárias emergentes em comunidades não-intencionais se 

desenvolvem no nível da ação local, por ativismo ou por necessidade, iniciando ações de forma 

autônoma ou autogestionária que tendem a potencializar a convergência de propósitos 

individuais e coletivos. Certas intervenções são efêmeras ou temporárias, outras mais perenes 

e potencializadoras do coletivo, no sentido da formação de comunidade. As primeiras remetem 

à noção de placemaking e ao conceito de Urbanismo Tático50, e as segundas apontam caminhos 

que levam à transformação socioespacial a médio e longo prazo, sendo estas o enfoque desta 

tese, que objetivou encontrá-las para potencializá-las. Assim, também, por uma via propositiva 

mas de forma engajada, “criam lugares” que precisam dialogar com a complexa problemática  

urbana. 

Dessa forma, buscou-se identificar como essas práticas experimentam inter-relações entre 

a comunidade envolvida e o seu entorno natural e social, observando os processos de criação e 

transformação dos lugares analisados. Embora por caminhos e motivações diferentes, as 

práticas estudadas apresentam processos que consideram as potencialidades das pessoas e do 

lugar, visando a transformação socioespacial pela via da ação propositiva no nível local.  

Além disso, o sentido de “emergência” deveu-se ao fato dessas práticas ocorrerem a partir 

da iniciativa individual e coletiva de engajamento e fortalecimento local, proporcionado por 

processos autônomos, sem a elaboração prévia de um plano com grande potencial de 

crescimento, provenientes da ação que surge de uma abordagem ascendente bottom-up 

(JOHNSON, 2003), podendo ocorrer em contextos distintos, além de não depender de 

processos indutivos que partem de abordagens top-down (SANTOS 2006; HISSA, 2007; 

EIZAGUIRRE et al., 2012). Segundo a perspectiva micropolítica proposta por Guattari (2004, 

                                                             
50 O Urbanismo Tático é uma abordagem voluntária e gradual; um processo de criação de ideias para os desafios 
do planejamento em escala local; um compromisso de curto prazo e expectativas realistas; uma atividade de baixo 

risco e possibilitando gerar recompensas elevadas; o desenvolvimento de capital social entre cidadãos e a 

construção de competências organizacionais entre a esfera pública e privada (LYDON; GARCIA, 2011). Este 

conceito recebe críticas ao ser comparado a um estágio avançado do urbanismo neoliberal, por transferir a 
responsabilidade do poder público aos cidadãos e por desvalorizar a prática profissional do planejamento urbano. 
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p. 70), a “emergência” não opera por negação, senão pela afirmação de práticas alternativas, de 

subjetividades menores, de espaços liberados (não confinados), ou seja, opera menos por 

negação e mais por afirmação – uma via de ação propositiva –.  

O enfoque da pesquisa, portanto, não tratou diretamente das práticas movidas por 

iniciativas públicas governamentais unilaterais, tampouco por entidades sindicais ou de luta de 

cunho reivindicatório por direitos, que resistem por oposição ideológica ao sistema dominante 

–, ainda que algumas apresentem mudanças de rumo em suas práticas51 –. Em princípio, foram 

analisadas práticas não-hegemônicas que vem utilizando mecanismos de afirmação 

(propositivas e criativas), diferentes do discurso da negação (reinvidicatórias), materializadas 

em lugares de moradia e convívio.  

No entanto, certas práticas governamentais e institucionais foram incluídas na pesquisa, 

por valorizarem o lugar destas práticas comunitárias nos processos decisórios locais, o que as 

diferenciam das intervenções urbanas tradicionais de abordagem top-down, como o caso 

pioneiro do Bairro Resiliente ao Clima em Copenhagen (Sankt Kjelds Klimakvarter).  

Em uma primeira aproximação, estas práticas aparentaram não focalizar nas contradições 

e no conflito como única via de transformação socioespacial. Pelo contrário, aos poucos, têm 

sido atravessadas por abordagens proativas e de autogestão para a autonomia. Da mesma forma 

que nascem como iniciativas locais e autogeridas pela comunidade, esta via não descarta a 

interação com especialistas externos, pesquisadores, organizações da sociedade civil, ONGs, e 

até mesmo agentes governamentais, que passam a atuar, em um segundo momento, como 

mediadores, facilitadores e/ou viabilizadores. Neste contexto, o curso de especialização em 

Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade52 encontra seu campo de atuação na 

formação de profissionais especialistas em projetos participativos, habilitando-os a exercer 

mediação técnica junto às comunidades.  

Além disso, mesmo em contextos sociopolíticos diferentes, nas práticas estudadas foram 

observadas tendências de inclusão das divergências e conflitos existentes, porém prevalecia o 

enfoque nas confluências, como via de transformação socioespacial, no sentido de encontrar 

caminhos de convergência entre as questões sócio-ambientais nas ações de “criação de lugar”.  

                                                             
51 A exemplo dos assentamentos do MST em Brasília que tem apresentado práticas de agroecologia para 
subsistência como forma de resistência, acompanhados por processos participativos em projetos do grupo 

Periféricos, formado por estudantes de graduação da Faculdade de Arquitetura da UNB, sob a coordenação da 

professora Liza Andrade. 
52 A RAU+E/UFBA envolve profissionais de áreas afins à Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, em uma formação 
multidisciplinar. 
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2.3. A dimensão utópica e não hegemônica 

Entende-se por ideário o conjunto de ideias que prevalece em uma sociedade e conduz a 

produção do meio em que vive por um determinado período de tempo. Os ideários urbanos 

referem-se às tendências para o planejamento das cidades. Estes podem ser analisados pela 

leitura do discurso político; pelas ações dos agentes envolvidos no conjunto de desejos e ações, 

tanto provenientes do Estado quanto de organizações civis não-governamentais; por grupos 

privados e instituições multilaterais globais; assim como, pelas interlocuções manifestas nos 

fóruns, redes sociais e nos espaços públicos. Dependendo da forma com que são interpretados 

e conduzidos diante do interesse privado de grandes grupos financeiros, deixam de ser ideários 

e passam a ser ideologias. 

As ideologias, nesse sentido, são produzidas pelas relações sociais e possuem razões 

determinantes ao surgirem e serem conservadas. Equivalem à maneira de produção das ideias 

pela sociedade ou por determinadas formas históricas das relações sociais. (CHAUÍ, 1980) 

A dimensão utópica e não hegemônica das práticas comunitárias é permeada por esses 

conceitos, o que torna a leitura mais complexa e menos linear. Foi preciso radicar-se no 

envolvimento com as práticas, o que justificou a opção por métodos de pesquisa oriundos das 

ciências sociais, como a pesquisa observante para absorver registros do campo empírico.  

Neste contexto, entende-se o significado de “não hegemônico” como oposto de 

hegemônico que, segundo acepção de Antonio Gramsci53, denota uma dominação consentida, 

por parte de uma classe social ou nação sobre seus pares, a exemplo da concentração de riquezas 

de poucos sobre a sujeição de muitos, premissa do modo de produção capitalista. Para o autor, 

quanto mais difundida uma determinada ideologia, mais sólida fica a hegemonia e há menos 

necessidade do uso de violência explícita, pois o controle é introduzido nas mentalidades de 

forma implícita (GRAMSCI apud DIAS, 2000). 

No tempo em que, na Europa ocidental, a recente industrialização causava a insalubridade 

das cidades e concentrava operários da indústria nascente em moradias e bairros destituídos de 

qualidade de vida, com problemas sanitários, de higiene e de circulação, na segunda metade do 

século XIX, intervenções higienistas se tornaram hegemônicas, a exemplo da empreendida por 

Haussmann, prefeito de Paris de 1853 a 1869 –. Modelo logo difundido nos grandes centros 

urbanos da Europa e, mais tarde, também nos países de industrialização tardia, como o Brasil – 

                                                             
53 Gramsci, oriundo da tradição do realismo político, também questiona o axioma necessário à relação entre 
dominantes e dominados, governantes e governados. 
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com alargamentos de vias e construção de novas edificações públicas, deslocando a pobreza 

para áreas da periferia imediata do centro urbano. Da mesma forma, o plano de reforma e 

ampliação de Barcelona, proposto por Cerdá em 1860, com sua teoria geral da urbanização, 

foram precursores do urbanismo ocidental.  

Enquanto isso, modelos utópicos em resposta a esses problemas urbanos tornaram-se não 

hegemônicos, afinal, não promoviam a ideologia capitalística, não garantiam o lucro da 

burguesia, nem a liberdade que fazia ascender o individualismo. Os socialistas utópicos 

apresentavam novas formas de moradia, concebidas como habitação coletiva, com ênfase em 

espaços de moradia bem arejados, áreas coletivas de convívio e uma setorização espacial em 

função de novas formas de organização social em cooperativa. Essas práticas foram 

consideradas utópicas na forma de familistérios, de falanstérios e de projetos de vilas operárias 

afastadas das cidades, no Reino Unido e nos Estados Unidos.  

Já as Cidades Jardins, elaboradas por Howard em 1898, tinham o agrupamento humano 

urbano-rural equilibrado como proposta, que também não se tornou hegemônica. Estas podiam 

usufruir as vantagens do campo e da cidade, em uma composição de “constelação de cidades” 

– interligação que propiciaria o uso comum de várias atividades –, envolvida por um cinturão 

verde e, evitando assim, a poluição das indústrias. Haveria a integração de usos para fins de 

moradia, comércio, indústria e atividade rural, sem propriedade individual, sendo o solo urbano 

e rural patrimônio coletivo dos moradores da Cidade-Jardim (HOWARD, 1996). 

A repercussão desse ideário nos Estados Unidos foi incorporada pela iniciativa privada, 

destituído de cunho social, sem previsão de áreas para indústrias, nem de lotes agrícolas, 

ficando apenas as áreas de moradia, comércio e serviços para as classes de renda média e alta, 

conhecidos como subúrbio-jardim54 (Ibid., 1996). 

Na segunda metade do século XX, os movimentos e ativismos ambientalistas de caráter 

contracultural tinham em comum o ideário verde, com foco na denúncia e nas proposições 

conservacionistas da natureza. A partir dos anos 1960, começaram a se organizar em 

comunidades alternativas e, quando se materializavam, era em forma de aldeias hippies ou 

ativismos temporários em lugares estratégicos. Nos anos 1970, outras formas foram 

experimentadas, como as comunidades intencionais. Nos anos 1990, foram denominadas como 

Ecovilas, culminando em experiências de propriedade coletiva para fins de moradia. 

                                                             
54 Ressalta-se a importância dessa distinção conceitual, a qual provocou a ruptura de Howard com seus seguidores, 
como Unwin, Parker e demais projetistas dos subúrbios-jardins.  



 62 

Diferentemente do pensamento dominante, as propostas citadas foram protagonizadas por 

grupos de pessoas (em geral, ativistas e/ou ambientalistas) que procuraram sair das grandes 

áreas urbanas, criando alternativas para fins próprios de moradia na zona periurbana, ou rural. 

Intencionais ou contestatórias, alguns autores também as interpretaram como uma forma de 

reação à crise global contemporânea (GILMAN, 1991; JACKSON, 2004; JOUBERT e 

DREGGER, 2015; SANTOS Jr., 2016). 

Portanto, evidenciou-se a dimensão utópica e não hegemônica dos ideários urbanos em 

questão. Para se aproximar dessa dimensão foi preciso compreender o conceito de utopia55, 

tomando-se como referência sua acepção original na obra, de mesma denominação, escrita por 

Thomas More (1516), ao relacionar Utopia a um lugar que não existe. Conceito logo transposto 

como uma ideia de sociedade perfeita, ideal, imaginária, podendo referir-se a uma cidade ou a 

um mundo paralelo, sendo possível tanto no futuro, quanto no presente.  

Desse modo, a ideia de “utopismo” passou a significar a idealização não apenas de um 

lugar, mas de uma vida, de um futuro, ou de qualquer outra situação: uma visão fantasiosa e 

normalmente contrária ao mundo real. No meio urbanístico, o sentido de utopia é tido como 

descrição de uma sociedade modelo que se opõe a uma sociedade histórica real, tendo como 

suporte um espaço-modelo que é sua parte integrante e necessária, em geral, a utopia está 

localizada fora do contexto espacial e temporal do local estudado, escapando da influência do 

tempo e das mudanças (CHOAY, 1992; COELHO-NETTO, 1980; HALL, 1995). 

Segundo Coelho-Netto (1980), as modalidades de prática utópica no final do século XIX, 

espacializadas no território brasileiro, se referem mais ao anarquismo e foram totalmente 

dizimadas, embora não representassem perturbação da ordem estabelecida, pela intolerância à 

organização de outro modo de vida, demonstrada pela sociedade, por meio dos grupos no poder. 

Entretanto, foi possível elencar princípios que dialogassem com o campo propositivo de 

ação transformadora do espaço, assim como, refletir sobre o ideário social e o ideário ecológico, 

pois, em essência, tratam do enfoque na natureza e na comunidade, quando lidam com a 

autogestão e a busca por autossuficiência – princípios presentes em ambas as vertentes 

urbanística e ambiental.  

Deste modo, desde meados do século XIX, até a virada do século XXI, pontuam-se 

aspectos da dimensão utópica dos ideários urbanos não hegemônicos, e das vertentes 

                                                             
55 A palavra foi criada a partir dos radicais gregos οὐ, “não” e τόπος, “lugar”, portanto, no sentido do “lugar que 
não existe”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Civilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
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urbanística e ambiental que possibilitam integrá-los em uma possível convergência a um ideário 

socioecológico. Incluir sua dimensão utópica significa ampliar possibilidades de diálogo entre 

ambas as vertentes, recuperando elementos que não tiveram destaque em outras análises 

teórico-críticas sobre a questão da utopia, quando trazidas para o contexto atual, como as 

realizadas por Vainer (2003) e Rykwert (2004)56. 

Inclusive, já que os projetos e planos urbanísticos estão impregnados de um conjunto de 

pensamentos que englobam a cultura predominante dos grupos de poder. No caso brasileiro, as 

convicções provenientes de um país escravista e oligárquico se reproduziram no cumprimento 

da legislação em apenas uma parte da cidade, visivelmente, da elite. O desgoverno nas questões 

básicas garantidas pela Constituição Federal nas áreas de educação, saúde e transporte se 

estendeu e se exacerbou nas questões da terra, da moradia e das áreas de preservação ambiental, 

porque há governo apenas para garantir os interesses do mercado imobiliário e dos grandes 

capitais financeiros globais (MARICATO, 2000; ROLNIK, 2016).  

Afinal, com os instrumentos legais do Estatuto da Cidade e respectivos Planos Diretores, 

a instância municipal do Estado seria responsável por gerir as cidades, mas, na realidade não 

alcançou as reais necessidades da sociedade e do ambiente, quiçá do interesse das 

singularidades individuais e coletivas emergentes – representando muito mais uma ideologia 

de poucos que o ideário coletivo de uma nação. 

Segundo análise de Maricato (2017, p.2), a crise habitacional no Brasil é derivada de uma 

interpretação profundamente ideológica. Por um lado, “[...] (dentro) dos Ministérios se 

encontram barreiras na correlação de forças, de uma elite que não quer perder os privilégios, 

um mercado imobiliário altamente exclusivo, especulativo e restrito a uma minoria”. Por outro 

lado, “[...] tem também uma universidade, um Ministério Público e um Judiciário que trabalham 

com uma ficção, não com a cidade real”. Assim, “quando (se) tenta aplicar a lei, há uma 

resistência na sociedade como um todo, na mídia, no mercado [...]”.  

O termo ideologia, portanto, em relação ao termo ideário, contém em si um teor crítico – 

quando reúne as formas de consciência social e abrange o sistema de ideias que legitima e 

expressa o poder. A teoria crítica, de origem marxista, revela que a classe dominante produz 

valores, conceitos e sentidos para manter e ampliar seu domínio político e econômico.  

Assim, ao evidenciar a dimensão utópica dos ideários urbanos, tornou-se essencial 

                                                             
56 Podendo incluir a tese de doutorado de Caúla (2008) intitulada Trilogia das Utopias Urbanas: urbanismo, hq´s 
e cinema. 
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agregar a visão crítica que foi retomada pela filosofia pós-estruturalista, com Guattari (2012). 

Sob o pressuposto de que o conceito marxista de ideologia é semelhante ao conceito de 

subjetivação, o autor afirma que ao invés de ideologia prefere falar sempre em subjetivação, 

em produção de subjetividade. Guattari observou, também, que a subjetivação é a mais 

essencial e importante ferramenta para que o capitalismo se sustente e se mantenha no poder, 

originou-se daí o termo “subjetivação capitalística” – tudo o que chega pela linguagem, pela 

família e pelos equipamentos do entorno – não é apenas uma questão de ideia. Trata-se de 

sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, as grandes máquinas de 

controle social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo. 

Desde a ascensão do capitalismo, portanto, a produção de uma classe trabalhadora para 

sustentar a indústria e a produção de uma massa social pronta para o consumo é, justamente, a 

ideologia dominante e hegemônica. 

Dentre os conceitos abordados – ideário, ideologia, hegemonia e utopia – resta saber 

como contribuem para a reflexão sobre o enfoque na natureza e na comunidade, presentes nos 

ideários urbanos, destacados nas vertentes urbanística e ambiental. Por um lado, podem servir 

à sujeição – cada vez mais forte porque está na mentalidade das pessoas. O sujeito pode se 

deixar oprimir, tornando-se alienado, infantil, na medida em que toma uma posição de 

passividade em relação aos modelos de subjetivação que recebe do meio social. Para Guattari 

(1981, p.33), desiludir-se seria uma das chaves dessas prisões. Por outro lado, podem servir à 

emancipação, criação ou inovação. O sujeito pode assumir uma posição de “expressão e de 

criação, na qual o indivíduo se reproporia dos componentes da subjetividade, produzindo um 

processo que eu chamaria de singularização”.  

Em se tratando da complexidade das cidades atuais, a qual situação servir? Não se tratou 

apenas de uma única escolha e sim de optar por perspectivas múltiplas de abordagem àquilo 

que contribuiu com melhores condições para a promoção da vida. Foi nesse contexto que o 

lugar das práticas comunitárias emergentes foi analisado, pois tratam de lugares de moradia e 

convívio protagonizados por singularidades individuais e coletivas, considerando a dimensão 

utópica e não hegemônica existente em suas raízes, de forma a impulsionar o novo no presente. 

Dessa forma, tomou-se a possibilidade de buscar nas vertentes estudadas, ideários e não 

ideologias, utopias experimentais e não práticas utópicas, ambos por serem mais concretos. 
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2.4. Aproximando as ciências ecológicas e sociais 

No campo da investigação científica no Brasil, as disciplinas responsáveis pela 

configuração urbana e espacial, no campo das Ciências Sociais aplicadas, ainda têm pouca 

interface com as Ciências Ecológicas, apesar de causar impacto direto no ambiente físico e 

natural. Esta é uma das questões levantadas na tese de Liza Andrade (2014), na qual propõe 

uma conexão entre ambas as ciências no planejamento das cidades, pois esta ausência de 

articulação nos planos do território compromete a sustentabilidade das cidades. 

A integração pretendida sob uma perspectiva dialógica levou à reconstrução de laços 

entre as Ciências Ecológicas57 (ambientais e naturais) e as Ciências Humanas (sociais), a partir 

de uma breve leitura histórica que apresentou ciclos em que estas ciências se aproximaram e se 

afastaram, evidenciando acontecimentos e estudos indicativos, ao longo dos séculos XIX e XX. 

Os livros: História da Ecologia, escrito por Pascal Acot (1990), original de 1988, e História da 

Ideia de Natureza, escrito por Robert Lenoble (1990) auxiliaram nesse processo de revisão de 

literatura teórico-histórica sobre as correntes e conceitos da vertente ambientalista. 

Desde o século XIX, diversos autores trabalharam a questão da necessária aproximação 

dessas ciências, demonstrando a compreensão da interdependência desses campos do 

conhecimento para fins da promoção da vida. Anteriormente, homem e natureza já estiveram 

muito próximos, inclusive, o homem se colocava em uma situação de submissão às leis da 

Natureza. Na era moderna, pós-Revolução Industrial, o homem passou a se perceber como ser 

superior que domina a natureza para benefício próprio. No entanto, com o advento das ciências 

ecológicas, estas passaram a operar transversalmente nos campos de reflexão das ciências 

exatas, naturais, sociais e humanas, permeando-as com uma nova perspectiva e ângulo de visão.  

Partindo dessa premissa, em que a Ecologia exerce um papel transdisciplinar dentre outras 

disciplinas, encontrou-se, na Sociologia e na Filosofia, trilhas de conhecimento passíveis de 

convergência a ideários socioecológicos, capazes de fundamentar o campo propositivo de ação 

da Arquitetura-Urbanismo. A seguir, um breve histórico com as tentativas de aproximação das 

ciências ecológicas e sociais, desde o século XIX. 

O século XIX foi caracterizado pela junção entre a ciência e a tecnologia, tidas como a 

solução da humanidade, no contexto da expansão do capitalismo industrial. Contudo, a filosofia 

                                                             
57 As ciências ecológicas são o conjunto de ramos do conhecimento nos quais se ramificou a ecologia clássica, 

originada nas ciências biológicas. Existem dezenas de campos das ciências ecológicas, presentes nas ciências 

naturais, humanas, sociais, políticas, econômicas, na cultura e nas artes, nas filosofias e nas tradições. Nesse 
sentido, se comporta como componente transdisciplinar. 
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alemã, a teoria política e a economia eram muito diferentes das homólogas no Reino Unido. A 

posição dominante do utilitarismo e da economia política clássica, deste país, não foi 

reproduzida na Alemanha, onde foram mantidas à distância pela influência do idealismo e, nas 

últimas décadas do século XIX, pelo impacto crescente do marxismo.  

No Reino Unido, J. S. Mill58 (1843), como discípulo britânico mais ilustre de Auguste 

Comte59, escreveu A System of Logic, no intuito de unificar as ciências naturais e sociais em um 

quadro que se ajustava às tradições existentes naquele país, demonstrando uma visão positivista 

na junção desses dois campos do conhecimento. Para Comte, em 1848, não era possível fazer 

ações práticas, ou ciência, sem a imaginação, isto é, sem uma ativa participação 

da subjetividade60 individual e por assim dizer coletiva. Anunciava que “o importante é que 

essa subjetividade seja a todo instante confrontada com a realidade, isto é, com a objetividade”. 

No que se refere à Sociologia moderna, Comte introduziu precisamente o termo sociologia para 

batizar esta classe de estudos. Porém, o positivismo de ambos os autores não encontrou solo 

fértil na Alemanha (COMTE apud ACOT, 1990, p.136). 

Max Weber61 (1930) fundamentou sua proposta de Sociologia na tradição hermenêutica 

alemã, de interpretação das interações sociais interpessoais, que diferenciava o estudo das 

ciências históricas e sociais diante das ciências da natureza. Segundo Ana Clara Ribeiro 

(2012a), a unidade analítica de Weber era a ação social. Por meio deste autor, pôde-se aprender 

a analisar razão e emoção, fora do processo de racionalização do ocidente que levaria a vidas 

marcadas pela exacerbação. Desse modo, a ação era conduzida, de uma maneira extremamente 

controlada, para alcançar fins de destruição da emoção e da possibilidade de atualizações das 

tradições culturais. 

Essa distinção entre o social e o natural permaneceu um problema central para o estudo 

da interação homem-natureza. A gama crescente de abordagens sobre essa interação, incluindo 

os sistemas socioecológicos, a ciência da sustentabilidade, a geografia cultural, a ecologia 

política, a antropologia, as humanidades ambientais, etc., trataram este dilema de diferentes 

                                                             
58 John Stuart Mill (1806-1873) foi britânico, filósofo e economista, um dos pensadores liberais mais influentes 

do século XIX. Defensor do utilitarismo, a teoria ética proposta inicialmente por seu padrinho Jeremy Bentham. 
Destacam-se seus trabalhos nos campos da filosofia política, ética, economia política e lógica. 
59 Auguste Comte (1798-1858) foi francês, católico, filósofo, fundador do positivismo. Em sua obra Curso de 

filosofia positiva (1830-1842) compreendeu a noção de “progresso” como o processo de desenvolvimento 

constante de uma forma de vida ou de uma determinada estrutura social em suas acepções materiais, intelectuais 
e, acima de tudo, morais.   
60 O conceito de subjetividade para Comte equivale ao conceito de singularidade para Guattari, significando a 

atitude consciente individual e não a sua manipulação pelo meio. 
61 Maximilian Karl Emil Weber (1864-1920) foi prussiano, protestante, economista, um dos fundadores da 
sociologia moderna. Professor de Economia em universidades da Alemanha.  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_da_natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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maneiras. 

O conceito de “hermenêutica dupla”, em que o objeto das ciências sociais é também um 

sujeito, desenvolvido pelo sociólogo britânico Anthony Giddens (2001), capturou essa 

distinção entre o social e o natural, através da explicação das origens e efeitos da degradação 

do ambiente nas sociedades modernas e do cenário político em jogo neste contexto. Para o 

autor, a origem e a evolução do pensamento ocidental sobre “natureza” estão diretamente 

ligadas à construção de um conceito instrumental de natureza e a separação entre o natural e o 

social. Apropriadamente, Giddens observou a criação de um ambiente como resultado de 

práticas sociais, chamando a atenção para a natureza socializada.  

No âmbito do conhecimento científico, o saber ambiental esteve ancorado nos círculos 

das ciências naturais. A superação das barreiras do conhecimento e uma outra leitura da 

realidade social implicaram em considerar indissociáveis os problemas sociais e os problemas 

ambientais, uma vez que o ambiente era o resultado de decisões e ações sociais, permeado, 

portanto, por processos socioculturais, físicos e biológicos passíveis de mudanças. Por fim, o 

autor fez a articulação entre sociedade e natureza através das Ciências Sociais, particularmente 

da Sociologia. 

Jürgen Habermas62 (1986) buscou entender como a dominação do homem sobre a 

natureza converteu-se em dominação do homem sobre o homem, em um mundo administrado 

em nome da técnica, abrindo espaço para a eclosão da “des-razão” no seio da sociedade de 

consumo, moldada pela indústria cultural. Assim, Habermas defendeu, como proposta para a 

sociedade, que transitássemos progressivamente da ação estratégica para a ação comunicativa. 

Nesse tipo de ação, a orientação deixaria de ser exclusivamente para o sucesso individual, e 

passaria a ser denominada como orientação para o entendimento mútuo. Nesse novo âmbito, os 

atores procuravam harmonizar seus interesses e planos de ação, por meio de um processo de 

discussão, buscando um consenso.  

Na ação estratégica a definição da finalidade não abria espaço para ouvir os argumentos 

dos outros, enquanto no agir comunicativo havia um espaço de diálogo, em que se pensa em 

conjunto sobre quais devem ser os melhores objetivos a serem buscados por um grupo social. 

O entendimento mútuo, provindo do agir comunicativo, seria um importante facilitador da 

coordenação de ações, e serviria de base para a defesa da democracia no cenário político, com 

                                                             
62 Jürgen Habermas (1929-) é alemão, filósofo e sociólogo. Participa da tradição da teoria crítica e 

do pragmatismo. É membro da Escola de Frankfurt e estudo a democracia, sendo reconhecido por suas teorias do 
agir comunicativo, da política deliberativa e da esfera pública. 
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a crítica da repressão, censura e de outras medidas que não propiciam o diálogo dentro da 

sociedade. 

Esta breve reconstrução das tentativas de aproximação entre as ciências ecológicas e 

sociais – humanas e naturais – pode ser desdobrada nas correntes de pensamento que 

fundamentaram as ciências ambientais e ecológicas a partir de contribuições de autores que 

procuraram conectá-las às ciências sociais aplicadas ao campo urbano, como as Ecologias 

Humana, Urbana e da Paisagem; Organicismo, Sistemismo e Ecossistemas urbanos; e a 

Ecologia Profunda.  

 

2.4.1.  Ecologias Humana, Urbana e da Paisagem 

Somente na obra de Haeckel (1866), o termo Ecologia surgiu pela primeira vez, por meio 

do neologismo formado com os vocábulos gregos oikos e lógos, significando “ciência do 

habitat”, concentrando-se em ambientes naturais primitivos. Sendo que oikos deriva de weik, 

radical indo-europeu que indica uma unidade social imediatamente superior à “casa” do chefe 

de família e, portanto, portadora do significado “ciência das comunidades”. Ao longo dos anos, 

Haeckel reelaborou este primeiro conceito como a “totalidade da ciência das relações do 

organismo com o meio ambiente”, constituindo-o no quadro científico e ideológico da 

economia da natureza, dos equilíbrios naturais e da adaptação dos seres vivos às suas condições 

de existência (ACOT, 1990, p. 27-28).  

O conceito de Ecologia progrediu para uma elaboração teórica de forma original com 

Eugenius Warming em 1895, professor de botânica da Universidade de Copenhagen, quando 

tratou de coabitação, de comunidades vegetais, de grupos de associações, tomando por base o 

conjunto de fatores ecológicos e seus efeitos, aproximando-os ou separando-os. Sua obra 

Lehrburch foi uma espécie de tratado. Nela, apresentou uma teoria da Ecologia que contribuiu 

para estimular a criação de organizações de pesquisa sobre a temática, assim como, a criação 

de unidades de ensino para esta nova disciplina. Os ecólogos o consideram fundador da 

Ecologia como ramo original da Biologia (ACOT, 1990, p.34). 

Em 1898, Andreas Franz Wilhelm Schimper, botânico de Strasburgo, delimitou a 

Ecologia durante toda a primeira parte do século XX, pelo menos até a 2ª guerra mundial, 

reforçando suas bases científicas. Sua tese insistiu-se na dimensão geográfica dos problemas 

ecológicos, consagrando grande parte de sua obra à vegetação das zonas e das regiões 
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geográficas do globo (ACOT, 1990, p.35), fornecendo, mais adiante, as bases do movimento 

biorregional63. 

Enquanto esses dois autores tratavam de uma Ecologia estática, nos EUA, os ecólogos 

lançavam a base para uma Ecologia dinâmica, entre 1898 e 1907, por meio da botânica das 

sucessões. Roland McMillan, em 1897, botânico oficial do estado de Minnesota, reelaborou a 

definição clássica de Ecologia, considerada como a totalidade da ciência das relações do 

organismo com o meio ambiente, ampliando-a para a Ecologia Econômica, discutindo a relação 

com os interesses humanos, colocando as ciências e as técnicas como partes do dispositivo 

econômico, institucional e ideológico, instalado pela dinâmica do capitalismo americano 

(ACOT, 1990, p.42). 

Nos Estados Unidos no início do século XX, Henry Chandler Cowles, em 1901 e Frederic 

Edward Clements64, em 1905, como ecólogos, acrescentaram com suas obras uma suma teórica 

sobre o conjunto de teses da ecologia americana, e também sobre a maioria das potencialidades 

desenvolvidas na primeira metade do século XX, sobre a temática. Elaboraram uma das 

primeiras obras pedagógicas sobre Ecologia, com métodos e instrumentos de pesquisa 

inovadores para o plano fisiológico. Um conjunto de estudos dos fatores ambientais sobre 

vegetação, e sobre o conjunto dos organismos vivos, inclusive a medição de fatores abióticos 

como: umidade, temperatura, iluminação e insolação, dentre outras.  

Clements, em 1916 evidenciou uma relação de dependência entre algumas espécies e sua 

comunidade, e vice-versa, comparável à co-dependência do animal aos seus órgãos. Sugeriu 

que a comunidade seria um “superorganismo”, uma visão de uma unidade comunitária de tipos 

de vegetação ou “comunidade vegetal”. Posteriormente, suas constatações conduziram a 

importantes descobertas como, a “homeostasia dos ecossistemas”65 e a noção de “clímax 

climático”66, o que, mais adiante, também sustentou as bases do conceito de “resiliência”, no 

campo da Biologia. 

Essa orientação científica passou a ser conhecida nos EUA, dos anos 1920, como 

Ecologia das sucessões e foram motivados numerosos trabalhos e desdobramentos que levaram 

sua aplicação aos vegetais e aos animais (bióticas), cujos autores formaram o que inicialmente 

                                                             
63 Segundo o filósofo político norte-americano e professor da Universidade Harvard, Robert Nozick (1991, p.75-

76), o Biorregionalismo “observa um local específico nos sistemas naturais e sociais, cujas relações dinâmicas 
ajudam a criar um ‘senso de lugar’, enraizado na história natural e cultural”.  
64 Frederic Edward Clements (1874-1945) era americano e ecólogo, pioneiro no estudo da sucessão vegetal. 
65 Tendência dos ecossistemas a resistir às transformações e a permanecer em estado de equilíbrio. 
66 O conjunto das comunidades vegetais de uma região submetida a um clima dado progride em direção a um 
estado de equilíbrio que se situa no quadro daquilo que as condições climáticas tornam possível.  
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se chamou de “ecólogos de Illinois”67, e que, depois da sua influência junto aos sociólogos, 

vieram a formar, no período entre as duas guerras mundiais (1918-1939) a “Escola de 

Chicago”68.  

Durante o período de transição da forma de produção agrícola para a industrial, os 

movimentos migratórios no mundo ocidental configuraram-se nas cidades como “guetos”, ou 

seja, bairros onde viviam grupos minoritários, devido a exclusão social e econômica, em sua 

maioria, imigrantes. Entretanto, as cidades que se estruturaram em função das necessidades da 

nova camada emergente, a burguesia, logo demonstraram a dimensão utópica das propostas 

urbanísticas tratadas anteriormente.  

Diante do quadro de problemas da vida urbana industrial, os sociólogos passaram a levar 

em consideração os indivíduos inseridos no meio social urbano, e buscaram compreender a 

relação que o espaço físico e as relações sociais mantinham com o modo e estilo de vida desses 

indivíduos. Em 1922, Stephen Alfred Forbes69, um dos fundadores da ciência ecológica 

americana, publicou The Humanizing of Ecology, em que aplicou a Ecologia a questões que 

tratavam da prosperidade social. Forbes consolidou a abordagem da Ecologia Humana, 

trazendo para esse campo os estudos sobre epidemias, problemas de saúde pública e de 

qualidade ambiental. Os conceitos de competição, de simbiose (cooperação), de sucessão, de 

estabilidade (sustentabilidade), de localização espacial, de interdependência entre indivíduos, 

de instituições sociais e de meio ambiente foram desenvolvidos e aplicados aos mais diversos 

fenômenos sociais e comunidades.  

Em 1935, C.C. Adams, ecólogo americano, reconheceu o potencial da integração das 

ciências biológicas e das ciências sociais, no momento em que as noções de comunidade biótica, 

de biocenose e de associação se tornaram dominantes em ecologia e em sociologia vegetal. A 

cidade passou a ser vista como um “laboratório social”, em que as análises sociológicas – 

levantamento de dados e informações sobre os modos de vida urbana – eram feitas pelo método 

empírico da pesquisa de campo, desdobrando em estudos relacionados ao surgimento de 

favelas, a proliferação do crime, da violência e ao aumento populacional (PARK,1916; WIRTH, 

1938).  

                                                             
67 S.A.Forbes, C. McMillan, C.B. Davenport, C.C. Adams, V.E. Shelford, entre outros. 
68 Destacou-se nesta escola o funcionalismo em psicologia, a sociologia urbana, a ecologia humana, e as formas 

sociológicas da psicologia social que receberam o nome de behaviorismo social e interacionismo simbólico ao 

analisar a relação indivíduo–comunidade.  
69 Stephen Alfred Forbes foi presidente da Sociedade Ecológica Americana em 1921. Seu trabalho previu o 
conceito de ecossistema, bem como ideias modernas de ecologia comportamental e dinâmica da rede alimentar.  
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Entretanto, quando Robert McKenzie et al. (1925) trataram da abordagem ecológica no 

estudo da comunidade urbana com demasiadas aproximações, inevitáveis na época, o grupo de 

Chicago se viu seduzido a apresentar um modelo ecológico e considerou a cidade como “meio 

externo natural”, ao mesmo tempo em que reconheceram-na como artificial. Ocorreu certa 

manipulação com o duplo sentido das palavras “natureza” e “natural”, ao conter a ideia de não 

artificialidade e de normalidade. Assim, provou-se que a cidade era o “habitat natural”, portanto 

capaz de ser tratado pelos conceitos da Ecologia geral (ACOT, 1990, p.122).  

Como consequência disso, o grupo sugeriu que a sociedade americana dos anos 1925 era 

uma expressão “normal” da “natureza humana”, trazendo duas consequências historicamente 

desfavoráveis: em primeiro lugar, o modelo ecológico aplicado à sociedade só existiria por 

meio das metáforas biológicas e não, propriamente, da análise científica; em segundo lugar, o 

caráter ideológico sobressaía ao científico, no momento em que as ciências humanas 

começaram a fazer poderosas investidas contra a noção de “natureza humana” – assunto central 

do livro The City70 , escrito por Robert Park em 1915 (ACOT, 1990, p.122). 

Nesse sentido, Acot (1990, p.123) salientou a importância dada à Escola de Chicago pela 

sociologia urbana, mas ficou evidente a lacuna que seus trabalhos deixaram ao descreditar o 

nascimento de uma Ecologia Urbana. Os próprios ecólogos a contestaram, afirmando que seria 

uma disciplina sem objeto, já que a biocenose71 urbana não estava ligada à produção primária 

de um ecossistema72. Inclusive, o autor sublinhou que embora fosse algo compreensível para a 

condição das ciências humanas da época, constatou-se que certo posicionamento levava a 

considerar como “naturais”73 os aspectos mais socialmente desumanos do fenômeno urbano 

(marginalização espacial e social da miséria, segregação espacial e racial das minorias), 

colocando-os como problemas políticos de “controle social”, o que já não era bem visto pelo 

leitor de 1930. 

Segundo Acot (1990) houve um distanciamento entre ideologia e cientificidade, por dois 

motivos: a promoção de uma Ecologia Humana que não era coerente com o sentido de 

humanidade; e a forma precoce como a Ecologia Urbana foi indevidamente apresentada. Estes 

                                                             
70 The City: Suggestion for the Investigation of Human Behavior in the City Environment  de Robert Park, 1915. 
71 Biocenose ou comunidade é o conjunto de populações de diversas espécies que habita uma mesma região num 

determinado período. Ex.: seres de uma floresta, de um rio, de um lago de um brejo, dos campos, dos oceanos, 

entre outros. 
72 Ecossistema ou Sistema Ecológico é o conjunto formado pelo meio ambiente físico, ou seja, o biótopo (formado 

por fatores abióticos - sem vida - como: solo, água, ar) e a comunidade (formada por componentes bióticos - seres 

vivos) que se relaciona com o meio. 
73 Sociologicamente, algo naturalizado é algo que foi transformado em natureza, natureza natural e, portanto, não 
é passível de reflexão (RIBEIRO, 2012, p.61). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1915


 72 

fatos justificaram certo atraso na construção de um arcabouço teórico científico que contribuísse 

para uma convergência entre as questões sociais e ambientais, na primeira metade do século 

XX. 

Apenas na década de 1970, a Ecologia Urbana foi retomada por ecologistas que 

começaram a transferir seus interesses para interações ecológicas ocorrendo em, e causados por 

ambientes urbanos. O livro de Jean-Marie Pelt de 1977, The Re-Naturalized Human, a 

publicação de Brian Davis de 1978, Urbanização e a diversidade de insetos e o artigo de 

Herbert Sukopp et al. De 1979, O solo, a flora e a vegetação dos desertos de Berlim foram 

algumas das primeiras publicações a reconhecer a importância da Ecologia Urbana como uma 

forma distinta de Ecologia. 

A Ecologia Urbana passou a ser reconhecida como um conceito diverso e complexo, 

diferindo na sua aplicação entre a América do Norte e a Europa. De modo geral, enquanto o 

conceito europeu examinava a biota das áreas urbanas, o conceito norte-americano examinava 

as categorias sociais da paisagem urbana, bem como os fluxos e processos do ecossistema. 

Tinha como objeto de estudo detalhes da vida humana nas cidades, do ponto de vista ambiental, 

sua relação com os recursos naturais, o ar, a água, a fauna e flora, bem como as relações entre 

indivíduos. O meio urbano não era caracterizado apenas por aspectos físicos e dimensionais, 

mas principalmente pelos aspectos sociais, pela crescente divisão do trabalho, pela valorização 

da economia monetária e pela mobilidade dos indivíduos no campo das relações socioespaciais. 

Problemas sociais como o êxodo rural, o crescimento descontrolado das cidades, a 

infraestrutura urbana, bem como as características das populações (taxa de crescimento, 

densidade, índices de nascimento e mortalidade e idade média) passaram a ser abordados nesta 

especialidade.  

Com os primeiros acontecimentos do movimento ambientalista na década de 1960, a 

pressão sobre a qualidade de vida nas cidades se tornou uma questão chave nos países 

desenvolvidos, ao movimentar o engajamento político dos ativistas em uma diversidade de 

causas. Do mesmo modo, a inter-relação existente entre os componentes geográficos na 

composição da paisagem e nas soluções infra-estruturais dos assentamentos humanos. Nesse 

sentido, o livro Design with Nature, de Ian McHarg (1969), foi considerado um dos mais 

importantes no campo da paisagem na Arquitetura-Urbanismo, dando origem, posteriormente, 

a terminologia Ecologia da Paisagem.  

McHarg (1969) introduziu a ideia de um “inventário ecológico” como pré-requisito para 

o entendimento e posterior planejamento de um lugar, como uma ferramenta de diagnóstico 
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para identificar desafios e oportunidades, estabelecendo diretrizes para ocupações urbanas em 

diversas regiões, especialmente as metropolitanas. Em síntese, o autor considerou os seguintes 

aspectos básicos que deveriam compor diferentes camadas sobrepostas para o planejamento 

regional: solo, vegetação, biodiversidade, clima, comunidade e bacia hidrográfica. O método 

organizava dados ecológicos em uma forma facilmente aplicável por planejadores urbanos 

(NERY, 1992). 

Em seguida, Richard Forman e Michel Godron74, em 1986, apresentaram a Ecologia da 

Paisagem distinguindo, pela primeira vez, cenários e paisagens urbanas de outras paisagens, e 

a dividiram em tipos diferentes pela intensidade da influência humana, variando de ambientes 

naturais primitivos aos centros urbanos (ACOT, 1990, p.62). Enquanto a teoria geral da 

Ecologia e suas sub-disciplinas focavam no estudo de unidades de comunidade mais 

homogêneas, discretas e em estrutura hierárquica (ecossistemas, populações, espécies e 

comunidades), a Ecologia de paisagem foi construída incluindo mudanças na paisagem 

causadas pelo homem, utilizando-se de geotecnologias como o sensoriamento remoto, sistemas 

de informação geográfica (SIG), e modelos.  

Em síntese, após a 1ª guerra (1914-1918) surgiu a Ecologia das sucessões vegetais, depois 

a Ecologia das sucessões bióticas da Escola de Chicago, e findou na Sinecologia75. Em trinta 

anos, o conceito central da Ecologia tornou-se o de comunidade. A noção de organização das 

comunidades, no início dos anos 1920, foi o ponto de convergência do conjunto dessas questões 

provenientes dos diferentes horizontes disciplinares existentes sobre Ecologia (ACOT, 1990, 

p.77). 

 

2.4.2.  Organicismo, Sistemismo e Ecossistemas Urbanos 

Desde Herbert Spencer (1876), que estabeleceu uma analogia entre o “organismo 

individual” e o “organismo social”, os ecólogos passaram a elaborar modelos organicistas das 

comunidades vegetais e bióticas comparando-os com os das comunidades humanas. Graves 

problemas ideológicos e metodológicos surgiram em Ecologia Humana, a partir desta indução 

do pesquisador em construir pontes entre a natureza e a sociedade de forma direta (ACOT, 

                                                             
74 Forman, R.T.T. and M. Godron. 1986. Landscape Ecology. John Wiley and Sons, Inc., New York, NY, USA. 
75 Sinecologia ou Ecologia Comunitária, iniciada por Clements (1916), corresponde a um ramo da Ecologia que 

se dedicou ao estudo das comunidades de seres vivos, como a distribuição, abundância, demografia e relações 

ecológicas entre populações coexistentes. Comunidade ou biocenose é um conjunto de populações que habitam 
determinada região e que interagem entre si. 
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1990, p.147). 

O organicismo foi uma escola de pensamento que se desenvolveu no rastro das 

conquistas das ciências biológicas, naturais e da teoria de Darwin. Baseava-se na ideia de 

sociedade formada por “tecidos sociais” e partes “interdependentes” cuja função principal era 

a preservação do “todo social”. Procurava-se, portanto, criar uma identidade entre leis 

biológicas e leis sociais.  

Em 1905, os ecólogos Clements e Tansley defenderam posições distintas. O primeiro 

desenvolveu a noção de organicismo ainda em função das comunidades vegetais; e o segundo 

atacou as posições organicistas mostrando que era cômodo pensar as unidades de vegetação 

como organismos, sendo estas, por consequência, organismos. Assim, indicava o termo 

“processo” em vez de “função”, para qualificar associação, invasão e sucessão vegetal. Porém, 

a partir das comunidades bióticas, além das comunidades vegetais, a problemática organicista 

se ampliou, permitindo pensar as características de autonomia relativa das comunidades, isto é, 

a existência de propriedades pertencentes a conjuntos, por meio de propriedades pertencentes a 

estruturas individuais.  

Após muitas interpretações subjetivas e polêmicas sobre o termo organicismo, entre 1935 

e 1942, Tansley propôs o conceito de ecossistema na Teoria dos Ecossistemas para pensar a 

distribuição geográfica, a autonomia relativa e o funcionamento das comunidades bióticas, 

levadas pelos seus ambientes abióticos – o que destituiu o ponto de vista organicista – mesmo 

que legítimo, por ter sido abusivamente interpretado.  

Inclusive, na interface natureza-sociedade, foi na Escola de Chicago que apareceu a 

vanguarda do pensamento organicista das sociedades humanas, considerando o fenômeno 

humano como passível de ser julgado pelas leis da Biologia, com uma complexidade maior e, 

por isso, dependente de quantitativos. Para Acot (1990, p.151) “um deslizamento insidioso da 

ordem da analogia para a da identidade (sendo, até mesmo), desqualificador”, por ser uma 

modelização do conceito original. 

O organicismo também foi estudado por Frank Loyd Wright no campo da Arquitetura-

Urbanismo, desenvolvendo-se em seus projetos arquitetônicos harmonizados com a natureza 

presente no local da construção, a partir da integração de materiais locais, assim como a 

concepção da paisagem como moldura da obra de arquitetura. As casas deveriam atender às 

necessidades das pessoas, como um organismo vivo e respeitando a natureza. 

No contexto da Teoria Geral dos Sistemas (TGS), que surgiu com os trabalhos do biólogo 
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austríaco Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968, os conceitos de totalidade, de 

abrangência, de globalidade, de integração, de síntese, de universalidade e de relações entre as 

partes do todo passaram a ser conteúdo desta vertente ambientalista. Dentre os pressupostos 

básicos da TGS havia uma nítida tendência para a integração entre as ciências naturais e sociais: 

uma maneira mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, 

especialmente as ciências sociais; e, ao desenvolver princípios unificadores que atravessavam 

verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, aproximou-se do 

objetivo da unidade da ciência, evidenciando a necessária integração da educação científica. 

Com base em Acot (1990), é possível afirmar que o Sistemismo76 supera as correntes de 

pensamento do Gestaltismo77, do Estruturalismo78 e do Funcionalismo79, em razão de sua maior 

abrangência, embora sejam processos ideológicos que representam formas diferentes de ver o 

mundo. Naquele período, segunda metade do século XIX, a ideia da existência de uma 

separação objetiva entre natureza e sociedade cresceu lentamente. Karl Heinrich Marx e 

Friedrich Engels foram os primeiros a estabelecer essa distinção com base no conceito de 

trabalho, ao considerar que a diferença era que os animais coletavam e os homens produziam. 

Esse aspecto de sua teoria corroborava com a abordagem evolucionista no sentido de 

hierarquizar as sociedades, da mais simples a mais complexa. 

Esse ponto de vista foi encontrado, posteriormente, no sistemismo dos ecologistas 

contemporâneos: sob essa perspectiva, a natureza aparecia como um sistema equilibrado, 

diverso e complexo, onde se distinguia duas formas principais: “[...] o modo de organização 

elementar do menor ecossistema ao maior [...] e o ciclo como modo de funcionamento [...], de 

onde partem ensinamentos de caráter quase moral [...]”, apresentando um pensamento que não 

estabelecia separação entre natureza e sociedade. (ACOT, 1990, p.152).  

Para uma abordagem de perspectiva sistêmica, o ambiente (ecossistema) é formado pelo 

somatório dos seus subsistemas cujos componentes são de natureza física, biológica, 

tecnológica e social. O ambiente inclui o homem, tanto na posição de observador (sujeito), 

                                                             
76 O Sistemismo é uma metodologia cientifica alicerçada na TGS, que visualiza o Universo como um sistema. É o 
processo de trocas de matéria, energia e informações entre sistemas ou entre estes e o ambiente respectivo. São 

realçadas as relações, oposições e diferenças.  
77 O Gestaltismo postula que o fato fundamental da consciência não é o elemento, mas a forma total, uma vez que 

esta é irredutível ao somatório ou a combinação dos elementos constituintes. 
78 O Estruturalismo procura objetivar os processos de significação, constituindo-os em sistemas, para o que se 

torna fundamental a conversão dos fatos em signos, em que tanto os sistemas quanto as estruturas a que eles 

remetem se referem a uma realidade construída, mas não a uma realidade de fato. 
79 Refere-se às funções ou operações dos organismos vivos, expressa as características dinâmicas e funcionais dos 
sistemas, isto é, a sua fisiologia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy


 76 

como de objeto de estudo, percebido em sua dimensão física, estática, espacial, sistêmica 

(corpo), bem como, na sua organização estrutural (organística, anatômica, histológica e 

química) e, considerado em seu aspecto energético, dinâmico (de movimento) ou funcional 

(fisiológico), isto é, em sua natureza biofísica/ bioquímica (Ibid., 1990). 

Entretanto, muitas vezes, a abordagem sistêmica apresenta um viés fragmentário, 

limitado, portanto, dissociado das condições do ambiente do sistema, quando desconsidera os 

reflexos recíprocos que ocorrem entre um e outro, os quais se afetavam mutuamente. No 

sistemismo clássico, os fundamentos, ideias, conceitos e princípios, apesar de amplos, não 

contemplavam a exigência de abarcar o ambiente em que tal sistema estava inserido, de forma 

suficientemente explícita.  

Nesse mesmo sentido, o estudo de Lévi-Strauss80 (1949) separou o objeto das ciências 

naturais, do objeto das ciências humanas. O primeiro foi definido pelas regras que existiam no 

nível da cultura, portanto humano; e o segundo deveu-se ao reconhecimento de que o universal 

era o critério que distinguia a natureza. O antropólogo manteve uma visão estruturalista, 

influenciando seus predecessores. 

Enquanto isso, o ecólogo Eugene Odum81 (1963; 1977) foi pioneiro e aprofundou a 

compreensão de ecossistema, considerando a relação entre a atividade humana e os processos 

naturais como parte essencial deste conceito. Afirmava que não bastava analisar a norma de 

reação de um ou mais componentes, encarando os sistemas sob o aspecto dos diferentes níveis 

de organização (populações, comunidades), mas também sob o aspecto integrado pelos fluxos 

de energia das cadeias alimentares, pelas taxas de produção, pela circulação dos nutrientes nos 

ciclos biogeoquímicos, pelos fatores limitantes e reguladores e outros. Estes aspectos só foram 

transpostos para o conceito de ecossistemas urbanos mais tarde.  

Odum (1977), em seu livro A Emergência da Ecologia como uma Nova Disciplina 

Integrativa, descreveu a Ecologia como uma disciplina capaz de integrar transversalmente 

outras disciplinas, a partir de suas raízes nas ciências biológicas, físicas e sociais, tendo por 

meta unir as ciências naturais e sociais. Esse conceito só foi aplicado ao meio urbano mais tarde. 

Naquele momento, o autor afirmava que os princípios ecológicos ofereciam a base de um 

                                                             
80 Claude Lévi-Strauss (1908-2009) foi belga, professor, antropólogo e filósofo. Foi considerado fundador da 

antropologia estruturalista. Sua tese Les structures élementaires de la parenté, de 1969, fundamentou a separação 

natureza-sociedade. 
81 Eugene Pleasants Odum (1913-2002) foi americano, zoólogo e ecólogo. Dedicou-se ao estudo científico da 
Ecologia em sua obra de mesmo nome (1963).   
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modelo teórico, mas ainda não podiam ser entrevistos, senão confusamente, quando se referia 

à Ecologia Humana aplicada, em desenvolvimento e estruturação. 

Em 1983, nos Estados Unidos, o Cary Institute of Ecosystems Studies82 iniciou suas 

atividades como organização independente de pesquisa ambiental, especializada nas diversas 

áreas da Ecologia, da Mudanças Climáticas e da Ecologia Urbana. O instituto atribuiu ao termo 

ecologia o estudo científico dos processos que influenciam a distribuição e a abundância de 

organismos, as interações entre organismos, entre esses organismos e a transformação de fluxo 

de energia e da matéria. Esta noção tem fundamentado trabalhos acadêmicos no Brasil que 

recuperam a temática da Ecologia Urbana e dos ecossistemas urbanos, a exemplo de aplicações 

do enfoque ecológico no planejamento físico territorial (NERY, 1992); nas transformações 

urbanas (FREITAS, 2009); dos princípios ecológicos nos assentamentos urbanos (FREITAS, 

2016), assim como, no desenho urbano sensível à água (ANDRADE, 2014).  

Segundo Andrade (2014, p.512), por meio dos estudos do referido instituto, foi possível 

identificar que, para promover uma integração maior entre os estudos em Desenho Urbano e 

Ecologia, é necessário considerar quatro dimensões-chaves: (i) heterogeneidade espacial; (ii) 

fluxos de água na área urbana; (iii) resiliência, adaptação e mudança e (iv) atores sociais e 

agentes de organização urbana. Ou seja, foram consideradas as inter-relações entre as questões 

ambientais, ecológicas e sociais. 

A abordagem dos ecossistemas é um método de análise de alterações do meio ambiente 

que considera as constantes transformações dos lugares, assim como as interações entre a 

atmosfera, a água, o solo, as plantas e os animais, que são formas complexas em constante 

mudança, e afetam profundamente a qualidade do ambiente, a saúde humana e as atividades 

econômicas. Quando transposta para o meio ambiente urbano, a abordagem sobre ecossistemas 

urbanos considera um sistema aberto onde a energia, a matéria e a informação fluem, onde os 

recursos são importados, transformados e consumidos, e são expelidos como resíduos e bens. 

(WOLMAN, 1965; BRUNNER, 2007), possibilitando o estudo de cada uma destas fases e suas 

inter-relações. 

O campo da Arquitetura-Urbanismo recebeu influências desse modo sistêmico de pensar, 

ao relacionar a noção de cidades como ecossistemas. Segundo Anne Spirn83 (1984, p.244), este 

                                                             
82 Disponível em: <http://www.caryinstitute.org/ > Acesso em: 07/08/2016. O instituto tem o slogan The Science 

behind environmental solutions, ou seja, a Ciência por trás de soluções ambientais (tradução nossa). 
83 Anne Whiston Spirn é uma professora de Arquitetura Paisagística e Planejamento no MIT que tem contribuído 

com estudos aplicados da abordagem de ecossistemas urbanos nos Estados Unidos, com diversas publicações 
relevantes neste campo do conhecimento. 

http://www.caryinstitute.org/discover-ecology/definition-ecology
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conceito foi um instrumento poderoso para a compreensão do ambiente urbano, justificando-se 

por facilitar a percepção das atividades humanas e suas interrelações; por facilitar a mensuração 

de custos relativos e benefícios de ações alternativas; por incluir o máximo possível de 

componentes urbanos, a estrutura física e os processos que fluem internamente; Ele foi utilizado 

para examinar uma diversidade de níveis de vida, desde as existentes em uma lagoa urbana à 

uma megalópole. 

2.4.3.  Ecologia Profunda 

A Ecologia Profunda foi proposta pelo filósofo norueguês Arne Naess, em 1973, como 

uma resposta a visão dominante sobre o uso indevido dos recursos naturais, fazendo parte da 

tradição de pensamento ecológico-filosófico proposto por Henry Thoreau em seu livro A 

Desobediência Civil, de 1849, e Walden de 1854; e por Aldo Leopold84, na carta Ética da Terra, 

contida em seu livro Sand County Almanac.  

Ao propor um termo como Ecologia Profunda, Arne Naess (1973) demonstrou claramente 

a sua tentativa de distinção do paradigma dominante. Sugeriu a mudança do paradigma 

antropocêntrico dominante (chamando-o de “Ecologia Rasa”), para uma concepção ecocêntrica 

ou biocêntrica. Como Thoreau (1997), Naess criticou o antropocentrismo que concebia o ser 

humano acima da natureza e detentor essencial de todo o direito, atribuindo à natureza um valor 

meramente instrumental. A Ecologia Profunda, ao contrário, considerava o valor intrínseco da 

natureza e respeitava os direitos das diferentes espécies. Neste sentido, Thoreau também 

influenciou a luta ética contra o “especismo”, pelo abolicionismo animal e pela extensão dos 

direitos morais às espécies não humanas. O Quadro 4 a seguir, demonstra em parte as propostas 

de Naess e as suas diferenças em relação à visão de mundo predominante. 

No Brasil, nesta mesma época, o professor e ecólogo José Lutzemberger (1976, 

2012) propôs ideias semelhantes e desencadeava o movimento ecológico brasileiro com a 

criação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). Ao lançar, em 

1976, o livro Manifesto Ecológico Brasileiro: O Fim do Futuro? consolidou sua maior 

contribuição ao Brasil, após ter 42 mil exemplares de sua primeira edição esgotada rapidamente, 

sendo consagrado no Brasil como a mais importante liderança no movimento ambientalista, 

ganhando também o reconhecimento internacional.  

                                                             
84 Aldo Leopold (1887-1948) foi americano, silvicultor, acadêmico, filósofo ambiental e conservacionista. Por seu 

extenso trabalho sobre a conservação da vida selvagem e dos espaços naturais, foi considerado o fundador 
da ciência da conservação nos EUA.  

http://www.envirolink.org/enviroethics/deepindex.html
http://www.envirolink.org/enviroethics/thoreauindex.html
https://www.ufrgs.br/bioetica/leopold.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/landethi.htm
http://books.google.com.br/books?id=LICERWI0YJYC&printsec=frontcover&dq=aldo+leopold+sand+county+almanac&source=bl&ots=4r7PsrRttB&sig=zkE3joDe1yWRvt7jP2_8C33saoM&hl=pt-BR&ei=3J2fTI7FFcL88AaRz5jTDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CD0Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false
https://www.ufrgs.br/bioetica/lutz.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conservacionista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_selvagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_protegidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Quadro 4 – A Ecologia Rasa e a Ecologia Profunda, como movimentos ecológicos de longo 
alcance: uma síntese85. 

VISÃO DE MUNDO ECOLOGIA PROFUNDA 

Domínio da Natureza Harmonia com a Natureza 

Ambiente natural como recurso para os seres 
humanos 

Toda a Natureza tem valor intrínseco 

Seres humanos são superiores aos demais seres 

vivos 
Igualdade entre as diferentes espécies 

Crescimento econômico e material como base para 

o crescimento humano 

Objetivos materiais a serviço de objetivos maiores de 

auto-realização 

Crença em amplas reservas de recursos Planeta tem recursos limitados 

Progresso e soluções baseados em alta tecnologia Tecnologia apropriada e ciência não dominante 

Consumismo Fazendo com o necessário e reciclando 

Comunidade nacional centralizada 
Biorregiões e reconhecimento de tradições das 

minoriais 

Fonte: NAESS, A. Inquiry, 1973, p.16,95,100. 

 

2.4.4.  Sustentabilidade: critérios, princípios e discursos 

Para compreender o conceito de sustentabilidade, atualmente, é essencial identificar suas 

faces contraditórias, a partir de sua origem e incluindo também seus desvios; analisar o saber-

poder das relações que o envolvem em cada situação em que é utilizado; e por fim, identificar 

a quem está servindo. Por ser um conceito abrangente, contém dimensões distintas e 

complementares.  

O termo desenvolvimento sustentável tornou-se público, a partir do documento Nosso 

Futuro Comum ou Relatório Brundtland, assinado pela primeira-ministra da Noruega, que 

empresta seu sobrenome ao Relatório da Comissão Mundial em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, dividindo a responsabilidade com representantes de 21 países de 

características econômicas e sociais com diferenças extremas. O próprio vice-chefe da comissão 

era o representante do Sudão – país com GDP per capita86 20 vezes menor do que a Noruega. 

Pode-se reconstituir um um breve histórico do movimento para a sustentabilidade, no 

âmbito mundial, a partir de fatos importantes, à saber:  

                                                             
85 NAESS A. The shallow and the deep, long-range ecology movements: a summary (tradução nossa). 
86 GDP per capita indica a correlação do poder de compra per capita, ou seja, o valor de paridade de poder de 

compra (PPP) de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um país em um determinado ano, dividido 
pela população média para o mesmo ano. 
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 Publicações: livro precursor Silent Spring, de Rachel Carson (EUA, 1962); 

primeiro balanço social no mundo (França, 1972); a encíclica Laudato Si pelo 

Papa Francisco (2015); 

 Relatórios: do Clube de Roma (1972), o qual embasou discussões na Conferência 

realizada pela ONU no mesmo ano; Our Common Future (1987), que introduziu, 

em âmbito global, o conceito de “desenvolvimento sustentável” 87; de 

Sustentabilidade Integrados, de índices de responsabilidade social e de fundos de 

investimento em empresas socialmente responsáveis. 

 Certificações: ISO 14000 (1996) e 14001 (2004) para meio ambiente, bem como, 

a criação do conceito de triple bottom line88 (TBL) por John Elkington (1992); 

 Programas: das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 1972); a 

instituição da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 pela ONU e do 

Acordo de Paris sobre a emissão de gases de efeito estufa (GEE’s), firmado por 

197 países (2015, com ratificação em 2016). 

No Brasil, ressalta-se a realização de dois importantes eventos sobre sustentabilidade e 

meio ambiente, a ECO 92 (1992) e a RIO+20 (2012), ambos ocorridos na cidade do Rio de 

Janeiro. Além destes, nos eventos relacionados ao campo urbano, destacam-se a criação da 

Agenda 21 e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM, 2000), a Agenda 2030 e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015). 

O cientista político, secretário geral da ONU e colaborador em diversos organismos 

encarregados da proteção ao meio ambiente e universidades brasileiras, Ignacy Sachs (2002), 

determinado a fazer progredir o debate internacional sobre desenvolvimento sustentável, partiu 

de um conhecimento plural para norteá-lo, por meio de um diálogo transdisciplinar que 

influenciasse instituições nas instâncias local e global. Para isso, concebeu os seguintes critérios 

de sustentabilidade, apresentados no Quadro 5, a seguir. 

 

 
 
 
 

                                                             
87 Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, nem esgotar os recursos para o futuro. 
88 O tripé da sustentabilidade foi um conceito criado por John Elkington que representou a expansão do modelo 

de negócios tradicional para um novo modelo que passa a considerar a performance ambiental e social da 
companhia, além da financeira.  
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Quadro 5 – Critérios de sustentabilidade. 

CRITÉRIO CARACTERÍSTICA 

Social Justa distribuição de renda, digna qualidade de vida, e igualdade de acesso aos recursos e serviços 
sociais 

Cultural Valorização da cultura local, capacidade para elaboração de um projeto de desenvolvimento 
integrado e endógeno e abertura para o mundo combinada com autoconfiança 

Ambiental  Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais 

Ecológico Preservação do potencial do capital da natureza na sua produção de recursos renováveis  

Territorial Equilíbrio cidade/campo e organização regional 

Econômico Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado e otimização das forças regionais  

Político 
(nacional)  

Apropriação universal dos direitos humanos (democracia), participação e coesão social e capacidade 
do Estado para implantar projeto de desenvolvimento em parceira com outros empreendedores 

Político 
(internacional) 

Prevenção de guerras (ONU) na garantia da paz e promoção da cooperação internacional, co-
desenvolvimento Norte-Sul com o princípio de igualdade, controle do sistema internacional financeiro 
e de negócios e da aplicação do princípio da precaução na gestão do meio ambiente, e cooperação 
científica e tecnológica, com base na propriedade da herança comum da humanidade. 

Fonte: Adaptado de Sachs, 1993 e 2012. 

 

Para aprofundar a compreensão, Acselrad (1999, p.87) investigou os discursos da 

sustentabilidade urbana, identificando três representações das matrizes discursivas, em que uma 

cidade sustentável seria: (i) aquela que, minimiza o consumo dos recursos materiais, explora ao 

máximo os fluxos locais e reduz o volume de rejeitos; (ii) promove a qualidade de vida através 

do direito ao acesso as condições saudáveis de existência, da cidadania e da identidade do 

espaço local; (iii) garante a legitimação das políticas urbanas no tempo, para promover a 

capacidade política e institucional de intervenção local. São faces distintas do mesmo conceito 

que já permeiam regulamentações e ações de agentes públicos, privados e da sociedade civil 

organizada, em geral, ligados ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, as críticas ao desenvolvimento sustentável se encontram no seguinte fato: para 

haver esse tipo de desenvolvimento em um patamar de igualdade para todos os países, aqueles 

países considerados desenvolvidos precisariam reduzir o seu consumo, e, consequentemente 

seu crescimento, para que os “não desenvolvidos” pudessem prosperar.  

De acordo com o discurso predominante, que visa a ação transformadora e mitigadora das 

consequências de um planejamento urbano tecnicista e dominador da natureza, ocorreram, nas 

últimas décadas, diversas tentativas de se aplicar esses princípios de sustentabilidade ao campo 
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urbano. Com base em autores89 que aplicaram a visão sistêmica em estudos sobre assentamentos 

humanos e cidades, Andrade (2005) organizou uma síntese com 12 princípios da 

sustentabilidade aplicados ao Desenho Urbano, conforme Quadro 6, a seguir:  

 

Quadro 6 – Princípios da Sustentabilidade. 

PRINCÍPIOS DA SUSTENTABILIDADE 

Proteção ecológica (biodiversidade) 

Adensamento urbano 

Revitalização urbana 

Implantação de centros de bairro 

Desenvolvimento da economia local 

Implementação de transporte sustentável 

Habitações economicamente viáveis 

Comunidades com sentido de vizinhança 

Tratamento de esgoto alternativo e drenagem natural 

Gestão integrada da água 

Energias alternativas 

Políticas baseadas nos 3rs (reduzir, reusar e reciclar) 

Fonte: Adaptado de Andrade, 2005. 

 

De forma semelhante, partindo de estudos sobre princípios de sustentabilidade com base 

em outros autores, Moehlecke (2010) os organizou por temas, compatibilizando as três 

dimensões da sustentabilidade (social, ambiental e econômica) com três escalas urbanas (lugar, 

bairro e assentamento), representadas por três princípios relacionados a uma das dimensões. 

Isso resultou num total de nove princípios não definitivos, mas introdutórios, considerando que 

outros princípios podem ser agregados. 

 

 

 

                                                             
89 Fritjof Capra, dos EUA; Bill Mollissom, da Austrália; Salvador Rueda, da Espanha; Richard Rogers, da 
Inglaterra; Richard Register, Guy Dancey e Steven Peck, do Canadá.   
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Quadro 7 – Dimensões, Escalas urbanas e Princípios da Sustentabilidade. 

DIMENSÃO ESCALA URBANA PRINCÍPIOS 

 Lugar interação social 

Social Bairro diversidade urbana 

 Assentamento uso misto do solo 

 Lugar biodiversidade 

Ambiental Bairro habitabilidade 

 Assentamento compacidade 

 Lugar eficiência energética 

Econômica Bairro mobilidade sustentável 

 Assentamento economia local 

Fonte: Adaptado de Moehlecke (2010, p.89-91) e Andrade, 2014. 

 

Esses princípios da sustentabilidade traduziram uma vontade técnica e propositiva para 

subsidiar mudanças no enfoque do planejamento urbano ambiental no Brasil. Entretanto, 

segundo Andrade (2014), até o período de sua pesquisa, pouco se introduziu nos planos 

diretores e leis orgânicas dos municípios para que se possa exigir o cumprimento de parâmetros 

no desenvolvimento de novos empreendimentos, por parte dos setores imobiliário e da 

construção civil90, bem como, da inserção desses princípios no escopo das disciplinas 

fundamentais nos cursos de Arquitetura-Urbanismo. 

Ao mesmo tempo, as práticas comunitárias e coletivas emergentes no campo urbano, 

muitas vezes, avançam em práticas que concentram questões urbano-ambientais, com muito 

menor interferência do planejamento oficial e maior força empírica. Restaria saber se esses 

princípios também seriam contemplados, dentre outros que podem estar sendo priorizados, ou 

localmente diferenciados, ao considerar sua heterogeneidade e particularidades locais. 

Em paralelo, as forças produtivas do capitalismo cooptaram a noção de sustentabilidade 

para sua auto-reprodução, a fim de aumentar o faturamento e ampliar a concentração de riqueza, 

e não com a finalidade de promover o interesse coletivo. É importante frisar que os conceitos 

estudados estão em plena construção, tornando-os facilmente capturáveis pelos discursos dos 

                                                             
90 O setor imobiliário e de construção civil tem no Brasil, desde 2007, a certificação Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) e, desde 2009, a certificação do Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica (PROCEL). Recentemente, foi lançado o LEED-ND para certificação de bairros sustentáveis. 
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setores de interesse do capital. 

Nesse sentido, sob a lógica do capitalismo, o conjunto de critérios e princípios da 

sustentabilidade sofreu um desvio de significado, confundindo-se com a auto-sustentabilidade 

do próprio modo de produção capitalista, a partir da absorção de certos princípios que 

corroboraram com a manutenção/sustentação do poderio econômico e financeiro de poucos 

sobre muitos, a exemplo de: nações detentoras de uma economia desenvolvida que não se 

propõem a reduzir gastos energéticos; multinacionais que não medem esforços em adquirir 

mananciais aquíferos no mundo inteiro para garantir seus lucros; ou mesmo, na escala da 

cidade, empreendimentos imobiliários que se apropriaram de certos princípios da 

sustentabilidade, como o valor de troca, mantendo as questões originárias distantes da sua 

realização, sem evitar crises sistêmicas recorrentes. 

 

2.4.5.  Urbanismo Ecológico ou Ecourbanismo e Urbanismo Sustentável 

Mohsen Mostafavi e Gareth Doherty (2010), editores do livro Urbanismo Ecológico, 

organizaram os conteúdos apresentados por diversos autores profissionais nas áreas de 

arquitetura e urbanismo em uma conferência internacional sobre o tema. Os artigos e relatos de 

práticas emergentes foram agrupados por ação: antecipar, colaborar, sentir, curar, produzir, 

interagir, mobilizar, medir, adaptar, incubar. Esta foi uma maneira de frisar a relevância da ação 

no momento atual, refletindo a tendência da atividade profissional se conectar à realidade e 

espacializar soluções que contemplam, principalmente, conexões com a natureza e as pessoas 

do lugar. Assim como, tratou-se a problemática socioambiental com a elaboração da noção de 

“socioecológico”, registrando que, essa problemática, não pode se manter descolada do 

urbanismo enquanto ciência.   

Segundo Anne Spirn (2012), a abordagem do urbanismo ecológico reúne a teoria e a 

prática do desenho urbano ao planejamento urbano, à ecologia e à outras disciplinas, assim 

como o ambiente urbano natural e social. A autora salienta que, dos muitos exemplos bem-

sucedidos de Urbanismo Ecológico ou Ecourbanismo, não há muitos conhecidos pelo 

público, nem mesmo por cientistas e planejadores urbanos. Por isso, sugere realizar revisões 

críticas, identificando os trabalhos chaves em cada área específica.  

Partindo de um panorama histórico com estudos de vários autores que trabalharam a 

cidade como um ecossistema, Spirn (2012) identificou seis princípios para guiar propostas de 

desenho urbano para cidades resilientes, dentre eles: (i) cidades são parte do mundo natural; (ii) 
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cidades são habitats; (iii) cidades são ecossistemas; (iv) os ecossistemas são conectados e 

dinâmicos; (v) toda cidade tem uma estrutura profunda ou contexto de suporte; e (vi) o desenho 

urbano como ferramenta de adaptação. 

Em seu livro Granite Garden (1984), a autora preparou um checklist para planejadores 

urbanos sobre cada aspecto dos ecossistemas urbanos, correspondentes aos quatro primeiros 

capítulos do livro: (i) Ar; (ii) Terra; (iii) Água; (iv) Vida; (v) Ecossistema Urbano, concluindo 

com sugestões desde uma visão local à uma visão regional. 

Andrade (2014, p.509) defendeu que o Urbanismo Sustentável que está sendo 

introduzido no Brasil para a aplicação da infraestrutura verde tem obedecido a lógica dos 

modelos da cidade planejada dispersa, com baixas densidades ou com a concentração de 

edifícios em altura, isolados no lote, concluindo que esta lógica leva a perdas de espaço público 

e à exclusão social. 

Douglas Farr (2013), em seu livro Urbanismo Sustentável, desenho urbano com a 

natureza, reúne importante contribuição ao associar estudos sobre a compacidade (densidade) 

e a biofilia (acesso à natureza) que, segundo Andrade, tem relação direta com sua tese que trata 

dos ecossistemas urbanos e os subsistemas da paisagem e da comunidade. Nesse sentido, Farr 

(2013, p.95-209) propõe novos parâmetros interdisciplinares dimensionais e relacionais de 

projeto, baseados em regras práticas para o desenho e desenvolvimento do urbanismo 

sustentável, a partir da compilação do trabalho de mais de 30 especialistas norte-americanos. 

Os parâmetros foram organizados nas seguintes categorias: (i) aumento da sustentabilidade com 

o aumento da densidade urbana, (ii) corredores de sustentabilidade, (iii) bairros sustentáveis, 

(iv) biofilia91, (v) edificações e infraestrutura de alto desempenho. 

 

2.4.6.  Resiliência Urbana e Comunitária 

De acordo com definição de Carl Folke (2010), pesquisador e diretor científico do 

Stockholm Resilience Center, na Universidade de Stockholm (Suécia), resiliência é a 

capacidade de um sistema – seja um indivíduo, uma floresta, uma cidade ou uma economia – 

lidar com a mudança e continuar a se desenvolver –. Ao suportar choques e distúrbios (como 

mudanças climáticas ou crise financeira) usa esses eventos para catalisar a renovação, a 

                                                             
91 A hipótese da biofilia (WILSON, 1984) argumenta que, os seres humanos têm uma atração inata à vida e aos 

processos da vida. Assim, se refere ao desenho urbano que sustenta e intensifica a experiência de processos naturais 
que dão suporte à vida e preenche essa necessidade. 
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novidade e a inovação. Nos sistemas humanos, o significado de resiliência enfatiza a 

aprendizagem e a diversidade social. E, no nível da biosfera, centra-se na interdependência das 

pessoas e da natureza e na interação dinâmica da mudança lenta e gradual. Para o autor, 

resiliência, acima de tudo, trata de transformar a crise em oportunidade – com raízes na 

Ecologia e na Ciência da Complexidade, a teoria da resiliência pode transformar a crise em 

catalizadora para a inovação. 

O termo resiliência é originário das Ciências Físicas e descreve a habilidade de um 

material de se flexionar elasticamente ao sofrer uma pressão, sem quebrar ou se deformar 

(GORDON, 1978). Em outras palavras, ele remete à reação de uma mola ao impacto, que se 

flexibiliza, se readapta em outra posição de equilíbrio, diferente do original.  

Suas raízes se encontram na teoria de sistemas, e tem uma variedade de interpretações e 

aplicações, incluindo para a gestão de ecossistemas, antecipação à desastres, e até mesmo 

planejamento comunitário. A interpretação baseada no trabalho da Resilience Alliance92, 

principal corpo acadêmico que trabalha na resiliência dos sistemas socioecológicos, define 

resiliência como a capacidade de um sistema absorver distúrbios e reorganizar-se enquanto 

sofre mudanças, de modo a ainda reter essencialmente a mesma função, estrutura, identidade e 

respostas. 

Figura 2 – Ciclo Adaptativo da Resiliência. 

 
Fonte: HOLLING, GUNDERSON e LUDWIG. Quest of a Theory of Adaptive Change, 2002. 

 

Na transposição para o conceito de resiliência urbana, o termo tem sido utilizado como 

uma maneira de superar os impactos socio-econômico-ambientais, a partir do potencial das 

                                                             
92 O Resilience Alliance, desde 1999, é uma organização de pesquisa internacional e multidisciplinar que explora 

a dinâmica dos sistemas socioecológicos. Os membros da RA colaboram entre disciplinas para avançar na 

compreensão e na aplicação prática da resiliência, capacidade adaptativa e transformação das sociedades e dos 

ecossistemas, a fim de lidar com a mudança e apoiar o bem-estar humano. Disponível em: 
http://www.resalliance.org/about Acesso em: 12/12/2016. 

http://www.resalliance.org/about
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pessoas e do lugar, incluindo dimensões para além da ambiental (WALKER et al., 2004; 

FOLKER et al., 2010; MEEROW et al., 2015). Consistindo de três características ou 

capacidades – persistência, adaptabilidade e capacidade transformativa –, cada qual interagindo 

da escala local para escala global. O conceito aplicado tanto nos níveis do urbano quanto da 

comunidade tem trazido conteúdos de antecipação, adaptabilidade, regeneração, pertencimento 

e autossuficiência, dentre outros.  

A teoria da resiliência, introduzida pelo ecologista canadense C.S. Holling (1973) e um 

dos fundadores da Ecologia Econômica, se fundamenta em duas premissas: primeiramente, os 

seres humanos e a natureza estão alinhados e co-evoluindo e, portanto, devem ser concebidos 

como um sistema socioecológico; em segundo lugar, a suposição implícita de que os sistemas 

respondem à mudança de forma linear e, portanto, previsível, não está correta. Sob o aspecto 

da resiliência, os sistemas são entendidos como um fluxo constante – altamente imprevisíveis 

e auto-organizados, com feedbacks em várias escalas, no tempo e no espaço. Em teoria, são 

sistemas adaptativos complexos, exibindo as características marcantes da complexidade. 

A abordagem conceitual da resiliência reconhece que os sistemas socioecológicos são 

dinâmicos e complexos, com a possibilidade de múltiplos equilíbrios e mudanças não-lineares, 

onde vários caminhos são possíveis e difíceis de prever. A resiliência trata da capacidade de um 

sistema de aprender, de se auto-organizar e de responder a perturbações (CARRI INSTITUTE, 

2010). 

A derivação do conceito para resiliência comunitária refere-se à inclusão da diversidade 

de capacidades, da sensibilização e do engajamento das pessoas que se unem para solucionar 

situações de ameaças e impactos no seu cotidiano, ao flexibilizar e se readaptar em outra 

posição de equilíbrio, apropriando-se do lugar. Resiliência comunitária é uma forma criativa e 

coletiva de superar as adversidades e desafios nas relações interpessoais e na superação de 

impactos sociais e ambientais em uma comunidade. Vai além do conceito de resistência, por 

não assumir respostas reacionárias, mas pacíficas. 

O conceito de resiliência aplicado à comunidade converge os campos da Física, da 

Sociologia e da visão sistêmica transdisciplinar tendo sido compilado, a partir de definições 

referendadas de especialistas, desde 1978 a 2007, pelo Community and Regional Resilience 

Institute - CARRI (2013, tradução nossa): “[...] a resiliência da comunidade é a capacidade de 

prever o risco, limitar o impacto e se recuperar rapidamente por meio da sobrevivência, 

capacidade de adaptação, evolução e crescimento em face de mudanças impactantes.”  
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Entretanto, é necessário salientar que o conceito, por ser muito recente e, de certa forma, 

tentar substituir o conceito de sustentabilidade, também foi cooptado pelo poder hegemônico 

com outros desígnios como, por exemplo, consultorias europeias em países africanos que 

estimulam “resiliência comunitária” para aldeias empobrecidas adquirirem características 

mínimas e concorrer a financiamentos internacionais para desenvolvimento local junto a essas 

consultorias (Ronald Wal, especialização em Urban Competitiveness and Resilience – UCR, 

IHS93). O financiamento do “desenvolvimento sustentável” e de “cidades resilientes” envolve 

alta circulação de recursos e capital. 

Por outro lado, Lawrence Vale94 (2016, p.618), relaciona o debate da resiliência das 

cidades com preocupações políticas, sociais e econômicas, ao questionar se é um conceito 

esclarecedor ou se está sendo utilizado como um conceito cliché abrangente demais. Em sua 

análise crítica, argumenta que ao acontecerem os desastres, a recuperação pode beneficiar 

alguns grupos mais do que outros. Ao recuperar a história das cidades que experimentaram 

grandes impactos e desastres imprevisíveis – erupções vulcânicas (Pompéia, 79A.C.); 

terremotos (Sichuan, China); tsunamis e acidentes nucleares (Fukushima, Japão) –, o autor 

comprova que teria sido relativamente possível criar projetos resilientes para evitar desastres 

como estes ou, pelo menos, limitar o seu impacto e garantir que pudessem recuperar-se 

rapidamente. 

Como atual diretor do Resilient Cities Housing Initiative (RCHI) no MIT, as pesquisas 

de Vale investigam os desafios do desenvolvimento e reestruturação da habitação dos menos 

favorecidos em uma cidade-região. Nesse contexto, o esforço está nas contradições contidas 

em sua localização, programação, financiamento, política pública e integração com a ampla 

rede urbana e o domínio público. A moradia por si só não pode ser “resiliente” a menos que 

também auxilie os moradores a lidar com os desafios simultâneos da violência urbana, 

governança disfuncional, dificuldade econômica e um clima em mudança.  

Recentemente, o conceito de resiliência foi introduzido entre agentes decisórios e na 

prática da produção da cidade. Esta referência envolve planejamento físico de senso comum, 

como por exemplo, não construir cidades na base de vulcões, escolas em falhas de terremoto, 

ou reatores nucleares onde tsunamis possam eventualmente alcançá-los, mas também envolve 

                                                             
93 International Institute for Urban Management of Erasmus University of Rotterdam – IHS. 
94 Professor de Planejamento Urbano no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 
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planejamentos mais complexos de avaliação de riscos, identificando limites que podem ser 

aceitos por meio de prevenção de situações de crise – ambiental, econômica, social, política. 

Como assinala o sociólogo americano Harvey Molotch (1976, p.293), que ajudou a criar 

o campo da Sociologia Ambiental, a maioria das cidades é governada por “máquinas de 

crescimento”, orientadas para o desenvolvimento. Nesse sentido, os agentes decisórios podem 

definir que a principal prioridade na recuperação de um desastre é fazer com que as empresas 

voltem ao normal. Essa foi uma questão debatida depois que o furacão Katrina devastou a costa 

do golfo dos Estados Unidos onde, por exemplo, muitos cassinos foram destruídos, assim como 

as casas mais pobres. Qual a prioridade de reconstrução? – a dos cassinos que fornecem tanto 

empregos como receitas fiscais locais – ou das casas de quem não tinham recursos? 

A variação de definições para Resiliência e suas contextualizações implicam em uma 

gradação de alcances e limites da sua aplicabilidade. Com a intenção de síntese, Mark Pelling95 

(2011), compila um universo de termos e conceitos relativos à adaptação climática e defende 

uma necessária “reinvenção urbana”, sobrepondo os conceitos de renovação, requalificação e 

regeneração do meio urbano.  

Pelling (2011) identifica três meios de resposta às ameaças e aos impactos externos em 

situações de adaptação às mudanças climáticas, compreendidas como etapas sequenciais para 

uma possível “reinvenção urbana”: resiliência, transição e transformação. O autor considera 

que “transformação” vai além de “resiliência” e “transição”, pois implica na transformação do 

espaço físico, podendo também ser interpretada em uma situação de transformação global, a 

exemplo de um regime político ou forma organizacional, incluindo a participação das pessoas.  

Estes conceitos não somente permeiam a questão ambiental e ecológica, mas também a 

questão social e urbana. No estudo sequencial apresentado pelo autor, a transformação urbana 

passa a ter uma conotação que abrange maior número de dimensões. 

 

 

 

 

                                                             
95 Mark Pelling dedica-se à pesquisa e ensino na vulnerabilidade humana e na adaptação aos riscos naturais e às 

mudanças climáticas. Atuou como autor principal do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e como 
consultor para o PNUD, o DFID e o UN HABITAT. 
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Quadro 8 – Meios de resposta a ameaças e impactos externos, do livro Adaptação às 
Mudanças Climáticas: da resiliência à transformação. 

 RESILIÊNCIA TRANSIÇÃO TRANSFORMAÇÃO 

Meio 
Refina a prática 

existente 
Mudanças progressivas Mudança radical, alteração de 

regime 

Objetivo 
Persistência da função 
em um ambiente em 

mudança 

Realiza o potencial completo do sistema 
por meio do exercício dos direitos em 
estruturas de regime estabelecidas 

Reconfigura as estruturas de 
desenvolvimento 

Escopo 

Mudança na 
tecnologia, prática 
administrativa ou 

organização 

Mudança nas práticas de governança 
como direitos são exercidas; mudanças 

progressivas no nível político individual ou 
numa área geográfica específica 

Reforma na economia política global, 
normas culturais ou paradigma 

científico; responsabilidade local 
para o capital global 

Foco político 

Construção prática de 
“Resiliência ao 

desastre” 

Implementação de responsabilidades 
legais por atores públicos e privados; 
exercício de direitos pelos cidadãos; 

mudanças em regulamentos, mas não em 
normas e princípios 

Novos discursos políticos 

Aprendizado 
social 

Direcionado ao 
aprimoramento de 

práticas existentes e 
tecnologias 

Questionamento de estruturas existentes; 
Alternância entre estabilidade e reforma 

Conexão do aprendizado individual 
ao social, que conduz a mudanças 
no sistema de normas, princípios e 

valores 

Fonte: Adaptado de PELLING, M. (2011, p.79). Tradução nossa. 

 

2.5. Considerações parciais: da separação à coexistência 

Neste capítulo foi delineado o campo propositivo de ação técnica da Arquitetura-

Urbanismo e da ação ativista local, diferenciando as vertentes urbanística e ambientalista para 

possibilitar seu maior aprofundamento nos próximos capítulos. Do mesmo modo, foi delimitado 

o objeto de estudo desta pesquisa – práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e 

convívio –, justificado por se tratarem de práticas que apresentam evidências de inter-relação 

entre questões sociais, ambientais e ecológicas em suas ações. 

Dedicou-se devida atenção às dimensões utópica e não-hegemônica como aspectos 

relevantes para uma primeira aproximação das práticas estudadas, caracterizando-as como 

práticas emergentes, em comunidades intencionais e não-intencionais e, ao mesmo tempo, de 

características socioecológicas. Uma revisão de literatura no campo das Ciências Sociais e 

Ecológicas possibilitou encontrar conceitos e correntes do pensamento que apresentavam 

tentativas de aproximação entre esses campos, percorrendo diferentes disciplinas como a 
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Ecologia, a Sociologia, a Filosofia até alcançar, no final do século XX, as aproximações com o 

campo urbano, como o Urbanismo Ecológico ou Ecourbanismo e do Urbanismo Sustentável. 

Foi relevante compreender o quanto a Ciência Ecológica evoluiu desde a teoria geral dos 

sistemas que, inicialmente, tinha uma visão determinista, para a análise dos sistemas 

complexos, considerando, assim, a não-linearidade, a incerteza, a emergência, as relações 

hierárquicas e a auto-organização (ANDRADE, 2014, p.105). 

Contudo, o levantamento realizado não permitiu afirmar que estas tentativas conseguiram 

integrar ambas as ciências, principalmente, no nível local de planejamento, principalmente, 

devido a prevalência de intervenções urbanas governamentais de abordagem tecnicista (top-

down) que, em sua maioria, não relacionam questões urbano-ambientais, nem consideram os 

fatores de conflitos e confluências ao lidar com impactos sociais e ambientais recorrentes.  

Pelo contrário, enquanto considerações parciais deste capítulo, ficou evidente que o eixo 

de costura não poderia ser apenas científico para que essa aproximação ocorresse e alcançasse 

transformações socioespaciais no nível local, sendo importante indagar, para além das ciências 

e suas funções, quais outras formas de expressão apontam para esta aproximação. 

Dessa forma, nos próximos dois capítulos são retomadas as reflexões sobre as vertentes 

urbanística e ambientalista do campo propositivo de ação, com o intuito de encontrar indicativos 

dessa aproximação a partir da releitura das propostas pré-urbanistas e projetos urbanos da virada 

do século XX, assim como de movimentos e práticas urbanas provenientes de ativismos 

ambientalistas durante o século XX, e virada do século XXI. 

Com base nos conceitos e correntes recuperadas neste capítulo, e pressupondo que estas 

práticas buscavam aproximar os dois campos de conhecimento – social e ecológico –, foram 

identificados aspectos relevantes para sistematizar a releitura crítica das mesmas, buscando as 

respostas que cada prática/proposta estudada oferecia às categorias elencadas. Assim, foi 

possível identificar tendências que, posteriormente, contribuíram na elaboração do quadro 

referencial de análise das práticas comunitárias emergentes na contemporaneidade. 

A retomada das origens destas vertentes justificou-se por fundamentar e analisar os 

pressupostos desta tese, relativas à utopia, assim como ao enfoque na comunidade e na natureza 

como eixo norteador, verificando qual o lugar que estas práticas ocupam. Os aspectos relevantes 

para leitura crítica foram elencados, a seguir, no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Aspectos relevantes para releitura crítica das práticas estudadas, com descrição. 

ASPECTOS  DESCRIÇÃO 

Natureza Como era considerada e qual grau de relevância 

Indivíduo Como era considerado e qual grau de relevância  

Comunidade Como era considerada e qual grau de relevância  

Ideologia Relativo às convicções estabelecidas por apenas um dos agentes envolvidos 

Ideário Conjunto de ideais que prevalecem em um período (de reforma política, social e/ou ecológico) 

Transição Visão de processo de transição de uma situação vigente para uma outra  

Modelo De moradia e de cidade ideal 

Plano Urbanístico e de sociedade 

Edifícios Coletivos e particulares 

Propriedade da terra Se particular, pública ou coletiva 

Educação Como era considerada, qual grau de relevância e indicações  

Contradições Internas, em relação ao contexto sociopolítico e ao sentido libertário original 

Desdobramentos Influências posteriores no campo propositivo de ação urbano 

Fonte: Elaboração própria. 
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3. A COMUNIDADE NO IDEÁRIO DE REFORMA SOCIAL PRÓXIMA À 

NATUREZA NA VERTENTE URBANÍSTICA 

 

3.1. Vertente urbanística e ideário social 

Neste capítulo retomou-se a vertente urbanística do campo propositivo de ação da 

Arquitetura-Urbanismo, no âmbito do ideário96 de reforma social característico da virada do 

século XX. A revisão de literatura partiu das principais propostas pré-urbanistas progressistas 

de meados do século XIX, chegando até os projetos urbanos idealizados nas primeiras décadas 

do século XX, anteriores ao movimento moderno. Uma releitura das motivações e rupturas 

relativas ao contexto da época foi realizada, revisitando o estigma das utopias97 socialistas. Isto 

possibilitou um olhar que visou reconhecer possíveis contribuições ao eixo comunidade-

natureza, aproximando a natureza e a vida em comunidade como premissas para alcançar 

sociedades mais justas, saudáveis e igualitárias. 

No período em análise, Engels (1845) teve a capacidade de reconhecer as condições 

precárias de vida da classe trabalhadora e os impactos sociais e ambientais provenientes dos 

anos subsequentes à Revolução Industrial nas cidades mais populosas da Inglaterra – em 

especial Manchester – polo industrial desde o século XVIII por sua proximidade aos minérios. 

Teve sua população duplicada em 15 anos e multiplicada por 5 em menos de 50 anos, o que 

gerou más condições de moradia e trabalho sob extrema poluição, ficando evidente a 

necessidade de buscar soluções que incluíssem a classe proletária.  

Com base na historiadora urbana Françoise Choay (1992), dentre os intelectuais 

reformistas do final do século XIX, foram diferenciados os progressistas, que focavam em 

soluções práticas de reforma social e os culturalistas, com foco no retorno à natureza. Nesse 

sentido, propuseram desde edifícios para o bem-estar coletivo até cidades ideais, tencionando 

definir modelos passíveis de reprodução.  

Ambos procuravam soluções diante dos efeitos da industrialização, mas distinguiam-se 

na forma de compreender o indivíduo: os progressistas o viam como “indivíduo-tipo”, que 

necessitava de soluções racionais e padronizadas garantindo o acesso igualitário de recursos, 

                                                             
96 Ideário é o conjunto ideias a colocar em prática ou conjunto de metas a seguir. Ideário urbano é o conjunto de 

ideias que prevalece e conduz as ações de produção da cidade em um determinado período e/ou contexto. 
97 O termo utopia é original da obra literária de 1516: Utopia, sive optimo republicae statu, escrita pelo chanceler 

inglês Thomas More, um neologismo para a palavra lugar, significando u-topia como “sem lugar” ou “lugar que 
não existe”. 
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benefícios e salubridade por meio de princípios e regulamentos para a vida em comunidade 

(Owen, Fourier, Godin); os culturalistas o viam como “indivíduo-membro de uma 

comunidade”, que tinha suas particularidades e singularidades próprias. Estes, ao objetivar a 

retomada da natureza como se configurava organicamente na cidade pré-industrial, definiram 

uma série de medidas para recuperar a cultura do campo enquanto paisagem que iria compor a 

cidade, como Ebenezer Howard e Frank Loyd Wright (CHOAY, 1992; RYKWERT, 2004; 

MONTAINER e MUXÍ, 2014).  

Dessa forma, os reformistas seguiam um conjunto de filosofias políticas e sociais de 

caráter prático, mas que foram criticadas como proposições socialistas utópicas. Ainda que se 

apresentassem passíveis de espacialização, foram empreendidas e reproduzidas em uma escala 

reduzida e, até mesmo, distantes das suas idealizações originais. Inclusive, nas propostas 

utópicas retomadas foi demonstrado que, em algumas localidades, a escravidão havia acabado 

antes da abolição da escravatura. 

Essa noção configurava o ideário que prevaleceu no conjunto de ideias voltadas para 

soluções de ordem social frente aos problemas causados pela indústria nas cidades, ou seja, o  

ideário de reforma política social, chamado de ideário social, a partir deste ponto. A fase do 

pré-urbanismo foi interpretada por Choay (/1992) como “obra de generalistas” – historiadores, 

economistas ou políticos – enquanto que o urbanismo foi “o apanágio de especialistas”, em 

geral, arquitetos. Além disso, a autora refletiu que o urbanismo, por não se inserir em uma visão 

global da sociedade, seria “despolitizado”, diferentemente do pré-urbanismo que estaria 

engajado a opções políticas e sociais que fundamentaram e regularam suas propostas.  

Bill Metcalf98 (1996), professor e pesquisador sobre comunidades intencionais, destacou 

que as experiências comunitárias do século XIX reforçavam a crença na construção de uma 

vida social perfeita que poderia ser realizada na Terra, no momento presente. Para o autor, as 

visões e práticas contidas nessas comunidades de caráter utópico contribuíram 

significativamente para o desenvolvimento das ciências sociais e do urbanismo contemporâneo. 

Segundo Pedro Vasconcelos (1999, p. 37), os socialistas utópicos enfrentavam o embate 

da sociedade da época, ao pensar a cidade a partir de novas matrizes urbanísticas e sociais. Para 

o autor:  

[...] os socialistas utópicos tentavam dar uma resposta às difíceis condições de 

vida dos trabalhadores urbanos, através de proposições ideais que procuravam 

                                                             
98 Pesquisador de história social e de comunidades intencionais contemporâneas e históricas com diversas 

publicações desde 1995. Professor da Griffith School of Environment, Australia. 
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solucionar as graves questões sociais e urbanas do período, sobretudo a partir 
da melhoria das condições de habitação. Eram os continuadores dos 

pensadores sobre espaços ideais como Platão e sua República; Al-Fa-Farabi 
e a Cidade Ideal, Thomas Morus na sua Utopia e Campanella e a Cidade do 

Sol. 

 

A releitura operada neste capítulo possibilitou que os próprios agentes protagonistas 

expusessem suas ideias, a partir de seus textos originais, enquanto formadores de opinião, 

articuladores de alianças e desenvolvedores de novos territórios, no contexto das comunidades 

industriais nascentes no interior da Inglaterra do século XIX, nas colônias anarquistas do Brasil 

e nos projetos urbanos de visionários do início do século XX. 

Neste capítulo, buscou-se compreender as funções do conjunto de edifícios construídos, 

o modo de vida promovido e suas influências na rede de relações entre indivíduos. Estes 

operadores de máquinas, chefes de família, cooperativados, mulheres trabalhadoras e 

cuidadoras, crianças trabalhadoras, entre outros, conformavam um coletivo e compartilhavam 

a vida nesses lugares de moradia e convívio. 

Na primeira metade do século XX, o interesse do capital concorrencial da sociedade 

industrial iniciou um processo mais intenso da exploração direta do trabalho, acentuando a 

divisão de classes. A ascensão da burguesia industrial nas cidades se aliou à classe técnico-

científica nascente e direcionou o urbanismo para seus próprios interesses, manifestando, desde 

então, a tendência de manipular o solo urbano como mercadoria, prevalecendo o valor de troca. 

Esse protagonismo técnico, também chamado de “utopia dos especialistas”, por Carlos Vainer 

(2003), se caracterizou pelas soluções urbanas projetadas a partir da prancheta, não havendo 

diálogo entre o profissional e os habitantes das cidades. Quando ocorria o diálogo, este servia 

para angariar investidores aderentes a seus ideais e assim, executá-los. 

 

3.1.1.  Práticas Utópicas e Utopias Experimentais 

Tornou-se necessário revisitar alguns aspectos do conceito de utopia no campo 

propositivo urbano. Afinal, os criadores de propostas urbanísticas, independente do momento 

histórico, não tinham noção da própria “carga utópica” que podiam conter, nem mesmo do que 

podiam se tornar meio século depois. Muitos partiram de uma visão crítica pessoal do contexto 

social em que viviam. No processo da industrialização, acreditavam que suas soluções espaciais 

eram modelos replicáveis. 
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No entanto, ao questionar a literatura consultada (CHOAY, 1992; VASCONCELOS, 

1999; VAINER, 2003) sobre o que de fato caracteriza um projeto como utópico, alguns aspectos 

foram evidenciados, como: a desconexão com o contexto político-econômico, a não sustentação 

de uma visão política; a deturpação pelo jogo de interesses dominantes; a priorização da 

condição de um humanismo voltado para sanar as necessidades da maioria. Enfim, o que acaba 

por desinteressar os agentes do sistema dominante hegemônico. 

Observou-se que, ao significado de utopia agregou-se o estigma daquilo que não é 

passível de realização. No final do século XIX, o tema foi tratado por Marx e Engels (2009), 

em 1848, ao se distinguirem enquanto socialistas científicos, em oposição aos socialistas 

utópicos, levantando o argumento da perspectiva de ação transformadora, em oposição à 

simples busca de um modelo visionário. Para os autores, a ação revolucionária que realizaria a 

implantação socialista e depois comunista, ao longo da história, faria do futuro algo em aberto, 

na medida em que se desenvolvesse a ação coletiva. Em sua crítica, as soluções preconizadas 

pelos socialistas utópicos dissimulavam uma inspiração paternalista, sob a aparência de uma 

solução revolucionária. (ENGELS apud CHOAY, 1992)  

Até mesmo os defensores da ordem capitalista compartilharam a ideia de que essas 

propostas misturavam idealismo, paternalismo e cooperativismo. Porém, o que prevaleceu foi 

a crítica marxista, segundo a qual, a “supressão da diferença” entre cidade e campo não deveria 

ser apenas uma projeção espacial, mas entendida, essencialmente, do ponto de vista do 

desequilíbrio demográfico e das desigualdades econômicas ou culturais que separam os homens 

das cidades do campo, como um valor simbólico. (CHOAY, 1992, p.16) 

Era comum o congestionamento de camas onde dormiam de três a oito pessoas, de idades 

diferentes. Pobres e privados de seus antigos referenciais culturais, os trabalhadores urbanos 

tendiam a formar uniões instáveis que acabavam por alterar a sociabilidade vigente, 

transformando a população dos cortiços em pessoas com padrões éticos diferentes dos de suas 

aldeias rurais de origem (ENGELS, 1845). 

Ao tempo em que a industrialização provocava o êxodo rural, a poluição ambiental e o 

consequente crescimento urbano, advindos da aglomeração humana de alta densidade nas 

cidades e do desenvolvimento técnico-científico, substituíram o agricultor pela máquina, o que, 

ao mesmo tempo, possibilitou retirar as famílias da escassez enfrentada no campo, ampliando 

a expectativa de vida da população. Contudo, em troca da entrega de suas vidas ao trabalho 

massificante e excessivo nas indústrias, não foram fornecidas condições de moradia dignas nos 

centros urbanos.  
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Nessa direção, impulsos emergentes entre indivíduos que dedicavam sua sensibilidade e 

altruísmo ao projeto de libertar o potencial humano sufocado pelo ritmo do trabalho industrial, 

por meio da garantia de melhores ambientes para se viver, propuseram a proximidade com a 

natureza, o compartilhamento de tarefas domésticas em espaços coletivos (lavanderia, estar, 

cozinha) e, até mesmo, a educação infantil. Por um lado, essas propostas proporcionavam 

melhoria da vida insalubre de quem trabalhava nas fábricas, e por outro, liberavam mais tempo 

destinado ao trabalho, por também dividir com o coletivo o tempo dedicado às tarefas 

domésticas.  

Esta visão promoveu o cooperativismo, estimulado por industriais visionários que 

concebiam uma sociedade cujo capital era formado por pessoas associadas, com a finalidade de 

somar esforços para atingir objetivos comuns que beneficiariam a todos. No entanto, o ideário 

produtivista se desenvolveu com mais celeridade para garantir o lucro almejado pela classe 

industrial capitalista dominante. Afinal, as duas visões - cooperativista e produtivista - 

demostraram ser incompatíveis. 

Sob o ponto de vista dos avanços progressistas, os experimentos das vilas industriais de 

Robert Owen, desde 1816, com a retomada das vilas campesinas do passado, incluíam, em seu 

programa, escola, capela e biblioteca. Estimulavam o cooperativismo e despertavam nas classes 

proletárias possibilidades de organização por autogestão, o que possibilitava uma realidade até 

então não presenciada entre industriais e empregados.  

Entretanto, o fato de soluções propositivas libertárias terem sido implantadas e não 

difundidas, em larga escala, demonstrou a falta de adesão por parte de investidores que 

detinham o poder financeiro – a classe industrial, as instituições privadas e o governo –, 

tornando-se proposições logo deturpadas pelo sistema capitalista em ascensão. Essa perspectiva 

de cunho socialista mais dialógica, por acreditar em um possível diálogo entre forças 

dominantes e dominadas, foi considerada utópica pelos socialistas materialistas histórico-

dialéticos, que viam na luta da classe proletária pela a tomada do poder a única solução legítima 

para os problemas de classe. 

A contestação desses programas do socialismo e do comunismo crítico-utópico 

assentava-se no fato de tais programas rejeitarem ou, simplesmente, não colocarem a 

necessidade da ação política revolucionária; além de não distinguirem qualquer possibilidade 

de iniciativa própria dos beneficiários da utopia na criação de condições para sua emancipação. 

Além disso, por apresentarem-se como “inventores” da sociedade, a crítica perante as propostas 

revelava um agravante: a dependência do financiamento da classe burguesa para realizar seus 
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projetos, tendendo ao fracasso na medida em que as lutas de classes eram substituídas pela 

tentativa de conciliação entre as classes.  

Os socialistas científicos, fundamentados na objetividade da nascente ciência social e na 

convicção da necessária revolução, fundamentavam sua teoria de forma que as pessoas não 

desviassem sua atenção das lutas necessárias a serem travadas naquele momento. Versavam 

sobre a impossibilidade de se estabelecer uma sociedade perfeita, por decreto, quer partindo do 

inventor, intelectual paternalista, quer do próprio povo. Apenas por meio de uma longa luta e 

com etapas indicadas pelo processo social seria possível tomar o poder, a caminho da sociedade 

comunista almejada, evitando-se a desintegração da sociedade socialista de transição (MARX 

e ENGELS, 2009). 

Essencialmente, para os autores haviam três razões para sustentar a crítica ao socialismo 

utópico. Primeiramente, embora comunistas, tinham de alguma forma a antiga ideologia dentro 

de si, desencadeando disputas internas; somava-se a isso, em segundo lugar, a hostilidade do 

mundo exterior contra a própria comunidade. Por último, para aqueles que reconheciam o 

princípio da liberdade pessoal, a prática de uma comunidade de bens, sem passar por uma etapa 

democrática de transição, em que a propriedade privada passaria a ser social, seria muito difícil 

de acontecer. Ou seja, segundo a ideologia marxista, a sociedade ideal resultaria de um processo 

social, no qual as normas que deveriam prevalecer seriam desenvolvidas gradativamente.  

Segundo José Teixeira Coelho Neto (1980), sem isso, a pseudo-comunidade, se fosse mantida, 

acabaria por assumir um aspecto sectário e totalitário.  

Desse modo, nem os socialistas científicos, nem os capitalistas concordavam com a 

perspectiva dita utópica. Esta, portanto, foi tornando-se escassa, ou seja, não hegemônica dentre 

as práticas urbanas que prevaleceram após a virada do século XX. 

Uma nova interpretação sobre essas práticas de caráter utópico e não hegemônico seria 

justificável, no momento atual, para identificar aquilo que ficou encoberto por visões 

ideológicas. Propõe-se, portanto, retomá-las a partir de seu ideário político de reforma social, 

ou ideário social, promovendo outros olhares sobre tais práticas, identificando-as como 

precursoras do pensamento social de nossa época. 

A problemática urbana do século XXI tem sido mais complexa do que na virada do século 

XX, porém, há muito o que aprender com esses predecessores, do ponto de vista da imaginação 

e audácia política que acessaram ao criar e construir um ideário de reforma social, com a matéria 

prima daquele momento histórico. Afinal, na compreensão do mundo em urbanização, 
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mobilizaram seu imaginário e criaram suas próprias poéticas buscando alcançar a 

materialidade.  

A atitude engajada e transformadora, guiada por um ideário de reforma política social, 

perante a iminente transição de paradigmas daquele contexto de crise, foi a mola mestra dos 

intelectuais que propuseram as práticas utópicas da virada do século XX. 

Nesse sentido, foram retomadas as práticas do passado, dedicando mais atenção aos 

aspectos que também fossem relevantes para observar as práticas emergentes do presente, 

viabilizando enxergá-las sob ângulos semelhantes. Por esse aspecto, a retomada de conteúdos 

utópicos justificou-se por aproximar estas práticas à noção de utopias experimentais99 que, 

segundo Lefebvre (1991), seriam utopias que partem dos problemas de lugares concretos, 

desenvolvem relações sociais e os submetem à crítica e à imaginação de novas possibilidades.  

A natureza dessas práticas utópicas se diferencia das protagonizadas por abordagens 

unidirecionais, que partem de um único indivíduo. Pois o método da utopia experimental, para 

corresponder de fato ao seu projeto, deveria evidentemente abarcar a totalidade, isto é, sua 

execução não deveria levar a um “novo urbanismo”, mas a um novo uso da vida, a uma prática 

revolucionária. 

As práticas estudadas na vertente ambientalista se aproximaram mais desse conceito, 

entretanto, não se enquadravam inteiramente no pensamento de Lefebvre (1991), pois a origem 

das utopias experimentais propostas pelo autor deveria residir, necessariamente, na classe 

trabalhadora, com o intuito de promover uma revolução urbana. Os ativistas ambientalistas 

eram contestadores do sistema dominante, mas tinham a questão ambiental como norteadora 

das suas experimentações utópicas. 

Nesta vertente do campo propositivo de ação local, expressões espaciais originadas no 

movimento ambientalista, iniciadas por protagonistas locais, apresentavam-se como aldeias 

alternativas, até mesmo, autointitulando-se como “laboratórios de experimentação”, no caso 

das precursoras do Movimento das Ecovilas. Muitas iniciadas nos anos 1970, se organizaram 

em rede a partir de 1990, iniciando um processo de troca de experiências entre as inúmeras 

comunidades intencionais, ecovilas e afins, presentes no mundo. Nesse contexto, a dimensão 

utópica das mesmas poderia ser comparada às práticas utópicas socialistas, ou às utopias 

experimentais propostas por Lefebvre (1991), porém sem se alinhar diretamente a nenhuma 

delas.  

                                                             
99 Artigo Utopia experimental: por um novo urbanismo, de Lefébvre, 1961. 
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Entretanto, nas práticas estudadas em meio a comunidades urbanas em países periféricos 

como o Brasil, notou-se uma maior aproximação com o conceito das utopias experimentais, 

porém com algumas observações. Enraizadas em áreas de impactos sociais e ambientais 

constantes, as práticas estudadas advêm do enfrentamento dos problemas de lugares concretos, 

por protagonistas locais que desenvolvem relações sociais e as submetem à crítica e à 

imaginação, em especial, na forma de ações locais diretamente aplicadas ao ambiente 

construído em meio a transformações socioespaciais. Nesses casos, a materialidade que essas 

práticas alcançaram tenderam a afastá-las do conceito de utopias, ao mesmo tempo, 

aproximando-as a este, pela forma singular de criar e potencializar o coletivo.  

Pressupõe-se que, para além de utópicas, muitas destas práticas são atravessadas por 

dimensões sociopolítico-ambientais capazes de transformação socioespacial. Seriam, mais 

possivelmente, enquadradas como utopias experimentais, devido a sua dimensão não 

hegemônica em relação ao sistema dominante, além de estarem fundamentadas em questões 

sociais e ambientais que convergiram em ações, apontando caminhos para um ideário de 

coexistência socioecológica. 

Incluir a dimensão utópica e não hegemônica na análise das práticas comunitárias 

estudadas possibilitou ampliar o diálogo entre ambas as vertentes, recuperando elementos 

importantes para a apreensão das práticas emergentes na atualidade. Estes elementos, ao longo 

da tese, compuseram as categorias de análise presentes no método de leitura das práticas, 

apresentado no Capítulo 5. 

Embora por caminhos e motivações diferentes, as práticas estudadas na 

contemporaneidade apresentaram experiências de criação de lugares, em processos criativos 

potencializadores do coletivo, partindo das pessoas e do lugar. No entanto, a opção pela via da 

ação propositiva e do diálogo entre comunidade e natureza não elimina a existência de 

adversidades intrínsecas aos processos, possibilitando despertar capacidades que, em 

circunstâncias favoráveis, ficariam adormecidas.  

 

3.2. Propostas pré-urbanistas e projetos urbanos 

Na vertente urbanística, buscou-se recuperar nas práticas utópicas e utopias 

experimentais, as principais propostas pré-urbanistas e projetos urbanos de ideário social. Estas, 

se estendem do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, sem incluir o 

movimento modernista, pois este escopo dependeria do acesso a outras teorias. Voltou-se a 
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atenção para as vilas operárias industriais no Reino Unido, os familistérios e falanstérios, as 

colônias anarquistas e as propostas das Cidades Jardins e da Cidade Orgânica. Todos eles, 

acessados de forma a contribuir com o enfoque no eixo comunidade-natureza como premissa 

para alcançar sociedades mais justas, saudáveis e igualitárias 

 

3.2.1.  Vila Industrial em Cooperativa 

 New Lanark, Reino Unido (1816) e New Harmony, EUA (1824), por Robert Owen 

(1771-1858) 

[...] para produzir o aperfeiçoamento constante e a felicidade permanente da 
humanidade, é preciso uma reorganização da sociedade segundo um sistema 

que dê a todos uma educação e ocupações racionais, e ao homem uma nova 

existência, cercando-o de circunstâncias superiores. Eis o único meio de 
eliminar as causas do mal e de assegurar a criação de tudo o que é bom para o 

homem. (OWEN, 2002, p.146) 

 

Figura 3 – New Lanark (1816-1968) (à esquerda) e New Harmony (1824-1827) (à direita). 

 
Fonte: Disponíveis em: http://<city-data.com> Acesso em: 10/10/2016. 

 

Quando Robert Owen, ainda jovem, assumiu a gestão da indústria têxtil em New Lanark, 

Reino Unido, com 500 operários, junto a seu proeminente sogro, ambos compartilhavam ideais 

humanistas e acreditavam que a educação era o diferencial para a formação do caráter do 

homem como ser racional, estando cercado de circunstâncias conforme às leis naturais. Owen 

decidiu refazer as instalações dos trabalhadores desta fábrica rural de fiação de algodão. 

Construiu casas melhores, criou armazém com mercadorias a preços módicos, promoveu o 

controle das bebidas alcoólicas reduzindo o vício e o crime, além de ter fundado a primeira 

escola maternal britânica em 1816, promovendo melhoramentos na qualidade de vida da classe 

trabalhadora. 
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Em relação aos operários, reduziram a carga horária diária de trabalho de 16 para 10 

horas, promoveram melhorias no espaço de habitar e instituíram a escolarização obrigatória – 

fundaram a criação da primeira creche da Inglaterra, apoiando-se na teoria de que a educação 

era a base de todo sistema, para assim “[...] dominar a máquina e explorar os potenciais da 

revolução industrial, contribuindo com a melhoria do rendimento individual” (OWEN, 2002, 

p.127).  

Sua proposta espacial baseava-se em uma cidade-modelo com habitações individuais para 

famílias, coletivas para as crianças maiores e edifícios comuns de convívio permeados de 

espaços verdes. Esta iniciativa foi fechada apenas em 1968, manteve-se por 152 anos enquanto 

comuna, sendo atualmente uma área de visitação turística. A colônia socialista New Harmony 

nos EUA, também fundada por ele, em 1824, seguiu princípios semelhantes, mas não obteve a 

mesma aderência de imediato.  

As duas ideias básicas do socialismo utópico eram muito presentes nas suas práticas e 

produção de textos: a sociedade poderia ser reformada, a partir da formação de uma comunidade 

exemplar; a reforma social não dependia, necessariamente, da ação política, nem da tomada do 

poder. 

A vila de New Harmony, em Indiana, EUA, foi iniciada em 1824 como uma tentativa de 

construir uma comunidade com o mesmo molde na América, ao comprar uma área que era 

anteriormente da comunidade Rappite. Demonstrava uma nítida preferência em reorganizar 

modelos para dissolver a grande indústria e retornar à antiga economia rural, eliminando a 

propriedade privada. A experiência, no entanto, acabou se desfazendo em 1827, com sua 

subdivisão em dez diferentes sub-comunidades, o fazendo retornar para a Inglaterra em 1829.  

O personagem Robert Owen100 foi um paradoxo para seus contemporâneos. Por 

temperamento, ele era conservador e autoritário. Autodidata, agnóstico e autêntico. Convencido 

de que o caráter do homem era consequência do meio social e de circunstâncias externas ao 

homem, que a educação era o meio de transformá-lo e que a mudança social viria apenas de 

argumentações pacíficas com líderes da sociedade. Não acreditava no poder independente das 

classes trabalhadoras e, também, não imaginava que dentro da sociedade capitalista poderia 

haver mais do que a racionalidade no acordo de interesses. Apresentava sua definição de 

socialismo como um “sistema racional baseado na natureza”. 

                                                             
100 Robert Owen escreveu também os seguintes livros: Nova Visão da Sociedade (1813-1814), Relatório do 

Condado de Lanark (1815-1821), Autobiografia (1857).  
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Com base na leitura da tradução dos originais O Livro do Novo Mundo Moral101 (1836) 

e Desenvolvimento dos princípios e planos para a formação de colônias de casas 

autossuficientes102 (1841), foram retirados aspectos relevantes para esta pesquisa. 

Na proposta de Owen para New Lanark, a natureza era distribuída no espaço livre no 

interior dos “quadrados”, ou quadras arborizadas destinadas ao exercício e ao lazer. Atrás das 

casas e ao redor das mesmas, havia jardins contornados por estradas. Após os jardins, as 

indústrias. O matadouro e os estábulos eram separados do edifício coletivo por plantações. A 

natureza emoldurava as edificações, ambientava as áreas de convívio e também delimitava 

áreas de funções distintas. A relação com a natureza denotava a preocupação com a salubridade 

dos ambientes, e objetivava proporcionar o lazer. 

Considerava o homem, enquanto indivíduo, com capacidade superior ao que estava 

impelido a ser na sociedade daquele período. Sua visão de um novo homem racional teria 

faculdades corporais e intelectuais, sentimentos e convicções. Para o autor, era uma lei da 

natureza que o caráter do homem fosse formado “para ele” e não “por ele”. Aquele que 

conhecesse sua natureza, suas faculdades e a quantidade de sensações diversas necessárias à 

perfeita saúde de seu próprio ser, não ultrapassaria jamais o ponto da temperança ou maior 

perfeição possível, “[...] sem total confiança mútua, sem unidade de sentimentos, de objetivos 

e de esforços, [...], colocando o interesse do sistema acima de qualquer outra consideração, e 

sem ter no coração apenas o bem-estar e a felicidade geral, o progresso é lento e incerto”. 

(OWEN, 2002, p.108,145) 

Em relação à comunidade, Owen enfatizava que todos os homens deveriam estar 

empregados na agricultura, na indústria ou em qualquer outro setor útil à comunidade, buscando 

uma só linguagem e uma só nação. A relação indivíduo-comunidade era moldada pela educação 

de valores e princípios de convivência. Procurando identificar a ideologia da proposta, 

percebeu-se que o autor era contrário ao regime do individualismo promovido pelo progresso 

das ciências e das artes técnicas, que aumentaram a miséria e a imoralidade dos industriais. 

Contudo, acreditou que depois de ter causado sofrimento, os mesmos industriais estariam 

destinados a destruir a pobreza, a imoralidade e a miséria, além de ter considerado que o valor 

                                                             
101 In BRAVO, Gian Maria. Les Socialistes avant Marx. Paris: François Maspero, 1970. Vol. II, pp.-25-67, 1836-

1844. Tradução de Ana Paula Ornellas Mauriel. (Publicado em: Utópicos, Heréticos e Malditos. Os precursores 

do pensamento social de nossa época. Rio de janeiro: Ed. Record, 2002) 
102 OWEN, R. A Development of the principles and plans on which to establish self-supporting home-colonies: as 

most secure and profitable investment for capital, and effectual means to remove permanently the causes of 
ignorance, poverty and crime. Londres: Home Colonisation Society, 1841. 
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dos produtos abaixaria com o aumento real da terra e do trabalho. O plano seguiria o ideário 

de suprimir a pobreza em uma geração, com a possibilidade de formar um sistema capaz de 

assegurar o bem-estar universal permanente. Apresentava aos governantes como meio de 

aumentar em mais de dez vezes a força e o poder político do país em que fosse adotado. 

Considerava que haveria um governo de transição que seria preparado para dirigir a 

cidade quando estivesse regenerada. 

[...] Os que desejam substituir o sistema atual pelo sistema racional” 

[precisarão] [...] convencer governantes e governados da verdade e do valor 
dos princípios, seguindo todas as medidas necessárias para efetuar, com 

ordem, sabedoria e previdência, a transição do sistema falso para o sistema 

verdadeiro [...] Seria preciso encontrar um número suficiente de indivíduos 
nas classes inferiores e médias, e dar-lhes um conhecimento perfeito dos 

princípios do sistema a executar [...] (OWEN, 2002, p.144-145). 

 

A proposta era fundamentada em um modelo, em que o governo estabeleceria vários 

núcleos ou associações-modelo, com 500 a 2000 habitantes, onde pequenas comunidades semi-

rurais seriam federadas entre si, alojadas em construções apropriadas para produzir e conservar 

uma variedade de produtos, dando uma educação adequada às crianças e educação moral e 

mental aos adultos. Cada assentamento possuiria terreno suficiente para alimentar a população 

e combinar agricultura, jardinagem, artes e ofícios, mineração e pesca. Essas cidades seriam 

autossuficientes por autogestão, ocupando todos os seus membros. 

O plano urbanístico era apresentado em forma de quadrícula, com um conjunto de 

quadrados formados por prédios. Cada quadra abrigaria 1200 pessoas, circundada por 1000 a 

1500 acres de espaço livre. Edifícios públicos eram erguidos no interior das quadras, que as 

dividiam em paralelogramos.  

Em relação aos edifícios coletivos, havia detalhamento inclusive dos ambientes e de suas 

posições: edifício central com uma cozinha coletiva e refeitórios. À direita do prédio central, 

haveria uma construção cujo térreo seria ocupado pelo jardim de infância, o andar superior por 

uma sala de conferências e um lugar destinado ao culto. À esquerda, ficaria um edifício que 

abrigava, no térreo, uma escola para as crianças mais velhas e uma sala do comitê; no primeiro 

andar, uma sala de reunião para os adultos. Três lados da quadra teriam casas de famílias de até 

quatro pessoas. Os filhos excedentes ou maiores ficariam no dormitório, no quarto lado, com 

vigilantes no centro, enfermaria e hospedaria nas extremidades, além de locais destinados à 

lavagem de roupas. 
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A propriedade da terra deveria ser adquirida pela nação para serem destinadas a esses 

projetos. Entretanto, os dois experimentos estavam sob sua propriedade privada.  

No quesito educação, Owen previa que os dirigentes desse novo sistema social devessem 

preparar o indivíduo de modo que tomassem todas as resoluções necessárias para que fosse 

assegurado o acesso ao conhecimento por todos, sendo levados a agir de acordo com este 

conhecimento. 

Dentre as contradições visíveis na proposta social, se impunha a falta de liberdade por 

outros tipos de afinidade a não ser pelo propósito do trabalho na fábrica, o que justificava a 

formação de agrupamentos comunitários autônomos no seu entorno.  

Dessa forma, o protagonismo deste visionário, sobre o plano da vila operária industrial 

em cooperativa, destacou-se à época, influenciando pensadores que deram continuidade ao 

cooperativismo na Inglaterra, Estados Unidos, países escandinavos, Alemanha e França. 

Alguns deles, posteriormente, consideraram seu método duvidoso, ao insinuarem que tomava 

a associação dos moradores (trabalhadores) como um objeto de especulação, dissimulando-as 

com formas filantrópicas. E também por tentar criar uma sociedade com base no semi-ateísmo, 

como foi atribuído nos EUA, mesmo tendo se convertido no final da vida.  

Como desdobramentos, a vila em New Lanark, por afinidade de princípios, inspirou a 

comuna irlandesa Ralahine (1830-1929), uma das práticas pioneiras do movimento cooperativo 

inglês. Inspirou, pode-se dizer, todos os reformistas sociais com proposições espaciais, como 

Fourier, Godin e Ebenezer Howard, além de ter sido reconhecido como precursor do socialismo. 

Sobre Robert Owen, Friedrich Engels103 deixou o seguinte comentário: 

Todos os movimentos sociais, todos os progressos reais registrados na 

Inglaterra em interesse da classe trabalhadora, estão ligados ao nome de 

Owen. Assim, em 1819, depois de cinco anos de grandes esforços, conseguiu 
que fosse votada a primeira lei limitando o trabalho da mulher e das crianças 

nas fábricas. Foi ele que presidiu o primeiro congresso em que as Trade-
Unions de toda a Inglaterra fundiram-se numa grande organização sindical 

única. E foi também ele quem criou, como medidas de transição, para que a 

sociedade pudesse organizar-se de maneira integralmente comunista, de um 
lado, as cooperativas de consumo e de produção - que serviram, pelo menos, 

para demonstrar na prática que o comerciante e o fabricante não são 

indispensáveis - e por outro lado, os mercados operários, estabelecimentos de 
troca dos produtos do trabalho por meio de bônus de trabalho e cuja unidade 

é a hora de trabalho produzido [...] (ENGELS, 2011, p.40) 

                                                             
103 Prefácio à edição inglesa do livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, publicado em 1880 

(ENGELS, 2011). 
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3.2.2.  Edifício do Bem-Estar Coletivo 

 Falanstérios (1829), por Charles Fourier (1772-1837) 

[...] o problema de associar, em gestão agrícola e doméstica, não somente as 

faculdades pecuniárias e industriais de um grupo de famílias desiguais em 

riqueza, mas de associar as paixões, caráter, gostos, instintos; de desenvolver 
cada indivíduo sem melindrar o grupo; de fazer brotar desde a mais tenra idade 

as vocações industriais que são numerosas na infância, de colocar cada um 
nos diferentes postos para os quais a natureza os convoca, de variar 

frequentemente os trabalhos e de garantir-lhes encanto suficiente para fazer 

nascer a atração industrial (FOURIER, 2002, p.71). 

 

Figura 4 – Projeto de Falanstério. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.histoire-image.org/ Acesso em: 10/10/2016 

 

Charles Fourier, filho de comerciantes franceses do interior da França, em 1798, segundo 

ele, “descobriu” sua teoria, ao comer uma maçã em Paris. A diferença de comer uma maçã em 

Paris e comer uma maçã em sua terra natal estava no fato de que a maçã em Paris custava cem 

vezes mais que em sua terra natal. Fundamentou sua crítica ao capitalismo por meio de uma 

interpretação global e unitária do universo. Apresentou um plano de reorganização da sociedade 

por meio da associação voluntária que refletia as aspirações de uma classe média urbana, 

prejudicada pelo desenvolvimento capitalista.  

Para uma reforma social seria preciso uma reforma do homem. A ideia central de sua obra 

residia no princípio da “atração universal” que regeria o mundo físico, social, material e 

espiritual, próximo do que Isaac Newton havia descoberto no campo da física. Para ele, a 

sociedade capitalista havia se afastado do caminho natural, gerando desordem, anarquia, 

especulação, parasitismo e miséria.  

Criticou o pensamento de Robert Owen por desacreditar na ideia de associação, por ser 

contrário à natureza ou atração, chamando sua proposta de regime monástico de comunidade 

de bens com ausência de culto ao divino, tornando-a objeto de especulação. Fantasiou-a com 

https://www.histoire-image.org/
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formas filantrópicas, despertando a apatia de sábios e intelectuais, ao negligenciar as condições 

que, segundo ele, deveriam ser cumpridas e os objetivos atingidos, desviando a atenção à 

importância da associação. Fourier não era contra a propriedade privada, nem a organização 

social que propunha um sistema comunista, mas pensava que o Estado deveria ser uma 

federação de associações livres. 

Como uma cidade construída no campo, ao mesmo tempo urbana e rural, os falanstérios 

ou comunas eram autossuficientes, trocavam bens entre si, tinham associação voluntária dos 

membros e não ultrapassam 1.600 pessoas em um mesmo complexo edificado. Cada pessoa era 

livre para escolher seu trabalho, podendo mudar quando desejasse104. Uma rede extensa desses 

edifícios era a base da transformação social almejada e, por experimentação, originaria um novo 

mundo. Nesse modelo, as pessoas eram comparadas a “máquinas vitais” que precisavam de 

investimentos para garantir bom desempenho, sendo ao mesmo tempo, vítimas do sistema que 

as ameaçava e o projeto do edifício, a solução para o bem-estar coletivo.  

Com base na leitura da tradução dos originais O Novo Mundo Industrial e Societário 

(1829) e Teoria dos Quatro Movimentos (1808), foram retirados aspectos relevantes desta 

proposta para a atual pesquisa. Além desses, em 1808, também escreveu o livro Aviso aos 

Civilizados a Respeito da Próxima Metamorfose Social. 

Fourier (2002, p.72-84), justificava sua proposta a partir de um compromisso com a 

natureza: “[...] A economia de combustível [que] seria imensa e garantiria a restauração das 

florestas e a preservação do meio ambiente, muito melhor do que cem códigos florestais 

inexequíveis”, acrescendo vantagens da restauração de florestas, fontes e climas. “A associação, 

isenta do risco de latrocínio, gastaria menos para multiplicar por trinta as plantações de árvores 

do que se gastava naquele tempo para cercá-las e vigiá-las”.  

Para o autor, seria possível desenvolver cada indivíduo sem prejudicar a comunidade. 

Nos falanstérios americanos os 

[...] habitantes contavam com padrões de vida melhores que a média dos 

Estados Unidos naquele mesmo período [...]. Qualquer um que se apresentasse 

com a intenção de se tornar um membro, seria avaliado por sua conduta e 
habilidades, teria também que viver durante trinta dias na falange em caráter 

de experimentação até que lhe fosse oferecido um ano de associação 
provisória, após o qual a pessoa era integralmente reconhecida como parte da 

comunidade. Tanto o estatuto de membro provisório como de membro 

                                                             
104 A opção de mudar seu posto de trabalho em uma indústria, naquela época, era considerada uma inovação, assim  

como muitas outras foram introduzidas pelo visionário. 
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integral era obrigatoriamente dado em função da aprovação por todos os 
outros membros através de votações. (FOURIER, 2002, p.84) 

Por ideologia, acreditava ser “natural” a divisão da sociedade entre ricos e pobres. 

Quando Fourier divulgava a proposta dos falanstérios, dizia: 

[...] o que se abre agora para eles (os ricos) reúne todas as vantagens e não 

apresenta nenhum obstáculo. Serve aos interesses dos governos e dos povos, 

dos ricos e dos pobres; garante rapidez de operações: em menos de dois meses 
o fundador terá determinado uma mudança no destino do mundo inteiro, o 

abandono das três sociedades, civilizada, bárbara e selvagem, e a ascensão do 
gênero humano à unidade societária, que é o seu destino (FOURIER, 2002, 

p.79-80)  

 

Uma rede extensa de falanges societárias seria a base da transformação social e, por 

experimentação, daria origem a um novo mundo. Estudava e comprovava os imensos benefícios 

da associação natural ou da indústria atraente, assegurando a exatidão da sua teoria e que o 

cálculo da atração industrial e do mecanismo das paixões (desejos humanos) havia sido 

descoberto. 

O ideário da produção era organizado, basicamente, sobre o trabalho com a terra em vez 

da indústria. A agricultura era vista como o caminho necessário para a nova sociedade. O 

projeto do edifício seria a solução para o bem-estar coletivo e autossuficiente, e a opção por 

espaços de uso coletivo, como as cozinhas e as creches, geraria economia e permitiria sobrar 

mais tempo para o trabalho na lavoura, de uma forma atrativa e prazerosa.  

Fourier (2002, p.85) previa uma transição em que:  

a associação, ao substituir a concorrência individual, não solidária, mentirosa, 

complicadora e arbitrária pela concorrência corporativa, solidária, verídica, 

simplificadora e garantida, empregará apenas cinco por cento dos braços e 
capitais que a anarquia mercantil ou concorrência mentirosa desvia da 

agricultura, para absorvê-los em funções verdadeiramente parasitárias [...].  

 

Para ele, o modelo de cidade ideal seria formado por 7/8 de agricultores e manufatureiros 

e, no 1/8 restante, por cientistas e artistas. Coerente com sua defesa da propriedade privada 

da terra, os capitalistas seriam responsáveis pelo financiamento das atividades econômicas da 

comunidade em troca de juros compensadores, embora limitados. 

Seu plano visava um núcleo populacional originado por meio de associação natural, 

como um “mundo às avessas”, um estado societário distinto da sociedade civilizada daquele 
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momento histórico. Havia a proposta de um edifício em forma de estrela estabelecido ao redor 

de um centro, composto por 1600 pessoas que habitariam de forma coletiva um mesmo 

complexo edificado.  

Fourier (2002, p.87) considerava que “a pesquisa era mais difícil para os sábios, porque 

seu mundo estava imbuído da moral, que é inimiga mortal da atração passional”, e acreditava 

ser esta atração o meio de associação natural das pessoas, por um sentido libertário. Não 

estimava que a educação poderia exercer esse papel. 

As contradições ideológicas no pensamento de Fourier se apresentavam quando se 

referia a Deus para fundamentar suas ideias, inclusive, ao justificar o gosto das crianças pelo 

açúcar, com o objetivo de promover o consumo de produtos de mais fácil acesso e produção, 

com base na exploração dos selvagens e dos escravos na lavoura da cana de açúcar. Assim, 

dizia ser anti-igualitário e antidemocrata, mas também anti-autoritário. Contudo, respeitava o 

direito à herança e considerava a pobreza e a riqueza fatos naturais. 

Como desdobramentos, seus projetos foram utópicos por não terem sido inteiramente 

construídos conforme o modelo previsto. Porém, entusiastas de suas ideias 

estabeleceram comunidades nos Estados Unidos, como a comunidade La Réunion105 (1855), na 

periferia de Dallas no Texas, e a Falange Norte-americana (1841), em Nova Jersey, nos Estados 

Unidos.  

No Brasil, o falanstério construído em Saí e Palmital – Santa Catarina (1841) e a Colônia 

Cecília, fundada no Paraná (1890), foram empreendimentos que tiveram uma existência breve. 

Seguidores de Fourier estabeleceram ao todo 29 colônias similares em várias partes dos Estados 

Unidos durante o século XIX, sendo a falange próxima à atual Dallas absorvida pela cidade 

emergente em 1860. 

Fourier (2002, p.95) contribuiu com o associativismo, o que valorizava a economia do 

tempo e quadriplicava os meios da indústria. “A atração é o agente que Deus emprega para 

mover o universo e o homem [...] tanto no plano das paixões como no plano material”. Criticava 

os socialistas anteriores por não terem conseguido fundar, ao longo de vinte anos, sequer vinte 

estabelecimentos na Inglaterra, ou na América, ressaltando que, em dois meses, havia condições 

de formar um estabelecimento que atingiria sua finalidade e provocaria a sua reprodução 

generalizada, pelo incentivo do benefício e do prazer.  

                                                             
105 Fundada por Victor Considerant (1855-1857), sob convite de Godin. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_intencional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falanst%C3%A9rio_do_Sa%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4nia_Cec%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4nia_Cec%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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A relação comunidade-natureza era direcionada para a economia de se viver com muito 

menos pela possibilidade de se dividir e distribuir os recursos, serviços e estruturas. 

 Familistério de Guise, França (1871), por Jean Baptiste André Godin (1819-1888) 

Trabalhadores de todos os níveis, funcionários, artesãos, artistas, agricultores, 

homens da ciência, em quem o sentimento do melhor possível aumenta os 
violentos desejos de Justiça, juntem-se a nós, organização, sob a inspiração 

das Leis da Vida, o Poder da Associação do Trabalho e Capital, organizações 

da Paz Mundial, vêm com a abnegação e dedicação que você possui realizar 
a Obra Santa da Redenção Social da França e da Humanidade (GODIN, 1871, 

p.655). 

 

Figura 5 – Familistério de Guise, entre a França e a Bélgica. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.histoire-image.org/ Acesso em: 10/10/2016 

 

Figura 6 – Familistério de Guise, ambiência interior. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.histoire-image.org/ Acesso em: 10/10/2016 

 

O industrial Jean-Baptiste Godin se inspirou na vila de New Lanark no Reino Unido 

(1816) para construir a vila operária de sua indústria metalúrgica, durante o 2º Império Francês 

para abrigar. Familistério ou Palácio Social foi o nome dado às construções para habitação que 

construiu para os operários e suas famílias a partir de 1859 e até 1880, com base em planos do 

arquiteto fourierista Victor Calland. Inspirou-se diretamente no falanstério de Fourier, e nas 

https://www.histoire-image.org/
https://www.histoire-image.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falanst%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fourier


 111 

propostas de Saint-Simon, alterando um pouco a teoria para adaptar às suas próprias ideias e, 

sobretudo, para torná-la mais realizável. A primeira etapa, mais urgente, consistia em melhorar 

as condições de alojamento e de vida das famílias, atribuindo-lhes “condições equivalentes” às 

burguesas.  

[...] colocar a família do pobre em uma moradia cômoda; cercá-la de todos os 
recursos e de todas as vantagens da residência do rico; fazer com que a 

habitação seja um lugar de tranquilidade, diversão e repouso; substituir, por 
instituições comunitárias, os serviços que o rico extrai da criadagem [...]. 

(GODIN, 1871, p. 596, tradução nossa)  

 

A arquitetura particular, descrita pelos seus detratores como “de cárcere”, foi concebida 

para estimular a autodisciplina e a responsabilidade dos habitantes, tornando inútil qualquer 

forma de policiamento, o que, posteriormente, poderia vir a ser comparado ao panóptico106, 

projetado por Jeremy Bentham (1789) e, posteriormente, estudado por Michel Foucault (1975).  

Godin, em 1870, colocou em prática a primeira experiência de utopia social em grande 

escala, envolvendo um local de trabalho. A melhoria das condições de vida era a primeira etapa 

de um caminho que libertaria os trabalhadores da dependência do patronato, e aboliria o 

assalariado.  

Com base no livro Solutions Sociales (1871), foi possível retirar aspectos relevantes da 

proposta de Jean Baptiste André Godin para esta pesquisa. Sua proposta considerava a natureza 

em seus aspectos de composição, educação e lazer. A jardinagem era incluída como recurso de 

aprendizagem das crianças, tanto o seu cuidado como sua gestão compartilhada.  

Opondo-se aos princípios do capitalismo, estimava que o indivíduo, enquanto operário, 

deveria possuir o estatuto social mais elevado, pois era ele quem trabalhava e produzia as 

riquezas. Para além dos aspectos materiais da obra, o Familistério conduzia a elevação moral e 

intelectual do trabalhador, permitindo-lhe encontrar a autoestima e a independência em 

paridade com a sociedade burguesa. 

Ao tratar da comunidade, dizia que “1500 pessoas podem ver-se, visitar-se, estar livre 

das ocupações domésticas, reunir-se em locais públicos, fazer suas compras, debaixo de galerias 

                                                             
106 O panóptico era um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com uma torre no centro. O 

anel dividia-se em pequenas celas que davam tanto para o interior quanto para o exterior.  O panoptismo 

corresponde à observação total, é a tomada integral por parte do poder disciplinador da vida de um indivíduo. Ele 

é vigiado durante todo tempo, sem que veja o seu observador, nem que saiba em que momento está sendo vigiado 
(FOUCAULT, 1975). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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cobertas, sem se preocupar com o tempo e sem nunca ter de andar mais de 600 metros”. 

(GODIN, 1871, p.143).  

A ideologia que prevalecia em seus esforços era socialista, porém conservava a 

possibilidade de uma relação saudável entre industriais, operários e burgueses. Godin inspirou-

se em Fourier que teorizava sobre a repartição equitativa das riquezas, permitindo que fossem 

recompensados, no seu justo valor, o capital, o trabalho e o talento.  

Fundamentava-se no ideário de libertação, em que “o progresso das massas está 

vinculado ao progresso social das disposições sociais da Arquitetura” (GODIN, 1871, p.475). 

O palácio social era a habitação mais apropriada para elevar o nível moral e intelectual da 

população. Essas ideias inspiraram seguidores como Victor Prosper Considerant, ao escrever o 

Manifesto da Democracia. 

O modelo: Godin fundou em 1880 a Associação Cooperativa do Capital e do Trabalho 

(Sociedade do Familistério), como modelo para transformar a empresa em cooperativa de 

produção. Os benefícios seriam usados para financiar as diversas obras sociais e o excedente 

seria distribuído entre os cooperados – de forma proporcional ao trabalho, aos méritos de cada 

um e segundo a hierarquia do tempo de atuação, na forma de ações da Sociedade –, tornando-

os proprietários.  

O plano urbanístico proposto por Godin colocava em prática todo um sistema de proteção 

social, criando edifícios como “caixas de segurança” que protegiam os trabalhadores contra as 

doenças e acidentes laborais, assegurando uma reforma da edificação ao completar 60 anos. À 

medida que o projeto se consolidava, ficou conhecido como Palácio Social. Gerido por uma 

perspectiva empresarial, aliado a um espírito comunitário, o familistério funcionou sob a forma 

de cooperativa até 1968107. Em 1988 e 1990, passou por mudanças de propriedade, empregando, 

ainda, mais de 300 pessoas em 2011. Considerada como uma utopia experimental, passou a ser 

um exemplo de sucesso, como citada por Marx e Engels (2009).  

Dentre os edifícios coletivos108 havia o palácio societário, formando uma sociedade 

harmoniosa que atendia 1000 pessoas; 300 apartamentos; 3 blocos de apartamentos; um 

conjunto de serviços coletivos: habitação, piscina, teatro, escola, jardim, creche, granja e outros, 

destinado aos operários. As varandas que dão acesso aos apartamentos foram criadas para serem 

locais de encontro permanentes entre os operários. Em relação à propriedade da terra, esta 

                                                             
107 Quando deu lugar à sociedade anônima Godin S.A., deixando de ser uma cooperativa. 
108 Recentemente, em 2016, ainda era habitado por 700 pessoas como um empreendimento privado. 
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era privada, pertencia ao próprio industrial Jean Baptiste André Godin, posteriormente passada 

para a Godin S.A. 

Dava-se alta importância à educação das crianças e dos adultos. Construiu escolas mistas 

e obrigatórias até aos 14 anos (à época, a lei autorizava o trabalho de crianças a partir dos 10 

anos), um teatro, uma biblioteca. Além disso, multiplicou, por ele mesmo, as conferências para 

ensinar aos seus assalariados os benefícios da cooperação. 

Dente as contradições da proposta, havia a aposta na requalificação do habitat enquanto 

função social. Diferentemente da habitação social, baseava-se na formação de “comunidade”, 

onde todos os níveis da sociedade seriam organizados em torno da divisão do trabalho, com um 

habitat privado para uma parte da população que, por meio do “edifício do bem-estar” buscava-

se proporcionar a integração.  

Como desdobramentos, a criação da Associação, tal como a construção do familistério, 

atraiu para si a simpatia de muitos reformadores sociais, e de numerosos inimigos: o clero foi 

ofendido pela mistura e a promiscuidade dos alojamentos, os comerciantes sentiram-se 

ameaçados pelos baixos preços praticados nos economatos, os patrões denunciavam o 

socialismo de Godin. As críticas vinham também da extrema-esquerda marxista, que 

considerava a obra de Godin como uma forma de paternalismo, seduzindo os operários para os 

desviar da revolução e da sua emancipação.  

Em países europeus como o Reino Unido e a Dinamarca do século XIX, muitos edifícios 

foram construídos em cooperativas, que são organizações voltadas para o trabalho, e por meio 

do associativismo sindical, que são organizações de categorias profissionais, de utilizando 

elementos que se assemelhavam ao modelo da edificação do familistério, com lavandeiras 

coletivas, áreas comuns, pátio interno e, até mesmo, banheiros coletivos, o que promovia o 

compartilhamento de equipamentos, serviços e tarefas, aumentando o número de horas 

disponíveis para o trabalho na indústria.  

Atualmente, na Dinamarca em específico, a tipologia habitacional – com quadras 

fechadas por edificações e pátios internos descobertos – foi mantida com a justificativa de 

promover maior “coesão social” entre os moradores. Até mesmo as edificações mais 

contemporâneas estão imbuídas dessas premissas109. A relação homem-natureza era entendida 

                                                             
109 A exemplo do edifício residencial 8 House, do escritório Bjarke Ingels (BIG) que, ainda dentro do conceito, 

promove inovações com a possibilidade dos moradores pedalarem até a porta de suas casas desde o térreo até o 
último pavimento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coopera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema-esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
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como aspecto relevante para se obter saúde e lazer, assim como, a relação indivíduo-

comunidade era proposta como base indispensável para uma organização social libertadora. 

 

3.2.3.  Colônias Anarquistas no Brasil 

 
Figura 7 – Colônia Tereza Cristina, a beira do Ivaí, Campos Gerais, Paraná. 

 
Fonte: Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania Acesso em: 01/03/2017. 

 

Conforme figura acima, nesse mesmo período no Brasil, final do século XIX, podem ser 

citadas, dentre as colônias de estrangeiros instaladas no país, colônias anarquistas que se 

apresentavam como organizações sociais, se estabelecendo independentes do poder vigente, e 

tendiam à autossuficiência econômica e produtiva, justificando a perseguição por parte do então 

governo imperial. Elas foram consideradas uma afronta ao sistema soberano.  

Segundo Coelho-Netto (1980), é possível registrar a ocorrência de pelo menos três 

modalidades de práticas utópicas no final do século XIX. A primeira, quiliástica, milenarista e 

pagã, remete à imaginação utópica da população indígena em busca de uma terra prometida, na 

direção do Sol (grupos das tribos guaranis do século XV). A segunda, do tipo quiliástica, 

messiânica de inspiração religiosa (Canudos, 1873-1897; Mukers, 1872-1874). A terceira, 

socialista-comunista, embora o termo anarquista fosse mais adequado, pois não se adequavam 

à ordem republicana da época (Colônia Tereza Cristina – Paraná, 1847-1858; Colônia Cecília 

– Paraná, 1890-1894; Colônia Vapa – São Paulo, 1930). Dentre muitas outras colônias que 

vigoraram na história do anarquismo no Brasil.  

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania
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Historiadores relatam que a colônia Tereza Cristina foi o primeiro modelo de 

cooperativismo instaurado no Brasil, localizada no Paraná. Foi inspirada nos ideais socialistas 

utópicos de Saint Simon e Charles Fourier. Para colocar o plano em ação, o médico francês 

Jean-Maurice Faivre110 também considerou os preceitos cooperativistas de Robert Owen.  

Em 1847, a Vila Agrícola Tereza Cristina saiu do papel com cerca de 100 brasileiros que 

ajudaram a construí-la. O grupo de franceses limpou a mata, construiu as primeiras moradias e 

preparou o terreno para o plantio de café, baunilha, algodão, milho, trigo e cana-de-açúcar. Os 

moradores residiam do lado direito do rio, pertencente, hoje, ao município de Cândido de 

Abreu-PR; do lado esquerdo, onde hoje é Prudentópolis, plantavam. (FERNANDES, 2006) 111 

Com a proposta de implantar uma sociedade igualitária, sem espaço para escravidão e 

individualismo, apesar de não se denominar socialista ou anarquista, foi uma das precursoras 

em colocar esses ideais na prática. Ali, todos deveriam trabalhar em prol do espírito solidário. 

Para Faivre, com as pessoas atuando em união, as necessidades seriam supridas sem que um 

fosse mais rico que outro, possibilitando construir uma sociedade justa e igualitária (Ibid., 

2006). 

Contudo, à frente do seu tempo, na colônia não se admitia escravidão. Faivre escreveu 

notas e normativas para disciplinar o uso da terra e a convivência entre os moradores, mas 

grande parte de seus conterrâneos não se adaptaram ao sistema e abandonaram o local em 

aproximadamente um ano. Quatro décadas antes da Lei Áurea ser publicada, em 1888, Faivre 

entrou em acordo com a corte imperial para que a lei que permitia a escravidão não vigorasse 

dentro da colônia. Por 11 anos, Faivre liderou uma utopia testada na prática, findada com sua 

morte, em agosto de 1858, aos 63 anos. (Ibid., 2006) 

A experiência de maior prestígio, entretanto, foi a Colônia Cecília, iniciativa do médico 

veterinário formado em Pisa, Giovanni Rossi. Iniciada no ano de 1890, após uma aquisição de 

terras feita ainda no governo imperial, a Colônia que se localizava na região de Palmeira, no 

Paraná, não teve uma existência tranquila. A exemplo das demais, foi golpeada por setores da 

elite local, além de ter sofrido com a conjuntura estabelecida por ocasião da Revolução 

Federalista no Sul do país. Com iniciativas de relações familiares poliândricas112, relações 

amorosas não tradicionais de cunho liberal, e de caixa de rendimento comunal, a Colônia 

                                                             
110 Além das influências do socialismo utópico, Faivre frequentava a maçonaria, imbuída nos ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade inspirados na Revolução Francesa, que também o teriam inspirado. (FERNANDES, 2006)  
111 O historiador e advogado Josué Corrêa Fernandes escreveu o livro Saga da Esperança: Socialismo Utópico à 

Beira do Ivaí, lançado em 2006. 
112 União em que uma só mulher é ligada a dois ou mais maridos ao mesmo tempo. 
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Cecília ousava em campos até então apenas teorizados pelos anarquistas. O propósito da 

Colônia não era uma experimentação utópica de um ideal, mas um estudo experimental 

rigorosamente científico das atitudes humanas, diante de determinados problemas (ROSSI apud 

SAMIS113, 2015). Assim, a existência da Colônia, que durou até 1894, marcava mais uma 

graduação no âmbito das experiências rurais que os anarquistas acumulavam no Brasil.  

Nos anos seguintes, outras iniciativas similares às referidas foram levadas a efeito por 

libertários de diversas procedências. Colônias apareceram e sofreram toda a sorte de 

impedimentos e vicissitudes impostas pelos proprietários circunvizinhos e governos 

conservadores (SAMIS, 2005) como foram os casos das colônias: Guararema, fundada pelo 

italiano Arthur Campagnoli em 1888, na Província de São Paulo; “Cosmos”, fundada por norte-

americanos em Santa Catarina; e Colônia Vapa, no município paulista de Assis, organizada por 

imigrantes letões,  

Embora estas práticas de caráter anarquista tenham se espacializado no território 

brasileiro, o histórico da maioria delas envolveu a intervenção radical de tropas governamentais, 

com ataques que dizimaram praticamente todas elas, quando não eram desfeitas por desistência. 

Até mesmo, aquelas que não representavam elemento de perturbação da ordem estabelecida 

sofreram retaliações, pela intolerância demonstrada pela sociedade, por parte dos grupos de 

poder, diante das tentativas de organização de outro modo de vida. 

Com base na leitura de trabalhos de historiadores que estudaram as colônias anarquistas 

no Brasil, como Sindicalismo e Anarquismo, de Alexandre Samis (2005) e Josué Corrêa 

Fernandes em seu livro Saga da Esperança: Socialismo Utópico à Beira do Ivaí (2006), foi 

possível retirar aspectos relevantes para a pesquisa sobre as colônias anarquistas no Brasil. 

A natureza era o meio em que as colônias se estabeleciam, com localização orientada 

pelo governo imperial. A produção de alimentos por meio da agricultura estabelecia uma 

relação de subsistência e de autossuficiência, necessitando de poucas trocas de abastecimento 

externo. O indivíduo era livre, não havia escravidão quatro décadas antes da sua abolição, mas 

havia restrições e normas para serem seguidas, garantindo uma produção contínua e a 

sustentação do modelo. A comunidade era formada, em sua maioria, por imigrantes que só 

tinham aquela opção para se manterem no país.  

Com força de trabalho e escolaridade acima dos brasileiros locais, apresentavam 

                                                             
113 O historiador Alexandre Samis desenvolveu um estudo sobre sindicalismo e anarquismo no Brasil com base 

em documentos originais. 
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organizações baseadas em ideologias libertárias importadas da Europa, no caso estudado, a 

ideologia anarquista, composta por um conjunto de princípios políticos, sociais e culturais que 

defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação política, econômica, social e 

religiosa, ou seja, procuram viver uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável.  

Com o ideário de reforma social, seus protagonistas eram imigrantes que se deslocaram 

da Europa, em sua maioria, com intenção de estabelecer um novo mundo em terras brasileiras, 

a partir de princípios contrários aos que estavam sendo estabelecidos em seus países de origem, 

muitos com base na ideia de que no Brasil havia selvagens sem instrução.  

Portanto, imaginavam um modelo de comunidade inspirada nos socialistas utópicos que 

tinham propostas espacializáveis. O plano urbanístico era baseado no cultivo da agricultura e 

na moradia, de forma a serem autossuficientes nesses lugares. Não haviam edifícios coletivos 

de grande porta, apenas construções com materiais locais adaptados pelas técnicas que traziam 

de onde vinham. Apesar da propriedade da terra ser do governo imperial, alocando-a para 

usufruto das colônias, não propiciava investimentos para o estabelecimento das mesmas. Dessa 

forma, as colônias e cooperativas iniciantes daquele período tinham dificuldades para aquisição 

de maquinário, o que proporcionaria aumento da produção agrícola e sustentação de suas 

organizações. A educação ocorria em meio aos colonos com base na liberdade.  

Essas práticas demonstravam certas contradições em relação à liberdade, pois ao tempo 

em que se defendia o fim de qualquer forma de autoridade e dominação política, econômica, 

social e religiosa, algumas das colônias conviviam com regras rígidas que muitas vezes faziam 

com que colonos desistissem desse tipo de convivência. 

Como desdobramentos dessas práticas utópicas alcançaram as cidades do sul do país, 

mas também no nordeste, por meio de jornais que espalhavam a ideologia anarquista de ideário 

social. 

 

3.2.4.  Proposta Empresarial Visionária: Cidades Jardins  

A maioria dos escritores socialistas me parece exibir um desejo muito intenso 

de expropriação de antigas formas de riqueza, quer pela aquisição compulsória 
quer pela taxação dos proprietários, e eles parecem ter bem pouca ideia de que 

o método mais verdadeiro consiste em criar novas formas e em criá-las sob 

condições mais justas. Mas essa última concepção deveria inevitavelmente 
seguir o adequado entendimento da natureza efêmera da maior parte das 

formas de riqueza [...] (HOWARD, 1996, p.180) 
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Conforme esta citação, no final do século XIX, militante no movimento socialista inglês 

desde 1879, autodidata e reformador social, Ebenezer Howard114 publicou o livro Garden Cities 

of Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform115 em 1899, descrevendo uma cidade ideal em 

que as pessoas viveriam em harmonia com a natureza, refletindo e trazendo soluções práticas 

sobre as questões sociais e produtivas. Denunciava a maneira como as cidades modernas se 

desenvolviam e propunha que os indivíduos vivessem em lugares que combinassem aspectos 

da cidade e do campo. Para isso, apresentou o modelo das cidades-jardins composto pela 

conexão entre três magnetos: a Cidade, o Campo e as pessoas na Cidade-Campo.  

Em 1899, fundou a Associação das Cidades-Jardins; em 1903, com os arquitetos Parker 

e Unwin, efetivou a primeira experiência em Letchwork e, em 1919, com Louis de Soissons, a 

segunda cidade-jardim em Welwyn, ambas, no Reino Unido. Tornaram-se modelos na Europa 

e nos Estados Unidos e, mesmo após a 2ª Guerra mundial, serviram de inspiração para as 

cidades novas da Inglaterra.  

Figura 8 – Os Três Ímãs: Cidade, Campo e Cidade-Campo. 

 
Fonte: HOWARD, 1996. 

 

 

 

                                                             
114 Howard foi influenciado pelo romance de Edward Bellamy, Looking Backward (1888) e o tratado econômico 

de Henry George, Progress and Poverty. 
115 Sua reedição em 1902 teve o título Garden Cities of Tomorrow: the peaceful path to social reform. Em 1996, 

foi traduzido e publicado no Brasil como Cidades Jardins de Amanhã. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Bellamy
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Looking_Backward&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_George
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Progress_and_Poverty&action=edit&redlink=1
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Figura 9 – Diagrama Cidade-jardim. 

 
Fonte: HOWARD, 1996. 

 

Figura 10 – Cidade-jardim Welwyn, desde 1919. 

 
Fonte: Foto aérea em 2014. Disponível em: <http://www.gardencitiesinstitute.com/> Acesso em:10/10/2017. 

Diferentemente das propostas utópicas apresentadas anteriormente, consideradas 

progressistas por Choay (1992), a proposta de Howard foi considerada um exemplar do 

urbanismo culturalista, pois sugeria uma valorização do passado de forma a resgatá-lo e, por 

esse motivo, voltava-se para a retomada do campo na cidade. Segundo a autora, uma fuga “não 

assumida” no presente, implicaria na perda da função real. 

Em relação à natureza, a proposta do ímã “cidade-campo” faria o homem desfrutar, ao 

mesmo tempo, da sociedade urbana e das belezas da natureza. “Dessa união brotará uma nova 

http://www.gardencitiesinstitute.com/
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esperança, uma nova vida, uma nova civilização”, pois “[...] as longas horas e a falta de diversão  

fazem com que a luz do Sol e o ar puro não consigam mais alegrar os corações” (HOWARD, 

1996, p.105). Os jardins deveriam ser espalhados dentro da cidade e a agricultura seria 

suburbana. 

 O indivíduo teria um campo ampliado de possíveis iniciativas. “O objetivo é elevar o 

nível da saúde e do bem-estar de todos [...]”. Havia o princípio de liberdade para que dirigissem 

seus negócios, seguindo a lei comum do país, além de dar espaço suficiente e condições 

sanitárias razoáveis para os trabalhadores. A iniciativa individual era respeitada e a lógica 

comercial deveria ser particular ou cooperativada, em parceria com a municipalidade, tendo sua 

comercialização garantida. Não haveria altos gastos com impostos, o que os permitiria controlar 

melhor a demanda, aplicar e recuperar seu capital com frequência. 

O modelo da cidade-jardim fundamentava-se na proposta de comunidade 

autossustentável, enclave particular com número de pessoas a ser provido por uma quantidade 

planejada de comodidades, indústria leve e escritórios, o suficiente para proporcionar emprego 

a todos os habitantes. Segundo Choay (1992), Howard subordinava a preocupação com a 

higiene e com o progresso ao ideal de pequenas comunidades limitadas no espaço e dotadas de 

um espírito comunitário. Enquanto ideologia, Howard visualizava a necessidade da 

reorganização social e acreditava que o projeto de uma nova cidade seria suficiente para moldar 

uma nova sociedade, ao conciliar questões sociais e a visão do empresariado, o que o fez obter 

apoio das mais variadas posições políticas. 

No ideário de cidade, as novas cidades-jardins foram concebidas como lugares que não 

podiam crescer demasiadamente, mantendo uma relação benéfica entre a cidade e a região. 

Inclusive, tanto a municipalidade quanto qualquer corporação ou corpo de indivíduos, que se 

mostrassem capazes, poderiam se encarregar dos serviços de distribuição de água, luz e 

comunicação. Segundo afirmações de Howard (1996, p.110): “a cidade é o símbolo da 

sociedade – de ajuda mútua, de cooperação amistosa, [...], de uma ampla relação homem a 

homem, de simpatias [...] de ciência, arte, cultura e religião. E o campo é o símbolo do amor 

[...] tudo o que somos e tudo o que temos provém do campo [...]”.  

O modelo fixava em 30.000 ou 58.000 habitantes na cidade e 2.000 habitantes na zona 

agrícola. De modo preciso, ficava circunscrita e limitada por um cinturão verde, destinado a 

impedir qualquer coalescência116 com outras aglomerações. Poderia desdobrar-se como células 

                                                             

116 Atualmente, o termo é conhecido como “conurbação”, o que significa a unificação das malhas urbanas de duas 



 121 

vivas, onde a população excedente fundaria um novo centro, a uma distância razoável, também 

cercado de verde. Cada cidade ocuparia o espaço de modo particular e diferenciado. A 

população deveria ser equilibrada nas diferentes classes etárias e em todos os setores do 

trabalho. 

O plano da cidade-jardim deveria ser construído no centro de 2.400 ha, ocupando uma 

superfície de 400 ha (1/6). De preferência, de forma circular com um raio de 1.130 metros. 

Propunha-se uma constelação de cidades de até 32 mil habitantes cada. Com 5.500 terrenos de 

(6,5x44,0) metros, em média. O traçado das ruas era radial, cruzando o plano geral de círculos 

concêntricos, partindo do Parque Central para uma grande avenida de 125m de largura que 

limitaria a cidade. 

Os edifícios coletivos formavam o centro público e o Palácio de Cristal. Os grupos de 

casas residenciais teriam jardins comunitários e cozinhas cooperativas. Instalações industriais, 

lojas, mercados e depósitos de materiais ficavam nas áreas periféricas, bem como a agricultura. 

A propriedade da terra deveria ser da municipalidade e cada casa tinha seu terreno próprio. 

Não havia proposta específica para a educação. 

A proposta apresentava algumas contradições pois, de certa forma, transparecia que 

estava fundamentada em recursos naturais infinitos e não suscetíveis à degradação. Apesar de 

buscar integrar o campo à cidade, esta visão não considerava uma efetiva participação dos 

cidadãos no processo. O discurso enfatizava o interesse coletivo unilateral e partia “de fora” da 

comunidade, sem considerar a microescala urbana, nem o cotidiano das pessoas. Assim como 

as outras propostas, foi considerada uma prática utópica pelos socialistas científicos, por 

relativizar o interesse do capital em relação ao bem-estar das pessoas, sem fortalecer discursos 

políticos partidários.  

Como desdobramentos, Raymond Unwin, arquiteto-urbanista, realizou com Parker a 

primeira cidade-jardim inglesa de Letchworth. Porém, com uma visão mais despolitizada que a 

de Howard. O modelo das cidades-jardins se desdobrou mais rapidamente nos Estados Unidos 

do que no Reino Unido: “[...] se originária dos EUA, a cidade-jardim foi inglesa, então vinda 

da França via Escócia, a cidade regional foi indubitavelmente, norte-americana” (HALL, 1995, 

p.161). 

A proposta das cidades-jardins, organizada em forma de associação desde 1899, 

                                                             
ou mais cidades, que passam a formar um aglomerado urbano contínuo, entretanto, mantendo suas autonomias 
político-administrativas. 
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influenciou o planejamento inglês após a 2ª Guerra Mundial e, a partir de conexões com a 

Universidade de Chicago, nos EUA, muitos projetos dos subúrbios americanos. Contudo, por 

não contemplar as premissas originais de seu projeto visionário, Howard declarou não ser 

conivente com muitas dessas derivações. Apesar disso, alguns princípios das cidades-jardins 

influenciaram projetos em todo o mundo, inclusive no Brasil, em Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, Goiânia, São Paulo, Maringá e Salvador (ANDRADE, 2003; GORDILHO-SOUZA, 

2004). 

A proposta de Howard defendia o direito à moradia, mesmo que a terra fosse arrendada 

para os moradores após terem sido adquiridas por industriais para instalar a cidade. Ou mesmo 

o inverso, quando os moradores se organizavam para pleitear recursos para a construção da 

cidade. Afinal, a cidade-jardim era como uma empresa privada controlada de forma 

compartilhada pelos moradores cooperados e o município, reduzindo o papel do Estado.  

O pensamento de Howard foi o prelúdio de uma relação dinâmica entre o meio ambiente 

e o urbano, o crescimento econômico desacelerado e uma reorganização social com influências 

do cooperativismo117. Porém, foi criticado por apostar na sensibilidade dos detentores do poder 

econômico industrial, que não foram coniventes. Ao contrário, em pouco tempo, tornaram-se o 

poder dominante do capitalismo financeiro.  

No entanto, desde 1889 até os dias atuais, a Associação das Cidades-Jardins, conhecida 

como Town and Country Planning Association (TCPA)118 tem promovido os princípios das 

cidades-jardins, representando uma fusão de ideias sobre justiça social, estética, design, saúde, 

bem estar e eficiência econômica. Para a associação, o planejamento permanecia como uma 

atividade técnica e analítica, bem como artística e criativa. Após mais de 100 anos de existência, 

continua sendo a mais longeva instituição promotora dos valores do planejamento progressista, 

para a construção de lugares de moradia e convívio. 

Recentemente, em 2013, foi publicado o livro Creating Garden Cities and Suburbs Today 

– a guide for Councils, com o objetivo de atualizar e promover os princípios da Cidade-Jardim 

para que sejam aplicados às novas cidades e ecocidades no Reino Unido.  

Em 2014, foi publicada a Declaração de Letchworth (primeira cidade-jardim) com foco 

em um acordo entre o visível-material-tangível (arquitetura e ambientação) e o invisível-

imaterial-intangível (social, propriedade e governança), resultando na criação da New Garden 

                                                             
117 Movimento econômico e social baseado na participação dos associados para produção. 
118 Disponível em: <https://www.tcpa.org.uk/> Acesso em: 03/12/2016. 

https://www.tcpa.org.uk/
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Cities Alliance como uma associação de iniciativa comunitária. Seu objetivo era ser 

complementar a grupos como a TCPA, adotando seus princípios e os de outros grupos, 

incluindo o manifesto 21st Century Garden Cities of Tomorrow119 (2014), que expõe os 12 

princípios que constituem uma cidade-jardim. São as pessoas e não as paisagens que estão no 

cerne desses híbridos rural-urbano. 

Os Movimentos e as Cartas urbanísticas publicadas na última década do século XX, como 

os Principles of Intelligent Urbanism120 e a Carta do Novo Urbanismo (New Urbanism), de 

1996, foram desdobramentos do movimento das cidades-jardim nos Estados Unidos. Embora 

não diretamente relacionados entre si, ambos promoveram uma abordagem dita sustentável para 

a construção, procurando valorizar e desenvolver o crescimento inteligente, a tradição 

arquitetônica e o design clássico. Aplicado à construção da área conhecida como Celebration, 

às margens do Parque da Disney em Orlando – EUA, críticas a esse modelo questionavam a 

relação entre os princípios de intervenção na cidade, os resultados práticos e as teorias 

implícitas. Com o tempo, essas teorias e metodologias foram generalizadas, especialmente, 

como resultado da crescente importância das agendas internacionais sobre a questão urbana.   

Além disso, as aplicações na realidade foram provocadas por um forte discurso 

ideológico. Se por um lado, os arquitetos da Celebration City, carregavam como principal 

bandeira uma descompromissada defesa da cidade tradicional, vista principalmente por meio 

de conceitos como lugar, história, memória, uso misto, espaço para pedestres, e qualidade 

ambiental. Por outro lado, o efeito dissipativo desses conceitos como linhas-guias para várias 

intervenções em cidades – incluindo a América Latina –, diferenciaram-se pela maneira como 

foram formuladas e aplicadas (FERNANDES, 1999, p.163, tradução nossa). 

No entanto, Andrade (2014, p.205) relembrou que o modelo das cidades-jardins reforçou 

a expansão dos subúrbios americanos de baixa densidade. Este modelo começou a ser 

combatido desde a década de 1990 pelos movimentos Smart Growth e New Urbanism, nos 

Estados Unidos, que, por sua vez, defendiam uma cidade mais compacta. (FARR, 2013; 

DUANY apud ANDRADE, 2014). Atualmente, ambos representam o urbanismo sustentável 

americano, apesar das críticas que consideram o movimento como revivalista e neo-tradicional, 

                                                             
119 Um dos prefeitos anteriores de Letchworth, Philip Ross, juntou-se ao planejador urbano professor Yves 

Cabannes para escrever esta atualização da Declaração de Letchworth de 1898 para o século XXI. 
120 O Novo Urbanismo é um movimento que teve início na década de 1990, por Andrés Duany, contra o efeito da 

suburbanização americana, defendendo unidades de vizinhança compactas, uso misto, incentivo a andar a pé, uso 

de transportes alternativos. A Carta do Novo Urbanismo ou Princípios do Urbanismo Inteligente, de 1996, 

fundamentou 27 princípios aplicáveis às escalas territoriais de análise: a região, o bairro, o setor (bairro), quadras, 
ruas e edifícios. 
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tendo sido aplicados em condomínios fechados de estética questionável. Segundo Andrade 

(2014, p.216), somente a partir do ano 2010 surgiram novas perspectivas para o movimento, 

com menor apelo historicista, passando a integrar a certificação LEED-ND121 para avaliação de 

desempenho de empreendimentos urbanos, mediante índices relacionados à responsabilidade 

ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Contudo, o modelo acabou por direcionar as 

estratégias de mercado aos empreendedores que favoreciam a gestão privada das comunidades 

em condomínios fechados, tornando-se um modelo excludente, pois não contemplavam opções 

de moradia acessíveis. 

Nos países da América Latina também foram retomados os ideais de Howard, acarretando 

efeitos de suburbanização ou periferização, principalmente, porque os princípios para a 

construção de cidades-jardins não foram executados na íntegra – transplantou-se apenas o 

modelo de subúrbio-jardim: uma concepção americana incompleta para empreendimentos de 

classe média que diferiam completamente do que Howard pretendeu criar (HARDOY et al, 

1988 apud ANDRADE, 2014). Entretanto, trazem ferramentas importantes para o 

desenvolvimento de projetos urbanos, como o uso dos transectos122 natural e urbano-rural, 

desde as áreas silvestres até os centros urbanos. (FARR, 2013, p.98) 

Compreende-se que o foco na “comunidade” e na “natureza” praticados na proposta das 

Cidades-Jardim integra elementos à noção de convergência socioecológica que se pretendeu 

construir nesta tese, junto ao método de análise em construção.  

 
 

3.2.5. Proposta para uma Cidade Orgânica: Broadacre City 

 

A perfeita correlação das faculdades ativas e potenciais do ser humano é o que 

deve constituir o objetivo mais importante de toda a educação em Broadacre 
City. O olho e a mão, o corpo e o que chamamos de Espírito se tornarão cada 

vez mais sensíveis à Natureza... Espiritualmente e fisicamente, os meninos e 

meninas de Broadacre City se tornarão atores de uma humanidade 
naturalmente criativa123 (WRIGHT apud FISHMAN, 1982, p.106, tradução 

nossa). 

                                                             
121 O Leadership in Energy and Environmental Design – Neighborhood Development foi criado pela Agência de 

Proteção ao Meio Ambiente dos EUA (EPA) e promovida pelo Green Building Council. 
122 A metodologia do transecto, que é um corte ou o caminho por meio de uma parte do ambiente, mostra uma 

série de diferentes habitats, tem sido usada para estabelecer diferentes densidades, que possam abrigar diferentes 
classes sociais, e vai na direção do princípio da heterogeneidade espacial. 
123 The perfect correlation of the faculties, active and potential, of the human being, is what must constitute the 

most important goal of all education in Broadacre City. The eye and the hand, the body and what we call the 

Spirit, will become more and more sensitive to Nature... Spiritually and physically, the boys and girls of Broadacre 
City will become actors of a naturally creative humanity. 
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Figura 11 – Maquete da Broadacre City exposta por Frank Loyd Wright em 1935. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.histoire-image.org/ Acesso em: 10/10/2016 

 

Na virada do século XX, a emergência de uma “nova ordem” social, econômica e urbana 

estava presente em manifestações e críticas de diversos autores, onde pairava um sentimento de 

preocupação e de desgosto perante o rumo dos acontecimentos no mundo ocidental.  

Enquanto Le Corbusier124, na Paris de 1925, pretendia “salvar” as cidades, propondo 

princípios como: o descongestionamento das áreas centrais, o adensamento, o aumento dos 

meios de circulação e o aumento das áreas verdes, Frank Lloyd Wright125, em Nova York de 

1935, apresentava seu plano para uma cidade ideal – Broadacre City: a new community plan. 

Ambos apresentavam ao público suas propostas em forma de maquete em grande escala, 

causando impacto no campo propositivo de ação da Arquitetura-Urbanismo. Porém, dentre as 

duas propostas, a de Wright demonstrava maior enfoque na comunidade, e também na natureza, 

motivo pelo qual foi considerada relevante nesta pesquisa. Mesmo não tendo sido materializada 

em sua totalidade, partes de sua proposta foram desdobradas e inspiraram os subúrbios 

americanos. 

Para Wright (1958), a grande cidade da era da industrialização tornara-se uma máquina. 

A cidade moderna perdeu a sua natureza, a sua lógica interna, a sua essência, a sua razão de ser, 

e arrastou consigo os homens: “cidadãos urbanizados” que, prisioneiros deste maquinismo 

                                                             
124 Denunciava uma Paris e um mundo doente, que precisavam de um programa para sua organização. Com base 

na ciência, valoriza a máquina e propunha uma cidade para 3 milhões de habitantes, onde prevaleceria a circulação 
dos carros, dividida em zonas de repouso, trabalho e lazer. Comprovava a necessidade da distribuição geométrica 

de grandes avenidas em linhas retas e loteamentos com arranha-céus. 
125 Referentes à Broadacre City, Wright publicou três livros: The Disappearing City, em 1932, When Democracy 

Builds, em 1945 e, por último, The Living City que escreveu um ano antes da sua morte, em 1958. O lançamento 
da proposta na exposição de arte industrial foi publicado na revista The Architectural Record, em abril de 1935. 

https://www.histoire-image.org/
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infernal, deste labirinto inumano, perderam as suas referências, transformando-se, eles próprios, 

em máquinas de produzir, de rentabilizar e de multiplicar dinheiro. 

Havia uma vontade de reestruturação e de mudança, o sentimento de urgência por uma 

regeneração do modo de vida, por uma nova cidade, livre e salutar, alicerçada sobre os valores 

do homem e da natureza. Demonstrava visões utópicas de um ambiente na sua totalidade, no 

qual o homem viveria em paz com seu próximo e em harmonia com a natureza.  

O ideário da reforma social se balizava em três dimensões: no mito nostálgico da natureza 

virgem; na vontade futurista de velocidade, de movimento; e no desejo de uma vida vivida 

conforme as potencialidades técnicas da modernidade.  

Para Wright (apud CHOAY, 1992, p.236-237) era preciso reconverter o indivíduo 

enquanto cidadão “urbanizado”, especulador e mercenário, para encontrar finalmente a sua 

individualidade completa, a “integridade fundamental da alma humana”. Era esse sujeito 

“parasita do espírito” que Wright queria eliminar e dele fazer erguer o ser total, consciente de 

si e da sua condição, o ser criativo, que fazia reflexões e agia. Espiritualmente e fisicamente, os 

moradores de Broadacre City se tornariam atores de uma humanidade naturalmente criadora. 

Em relação à comunidade, a competência do arquiteto, assim como a tarefa do artista, 

era oferecer diretrizes de forma objetiva, buscando materializar aquilo que já era pressentido, 

mas ainda não percebido pelo corpo social, aquilo que se apresentava apenas enquanto ideia 

imprecisa e subjetiva, ou seja, encontrar a “forma autêntica” da sua expressão.  

A ideologia da Broadacre City se encontrava entre a crítica e a construção – a crítica de 

uma realidade degenerada, de uma cidade inadequada, transfigurada, doente, perdida – a crítica 

a um cidadão desconcertado, confuso, alienado, já “meio louco” e – a construção de um 

“admirável mundo novo”, autêntico, em equilíbrio, exaltador da humanidade, anunciador de 

uma nova ordem, bela, quase indígena – sob a orgânica natural, em nome da estrutura do 

indivíduo.  

O ideário era de uma realidade inteiramente nova: a cidade deixaria de ser cidade e o 

campo de ser campo, para dar origem a essa outra forma de ocupação do território, a Broadacre. 

Natureza, indivíduo e arquitetura comporiam uma totalidade orgânica estável, que significaria 

um regresso às origens, um alicerce do núcleo individual e familiar enquanto elementos 

compositivos de uma nova ordem social – uma casa deveria existir para atender às necessidades 

das pessoas e do caráter do país como um organismo vivo –. Sua convicção era de que os 
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edifícios influenciariam profundamente as pessoas que neles residissem, trabalhassem ou 

realizassem qualquer ação, e por esse motivo o arquiteto seria um modelador de homens. 

A busca por uma “forma autêntica”, um modelo naturalista que somente tinha coerência 

e visibilidade enquanto um todo, não fragmentável, não mutável. Neste sentido, pretendia ser a 

manifestação da verdade com uma proposta radical que não admitia soluções intermediárias, 

escapando da ação do tempo e das mudanças (WRIGHT, 1958). Seu modelo não era culturalista 

nem progressista, mas, profundamente, naturalista e individualista (CHOAY, 1992). 

O plano urbanístico era composto por uma rede de autoestradas que reuniria os elementos 

dispersos da sociedade. A descentralização tornaria possível que todos escolhessem e vivessem 

seu estilo de vida na sua propriedade. Ao contrário da cidade tradicional onde equipamentos de 

“grande porte” encontravam-se concentrados na área central, as unidades funcionais seriam em 

maior número, de menor escala, e seriam distribuídas uniformemente por todo o espaço para 

que fossem acessíveis a qualquer cidadão, num curto espaço de tempo, através dos sistemas de 

comunicação e transporte. 

Em relação às edificações, cada habitação deveria manifestar as particularidades dos seus 

habitantes, dos seus interesses e das suas necessidades, e deveria ser inteiramente concebida – 

cada traço, cada detalhe – pelo arquiteto126. A diversidade viria, então, constituir-se como uma 

das características principais de Broadacre City, onde “não haveria duas casas, dois jardins, 

duas propriedades (de um a dois, ou três, ou dez acres ou mais), duas granjas, duas fábricas, 

dois mercados que se parecessem” (WRIGHT apud CHOAY, 1992, p.242). A arquitetura 

orgânica se enraizaria no solo, respeitaria e veneraria a natureza, se integraria perfeitamente 

como uma moldagem. A arquitetura resultaria da topografia, sob uma infinita variedade de 

formas, os edifícios exprimiriam a natureza e as características do solo sobre o qual se elevam, 

tornando-se parte integrante deles.  

Em relação à propriedade da terra, a ideia da individualidade era fundada na 

propriedade particular de um acre por família. Cada cidadão seria proprietário de um lote de 

terra que deveria cuidar e cultivar, lhe garantindo a subsistência e independência econômica, 

além de assumir sua independência profissional.  

[…] o solo precisa ser colocado à disposição de todos, em condições honestas; 
ele deve poder ser legalmente considerado como um elemento com valor 

próprio, tão diretamente acessível aos homens quanto a qualquer outro 

                                                             
126 Como “uma obra de arte completa em si”. 
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elemento. […] abolida (está) a tirania dos privilegiados e do proprietário-
fantasma de bens de raiz […] (WRIGHT apud CHOAY, 1992, p.243). 

 

Em Broadacre City, o objetivo mais importante da educação consistia na perfeita 

correlação das faculdades ativas e potenciais do ser humano. Wright acreditava, acima de tudo, 

no potencial do ser humano e no seu desenvolvimento por meio de recursos materiais.  

Enquanto contradições, o modelo se revelou democrático, porém despolitizado. Neste 

modelo de cidade, o poder político seria dissolvido e o artista-arquiteto adquiriria a função de 

“guia” superior orientador do grupo social – “competência esta que lhe tinha sido destinada à 

nascença, e essa era a sua obrigação a cumprir durante a vida” –. Com base na descentralização, 

elegeu a democracia como condição imprescindível à vigência daquela nova ordem social. 

Porém, tratava-se de uma democracia “despolitizada”, pois não significava “uma (re)introdução 

do pensamento político ao urbanismo” (WRIGHT apud FISHMAN, 1982, p.111). 

Afinal, Wright abandonou a cidade como símbolo do mal e negação dos valores mais 

caros e tradicionais da sociedade, e se voltou para a natureza. A partir desse momento, este foi 

seu único ponto de referência e, em Broadacre City, as relações sociais passariam a ser 

concebidas unicamente como relações naturais.  

Por meio de um caráter individualista anárquico, além de sugerir uma estreita relação com 

o pensamento ecológico, ainda embrionário em sua época – empenhou-se contra a cidade 

grande e contra a sociedade industrial centralizadora, focando na constante recuperação da 

natureza e da terra; na idealização de um mundo não corrompido na fronteira agrícola, como 

única possibilidade de “salvação” –. Sugeriu, também, a recriação de comunidades 

autossuficientes, relacionadas ao pensamento anarquista desde Kropotkin127, passando por 

William Morris128, e tendo como desdobramentos a Ecologia Social proposta, muitos anos 

depois, por Murray Bookchin129.  

Inversamente às propostas dos protagonistas da cidade ideal analisadas, na proposta de 

Wright (1958) foram observadas tendências ao individualismo, com uma preocupação em que 

o solo e qualquer outro recurso fossem acessíveis. Ao propor a distribuição descentralizada dos 

                                                             
127 Piotr Kropotkin foi geógrafo, escritor e ativista político russo, fundador da vertente anarco-comunista no fim 

do séc. XIX. Como naturalista, difundiu a importância da cooperação na evolução em paralelo à competição. 

Esboçou em Mutualismo: um fator de evolução (1902) os princípios gerais da mutualidade entre humanos. 
128 William Morris foi designer têxtil, poeta, romancista, tradutor, ativista socialista anarquista inglês. Associado 

ao movimento artístico britânico Arts & Crafts, seu trabalho era marcado pela simplicidade, qualidade dos 

materiais, execução artesanal e funcionalidade. 
129 Murray Bookchin foi um escritor anarquista estado-unidense, fundador da Ecologia Social. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mutualismo:_Um_Fator_de_Evolu%C3%A7%C3%A3o
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equipamentos públicos pelo território, demonstrava como garantir a formação de unidades de 

habitação-trabalho-lazer, o que resultaria numa economia de tempo e de energia para os 

trabalhadores. Sua proposta, não demonstrava influências do cooperativismo. Pelo contrário, 

preconizava a livre iniciativa de mercado e instituía a liberdade de expressão, até mesmo na 

diferenciação entre as construções particulares. Em relação à natureza: Ela seria integrada à 

Arquitetura-Urbanismo, onde o edifício deveria expressar a compreensão da topografia e da 

paisagem, sendo emoldurado pela natureza.  

Os ideais de Wright (1958) são reconhecíveis nos subúrbios americanos na atualidade, 

por sua lógica de espraiamento da habitação particular e de descentralização das diversas 

unidades de serviço e comércio a distâncias regulares das residências, promovendo uma 

dependência do carro como veículo particular. Apenas nesse aspecto, a Broadacre City 

relembra o modelo de cidade-jardim de Howard (1996), ambos reproduzidos de forma 

incompleta e modulados pelo interesse do setor imobiliário.  

Analisando a Broadacre City como modelo, a partir de uma visão atual, a dinâmica surge 

da ação de um único indivíduo – o protagonista arquiteto-urbanista130 – que utiliza a técnica 

para solucionar a organização do espaço, no intuito de resolver os problemas da cidade moderna 

industrial por meio do projeto. O arquiteto era o “legislador” da cidade, que deveria “ser um 

dos melhores espíritos da cidade”, como era o seu caso (WRIGHT apud FISHMAN, 1982, 

p.111). 

A proposta da cidade orgânica de Wright compõe o campo propositivo de ação da 

Arquitetura-Urbanismo, trazendo o ideário social da virada do o século XX em suas raízes, 

incorporando a presença da natureza como objeto que pode ser moldado junto aos elementos 

arquitetônicos e urbanísticos da cidade. A dimensão política de sua proposta se afina com o 

ideal de liberdade como princípio básico inerente à humanidade, indicando ser urgente sublimar 

“o livre desenvolvimento do indivíduo”. Acreditava que só a máquina poderia garantir as 

condições materiais para uma sociedade democrática, pois poderia poupar o homem do esforço 

da força bruta e a morosidade de certas atividades. Dessa forma, demonstrava uma visão 

positivista sobre a era industrial, mas tentava solucionar os problemas advindos da mesma, por 

meio do diálogo, da cidade planejada, do trabalho e do habitar, buscando prazer e harmonia. 

                                                             
130 Este seria o soberano, o planificador e projetista de toda “a estrutura física da cidade, a base do modo de vida 

da sociedade” aquele a quem compete desenhar a sua rede viária e aquele que deve compenetrar-se da grandeza 
conceitual de uma arquitetura orgânica. 
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3.3. Considerações parciais: ideário social x quadro de análise 

Nas práticas urbanas utópicas abordadas, a noção de utopia tem conotação inversa ao de 

hegemonia. Utopia, como “lugar que não existe”, enquadra-se naquilo que o sistema capitalista, 

em ascensão naquele período, não acolhe como prevalente, por ser contrária aos axiomas que o 

regem e que reforçam a concentração de riquezas e, consequentemente, de pobreza. 

Justificou-se, portanto, tê-las revisitado, considerando a irreverência e inspiração que 

suscitaram, no sentido da valorização de seu caráter propositivo e da retomada da qualidade de 

vida social e coletiva. A proposta deste capítulo foi recompor a vertente urbanística do campo 

propositivo de ação da Arquitetura-Urbanismo, por meio de uma releitura dos projetos urbanos 

que valorizavam a natureza e a comunidade como fatores relevantes nas decisões de projeto.  

Dessa forma, o recorte temporal e espacial incluiu desde as práticas dos socialistas 

utópicos, que propuseram e tiveram suas propostas materializadas, até os projetos urbanísticos 

que não foram efetivados plenamente.  

A revisão da literatura possibilitou olhar para o passado, a partir da perspectiva do 

presente, sem perder de vista o contexto de cada período. Intentou-se investigar como se 

procurou enfrentar as vulnerabilidades e os impactos sociais e ambientais, com enfoque na 

relação comunidade-natureza e nos processos de autogestão, experimentados a partir das 

práticas utópicas, em lugares de moradia e convívio da virada do século XX. 

O contexto da cidade industrial nascente fez surgir propostas socialistas variadas e, dentre 

as que evidenciavam expressão espacial para os espaços de morar e conviver, a vila operária de 

Robert Owen se destacava. No período pós-Revolução Industrial, muitos administradores das 

indústrias passaram a exercer o papel de reformadores sociais. 

A sequência do estudo da vertente urbanística procurou retomar a origem tanto da 

introdução do verde nas cidades quanto da recuperação da vida em comunidade, incluindo as 

principais referências desde o século XIX, como a proposta da vila industrial em cooperativa 

de New Lanark em 1816 (OWEN, 2002) e os primeiros “edifícios da felicidade” ou edifícios 

do “bem estar coletivo” – falanstérios e familistérios131 (FOURIER, 2002; GODIN, 1871) – 

onde se pretendia que todos tivessem acesso aos mesmos recursos, em termos de espaço e 

                                                             
131 Tratados em separado neste capítulo, aqui aparecem como conjunto. Os falanstérios (de multidão) e 

familistérios (de família) foram modelos de habitação coletiva imaginados no início do século XIX por pensadores 

do chamado socialismo utópico. Compreendiam propostas espaciais para organizações sociais ideais, baseadas na 
ajuda mútua, na valorização do indivíduo humano e no trabalho comunitário associados à felicidade e ao lazer.  
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qualidade de vida, suprindo as necessidades das pessoas enquanto trabalhadores da indústria. 

Neste período das utopias socialistas, a compreensão da natureza revelava essa transição 

ao procurar solucionar os problemas alarmantes da insalubridade nas cidades industriais. Os 

projetos de reforma social englobavam a retomada do convívio com a natureza como forma de 

recuperar a salubridade perdida. A presença da natureza próxima aos lugares de morar e 

conviver exercia um papel fundamental, proporcionando uma ambiência agradável nas vilas 

operárias de Owen, Fourier e Godin. 

Logo, essas ideias se expandiram para o ambiente urbano em pleno crescimento, com as 

propostas urbanísticas que buscavam aproximar o campo da cidade – as cidades-jardins de 

Howard (1996) e a cidade orgânica de Wright (1932) –.  

Dentre os pré-urbanistas culturalistas, segundo Choay (1992), a proposta da cidade-

jardim de Howard demonstrava a possibilidade de unir “campo e cidade” com a metáfora de 

um único magneto “campo-cidade”. Assim, se conseguiria combinar ambiente construído e 

natureza na cidade, de forma a proporcionar composições visuais agradáveis, ar puro e cinturões 

verdes que afastavam as áreas residenciais e das zonas industriais, extra citadinas.  

Naquele momento, a natureza foi submetida a uma análise mais profunda, se tornou o 

foco, quase como um resgate de algo que havia sido perdido no passado e que, como efeito, 

deixara as cidades insalubres com riscos de epidemias. Estes foram os principais aspectos 

considerados sobre a natureza nos projetos urbanos, desde os primeiros socialistas utópicos até 

a proposta de cidade orgânica de Frank Lloyd Wright. 

Entretanto, segundo Choay (1992), o pouco sucesso dessas práticas deveu-se, 

principalmente, a maior parte de suas ideias terem se pautado no imaginário, desconsiderando 

aspectos relevantes do contexto social, político e econômico – fator relevante para o 

desvirtuamento dessas propostas nas suas tentativas de implantação –. Foram muitas vezes 

traduzidas, ou mesmo, reduzidas aos interesses hegemônicos do capital financeiro que 

produziram, no último século, o espaço urbano do mundo ocidental.  

Em paralelo à institucionalização do urbanismo na virada do século XX, procurou-se 

identificar práticas comunitárias que produziram lugares de moradia e convívio derivadas de 

movimentos de base (grassroots movements), como: comunidades do lugar (communities of 

place) e comunidades locais (local communities) que tivessem sido espacializadas. No entanto, 

poucos estudos foram encontrados nessa direção. 

Aproximando-se do Brasil do século XIX, foi encontrado material escasso sobre as 
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colônias anarquistas no país, sendo, ainda assim, apresentado neste capítulo como derivação do 

ideário de reforma social originado na Europa. Lembrando-se que, nem mesmo as indústrias 

haviam se instalado efetivamente no país naquele período. Os modelos da vila operária ou das 

falanges inspiraram as colônias anarquistas brasileiras, colocando-as em posição, a princípio, 

contrária ao governo imperial. Dessa forma, a lógica colonialista dominante encobriu essas 

práticas, estigmatizando-as e ofuscando-as na história. 

Nos países precursores da Revolução Industrial, em consequência de progressos 

científicos e técnicas que foram modernizadas, as atividades agrícolas desenvolveram-se com 

a introdução das máquinas, transformando a estrutura da população ativa, de 80%, alocada no 

setor primário da agricultura, para 5 a 10%, apenas para alimentar o conjunto dos habitantes. 

Isto acarretou o esvaziamento rural e o inchaço das grandes cidades. 

Por outro lado, na era industrial ocorreu o aumento da produtividade do trabalho e da 

produção global, o que possibilitou o crescimento demográfico e a elevação do nível de vida, 

desencadeados na Europa ocidental e, posteriormente, tendo sido ultrapassados pelos Estados 

Unidos (HAROUEL, 1985, p.102). 

No decorrer do século XX, os projetos de renovação das cidades industriais no pós-guerra 

ocorreram por meio de demolições de cortiços, favelas e áreas degradadas. Proposições 

modernistas de destruição massiva de edificações nos centros urbanos também chegaram ao 

Brasil, onde o processo de demolições ocorrido no Rio de Janeiro, por Pereira Passos em 1903, 

e na cidade de Salvador, por J.J. Seabra em 1933, foi o gerador de inúmeras favelas na periferia 

com a expulsão da população pobre dos centros urbanos – uma questão recorrente até os dias 

atuais –.  

A pesquisa sobre as propostas urbanísticas de visões mais humanistas e voltadas para a 

natureza possibilitou elencar questões interdisciplinares. Na composição do ideário social, os 

argumentos foram fundamentados em um plano de reorganização da sociedade que investe em 

núcleos de comunidades para serem propagadas pelo território. O enfoque na natureza 

fundamenta-se ao tentar aproximá-la das edificações e da cidade. E, o enfoque na comunidade 

é explicitado na convicção por uma educação cidadã, para a modelagem do caráter humano, 

que seria capaz de promover a harmonia universal. 

Entretanto, ao protagonizarem as mudanças, os intelectuais reformistas não sustentaram 

as propostas originais perante os maiores interesses do capital. Ao contrário, receberam críticas 

exatamente por fazerem reformas sociais e trabalhistas que beneficiavam não somente o 
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trabalhador, mas também garantiam maior produtividade à indústria. As ações reformistas 

partiam de uma visão unilateral e não dos que vivenciavam o lugar.  

Tão logo estas propostas se espalharam, passaram a influenciar decisões mitigadoras de 

cunho capitalista, servindo à exploração e ao acúmulo de capital. Sob a perspectiva do 

materialismo dialético, a fragilidade dessas propostas estava na possibilidade de serem usadas 

de forma a conduzirem benfeitorias apenas como negociações para pacificar rebeliões que 

aconteciam nas indústrias, e não necessariamente emancipatórias, o que as configurava como 

práticas utópicas. 

A vertente urbanística teve sua origem na industrialização e na busca de solucionar seus 

efeitos, afastando-se das cidades inchadas, insalubres e desumanas. Ao tempo em que estas 

idealizações foram tachadas como utópicas, instituíram ações reguladoras que contribuíram 

com a configuração das cidades do século XX, aliviando-as da carga da industrialização.  

Na reflexão parcial deste capítulo, foi possível constatar que a ação praticada por 

propostas de tendência utópica, no período inicial do urbanismo, promoveu a “criação de 

lugares” (in)sustentáveis ou não-lugares, pelo predomínio do protagonismo tecnicista. Ou seja, 

da visão de que as soluções mais apropriadas surgem da mente de alguns poucos que definem 

a organização do espaço, sem a participação, nem a compreensão de quem o usufrui. Somente 

naquelas práticas em que a autogestão se consolidou numa coordenação mais horizontal, como 

cooperativa, houve uma aproximação ao que se pode chamar de autonomia. Porém, não foram 

totalmente alcançadas nesses casos, por causa da existência do empresário proprietário da terra.   

O resultado dessa atitude promoveu ambiências peculiares, como os “edifícios do bem-

estar coletivo” para 1000 pessoas – os falanstérios e familistérios –, com suas janelas 

dimensionadas de forma a garantir o mesmo montante de insolação para cada morador, e com 

pátios internos isolados da área livre externa para proporcionar maior coesão social. A questão 

da moradia na proposta das cidades-jardins seria contemplada por residências subsidiadas pelo 

governo, mas antes adquiridas pelas empresas patrocinadoras oficiais dessas novas cidades e 

alocadas por meio de aluguéis ou arrendamentos aos moradores. A propriedade privada ficava 

no controle desses empresários e industriais. 

A proposta das cidades-jardins, assim como a proposta da Broadacre City, contemplava 

certo grau de independência produtiva, afastadas dos precários e insalubres centros urbanos 

industriais, objetivando salubridade, liberdade e independência econômica para os moradores. 

Entretanto, estas propostas foram utilizadas como modelos que inspiraram condomínios 
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fechados com muros, comercializados por incorporações imobiliárias, atualmente, em quase 

todas as cidades do mundo capitalista ocidental. A lógica inicial da cidade-jardim foi convertida 

ao espraiamento da ocupação como “subúrbio-jardim” – ao tempo em que causava o 

aliviamento das aglomerações das cidades industriais, promovia a indústria automobilística em 

ascensão – um processo de modulação das propostas originais de interesse coletivo, para o 

interesse particular do setor imobiliário –. 

Na atualidade, nem mesmo os países centrais da globalização ou do Norte global, com 

sociedades mais igualitárias, guiadas por um ideário social de interesse coletivo, conseguem se 

desvencilhar completamente dos ditames do capital. Isto impossibilita uma análise unilateral 

por tipo de regime, por divisão de classes ou por níveis de desenvolvimento, pois não 

contemplam elementos suficientes para a compreensão do todo.  

Para contribuir com o aprendizado necessário na direção da ação transformadora, foi 

preciso incluir os aspectos conflitantes e afastar-se da relação causa e consequência, levantando 

novas possibilidades de interpretação e desconstrução, mas também de reconstrução de valores. 

Reconstruir valores era um dos principais objetivos das práticas utópicas estudadas, e nesse 

sentido, obtiveram certo grau de êxito. 

 Robert Owen, assim como, Fourier, Godin, Howard e Wright influenciaram muitos 

seguidores e, até os dias atuais, existem sinais de seus ideais em projetos nos níveis da 

comunidade e da natureza. A mobilização por uma ressignificação de valores e conceitos, como 

os de riqueza, de saúde, de felicidade e de solidariedade, ao longo dos anos, se manteve viva 

por meio de práticas comunitárias inovadoras, expressas na criação de lugares de moradia e 

convívio em ambiências próximas à natureza. São valores que desde o século XIX vêm sendo 

revistos e novamente retomados por filósofos como Patrick Viveret (2012), economistas como 

Euclides Mance (2008), foram defendidos no campo da educação por Paulo Freire (1987, 1996), 

da geografia por Milton Santos (2006) e do urbanismo por David Harvey (2016), dentre tantos 

outros autores que compõem a corrente de pensamento humanista e libertária.  

Esse posicionamento proativo, que aborda positividades frente ao pensamento único de 

dominação e da complexidade urbana, não foi o caminho mais comum nos estudos acadêmicos. 

A preocupação com a denúncia, o esclarecimento do que está implícito, a procura de 

inferências, pareceu prevalecer na visão de mundo em que as classes sociais, as minorias e 

certos valores denunciavam relações de oposição entre dominante-dominado, dentre outras. 

De forma complementar, é preciso fazer releituras, rememorar, experimentar e promover 
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outras referências e visões de mundo para que haja uma ampliação do conhecimento, até que 

seja possível realizar a gestão local, integrada aos recursos essenciais à vida, como: a água, o 

acesso à terra e ao alimento, em lugares de moradia e convívio, por meio da autogestão para a 

autonomia compartilhada pelas pessoas envolvidas com o lugar.  

Afinal, as práticas utópicas relacionadas neste capítulo, mostraram ser possível 

experimentar outros modos de vida e visões de mundo não hegemônicas. Em princípio, quando 

desvinculados e independentes da exigência de lucro, possibilitaram criatividade e inovação. 

Ao formularem soluções focadas no interesse coletivo, deliberadas localmente mediante o 

contexto das pessoas e do lugar, levaram em consideração o presente e as futuras gerações.  

Pode-se considerar, parcialmente, que as práticas aqui estudadas apresentaram 

características diferentes, porém tinham em comum o fato de terem sido experiências propostas 

por visionários, protagonizadas por industriais filantrópicos e urbanistas, por meio de uma visão 

técnica unidirecional, contemplando benefícios e interesses.  

Argumenta-se, portanto, que o protagonismo técnico, onde o urbanista propõe soluções 

para os problemas da sociedade, era o fator que diferenciava as propostas deste período em 

relação às práticas ambientalistas subsequentes. Estas apresentaram outros protagonistas e 

outras formas de expressão no espaço. Dentre estes aspectos relativos à vertente urbanística, 

aqueles mais relevantes conformaram a categoria de análise “comunidade”, com suas 

respectivas sub-categorias e tendências no Quadro 10, a seguir. Posteriormente, este primeiro 

quadro foi agregado ao quadro referencial de análise das práticas contemporâneas no Capítulo 

5. 

Quadro 10 – Quadro de análise: Categoria COMUNIDADE, subcategorias e tendências.  

SUB-CATEGORIAS TENDÊNCIAS (SIGNIFICADO) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 

Localização comunidade Urbana (na cidade) Periurbana (nas bordas da cidade) Rural (no campo) 

Motivação Intencional (opção) Estímulo externo Não-intencional (sobrevivência; s/plano) 

Gestão Autogestão (gestão local) Pública ou Privada Cogestão (gestão compartilhada) 

Visão de mundo Modo de vida (cotidiano)  Propósito (individual e coletivo) 

Visão comunitária Coesão social (relação associativa)  Inclusão social (relação igualitária) 

Relação com o lugar Pertencimento (tradição, sentido)  Apropriação (uso coletivo) 

Relação c/ meio externo Isolamento (foco comunitário)  Articulação (foco sociedade; rede) 

Relação de poder Hierárquica (vertical; poder sobre) Centro vazio Circular (horizontal; poder com) 

Prática comunitária Resistência (reação por luta)  Resiliência (antecipação/adaptação) 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. A NATUREZA NO IDEÁRIO ECOLÓGICO DE FORMAÇÃO DE 

COMUNIDADES DA VERTENTE AMBIENTALISTA 

 

4.1. Vertente Ambientalista e Ideário Ecológico 

O ideário ecológico, ou ideal societário ecológico, se afirmou durante o século XX como 

via alternativa contra os ideais de progresso e de desenvolvimento da sociedade capitalista de 

consumo, degradadora da natureza. Esta via alternativa, quando relacionada à ação política em 

forma de ativismo ambiental, também ficou reconhecida como ideário verde.  

Neste capítulo recuperou-se os movimentos de cunho ambiental que, em princípio, não 

dialogaram com a vertente urbanística do ideário propositivo de ação no ambiente urbano, desde 

sua origem. Buscou-se, portanto, balizar o referencial teórico-conceitual sobre o ideário verde 

que engloba a questão ambiental para identificar suas influências nas práticas urbanas de maior 

enfoque na natureza, mas também na comunidade. Pretendeu-se, então, identificar os conceitos 

chaves desenvolvidos no decorrer do século XX que tenderam a ampliar esses conteúdos,  da 

natureza à Ecologia, da comunidade ao coletivo.  

Diferentemente da vertente urbanística que se expressa por meio de propostas de 

Arquitetura-Urbanismo, a vertente ambiental se expressa sob a forma de movimentos sociais, 

atrelados ao ativismo ambiental. Estes se apropriaram dos motes de cada tempo e lugar, com 

suas respectivas mutações e abrangências, desde o contexto local ao planetário. Entretanto, 

somente os movimentos que tem expressões espacializadas, com enfoque na natureza e na 

comunidade, foram abordados neste capítulo.  

Esta vertente ambiental do ideário propositivo de ação no ambiente urbano surgiu das 

reações da sociedade civil diante dos desastres ambientais e de um conjunto de fatores que 

levaram à tomada de consciência sobre os impactos da atividade humana no planeta. Estas 

questões foram se acentuando na medida em que o crescimento exacerbado dos processos de 

usurpação da natureza e acumulação das riquezas despertou o protesto dos ambientalistas e dos 

ecologistas desde meados do século XX. 

De forma geral, atuam por meio de ações civis de impacto, como ativismos contra o 

aquecimento global, a favor da conservação dos recursos naturais e da preservação da vida. 

Para compreendê-los, tornou-se necessário percorrer parte do caminho que os fundamentou, 

retomando o que se introduziu sobre o conceito de natureza no Capítulo 1 e sua relação com a 

Ecologia, conceito forjado no século XIX. 
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Pressupõe-se que a atuação do movimento ambientalista132 fortaleceu a assimilação da 

perspectiva ecológica pelo campo da Arquitetura-Urbanismo, considerando que a trajetória 

iniciada pela Ecologia Humana na Escola de Chicago não foi adequadamente apropriada pela 

classe científica, por diversos fatores elencados a seguir. Para essa compreensão, buscou-se 

encontrar – no percurso dos estudos sobre Ecologia, desde o início do século XX ao 

EcoUrbanismo, na virada do século XXI – os conceitos fundamentais da questão ambiental, 

para analisar aqueles movimentos de cunho ambientalista, que demonstram contribuir com o 

ideário propositivo de ação de convergência socioecológica, no campo da Arquitetura-

Urbanismo. 

Por meio de uma breve síntese, retomou-se no século XVIII a noção de natureza na obra 

de Jean-Jacques Rousseau133, ao afirmar que a maioria dos males do homem era de sua própria  

obra e poderia ser evitada conservando uma forma de viver simples, uniforme e solitária, 

prescrita pela natureza. Essa forma de pensar sugeria que o descontentamento, que se alastrava 

pelos subúrbios das cidades industriais naquele período, decorria da renúncia do sujeito aos 

princípios da liberdade, da igualdade e da simplicidade da vida natural (PAIVA, 2007). 

Somente a partir do advento do Iluminismo (1650-1800), quando houve o progresso nos 

estudos da história natural e nos avanços tecnológicos, os cientistas e pensadores passaram a 

conhecer e deslocar sua atenção aos efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. A partir do 

século XIX, tornaram-se mais comuns, embora gradativamente, medidas de conservação da 

natureza, como a criação de parques e áreas protegidas e de normas para disposição do lixo 

urbano e de emissões industriais. Em uma época em que a urbanização se acelerava na Europa 

e na América, o ato de frequentar áreas verdes passou a ser visto também como um antídoto 

salutar à vida nas cidades, onde a poluição, a superpopulação e outros problemas ambientais já 

se faziam sentir, marcando em definitivo, no século XX, por meio da produção, das técnicas, 

das indústrias e mesmo da cultura, a incorporação da natureza na vida social. 

A observação dos objetos naturais conduziu a teorias sobre a evolução da Terra, mesmo 

que combatida pelo conservadorismo e pelo catastrofismo geológico. O evolucionismo foi um 

bom exemplo dos vínculos intrínsecos que se estabeleceram entre a ciência, a observação 

                                                             
132 O movimento ambientalista teve como principal alvo de críticas o lançamento de grandes quantidades de 
produtos químicos no meio ambiente, sem o entendimento dos seus impactos sobre a biosfera (CARSON, 2002).  
133 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor 

autodidata suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. 

Escreveu Do Contrato Social: princípios do direito político, em 1762, e Discurso sobre a origem da desigualdade, 
em 1754.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superpopula%C3%A7%C3%A3o
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empírica e as visões do homem sobre seu universo material, social e político. A continuidade 

em torno de pesquisas e esforços de sistematização possibilitou, no século XIX, o surgimento 

da teoria evolucionista de Charles Darwin, nascida no campo da história natural com base na 

historicidade, na arqueologia geológica, na zoologia e na botânica.  

Uma nova perspectiva sobre a natureza, diferente da visão mecanicista de Decartes134, 

desde o século XVII, transitava para uma visão mais orgânica, influenciado pelo conhecimento 

médico da primeira metade do século XIX, com base nas doutrinas que dominavam o cenário: 

o positivismo de Auguste Comte, a teoria da evolução de Charles Darwin135, o Darwinismo 

social de Herbert Spencer, o socialismo científico de Karl Marx e Friederich Engels136 e a 

Ecologia e o Monismo de Ernst Haeckel137. 

A doutrina do positivismo de Auguste Comte (1830-1842) teve base na Filosofia, na 

Sociologia e na Política. Decorreu do início da sociedade industrial, afastou o homem da crença 

em Deus, mas aproximou o homem de si mesmo, considerando seus valores, onde a ciência e 

o conhecimento originariam a sua própria ética. Como primeira forma de sistematizar o 

pensamento sociológico, o positivismo foi o pensamento que glorificou a sociedade europeia 

em franca expansão no século XIX. Procurava resolver os conflitos sociais por meio da 

exaltação da coesão, da harmonia natural entre os indivíduos, do bem-estar do todo social. 

O termo “sociocracia” foi concebido por Comte e suas raízes vêm de societas, do latim 

(da sociedade) e de kratos, do grego (autoridade), e significa “o governo de sócios”, ou seja, de 

pessoas ligadas por relacionamentos significativos, diferente de demos (democracia), massa de 

indivíduos que compartilham valores comuns. Este conceito vem sendo recuperado, 

atualmente, pelo movimento das ecovilas em todo o mundo e experimentado como forma de 

tomada de decisão.  

Na Inglaterra de meados do século XIX, a teoria da evolução, por seleção natural, foi 

apresentada por Darwin (1858) que, após 20 anos de estudos rigorosos, comprovou que 

organismos mais bem adaptados ao meio ambiente tinham maiores chances de sobrevivência 

em relação aos menos adaptados, por seleção natural. Esta teoria foi aplicada aos seres vivos 

                                                             
134 René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês, provou que a mecânica era a ciência básica do 

universo e tudo poderia ser explicado como uma máquina. 
135 Charles Darwin (1809-1882) foi inglês, anglicano, teólogo, médico, naturalista, botânico, zoólogo e geólogo. 

Em sua obra A Origem das Espécies (1858) defendeu a teoria da Evolução por Seleção Natural.   
136 Karl Marx (1818-1883) foi alemão, filósofo, intelectual revolucionário e fundador da doutrina comunista 

moderna, junto com Friederick Engels (1820-1895), que era alemão, teórico revolucionário. Em O Manisfesto 

comunista (1848) defenderam a teoria do socialismo científico.   
137 Ernst Haeckel foi alemão, filósofo, naturalista e médico. Em sua obra Generelle Morphologie der organismen 
(1866:286) afirmou que Ecologia é a “ciência das relações do organismo com o meio ambiente”. 
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sem exceção, o que gerou interpretações tendenciosas ao longo da sua divulgação por seus 

seguidores. 

Por um lado, Darwin expôs o princípio da competição biológica, em que a sobrevivência 

de um organismo acontecia às custas de outros, competindo pelo mesmo recurso escasso: seria 

um jogo de soma zero. Por outro lado, Darwin também observou que animais sociais138 eram 

naturalmente inclinados a cooperar com outros para benefício mútuo. A sociedade humana e a 

ordem moral surgiram como uma extensão de sua tendência natural para a cooperação social 

baseado em parentesco, mutualidade e reciprocidade. O estudo moderno darwinista da evolução 

da cooperação mostra que tal aspecto é um jogo de soma positiva, tendo seu raciocínio 

confirmado por pesquisa recente sobre cultura genética e co-evolução (MARGULIS, 2000). 

Dentre os principais propagadores de sua teoria, Thomas Huxley139 (1863) exerceu sua 

influência em Oxford e na academia científica de Londres, promovendo com a Teoria da 

Evolução uma mudança de paradigma na ciência inglesa, em uma época que era ainda uma 

atividade exercida por homens da elite. Sobre a teoria, Huxley optou por destacar a 

probabilidade de sobrevivência e reprodução dos indivíduos mais aptos, perante a seleção 

natural do ambiente sobre as populações. Esta ênfase fez com que o motor fundamental da 

evolução fosse a competição, provocando distorções perpetuadas por outros seguidores que 

aplicaram a teoria às questões sociais durante o século XX. 

A teoria foi uma tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas, ao 

descrever o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos, para 

justificar políticas que faziam distinção entre aqueles capazes de sustentar e aqueles incapazes 

de se sustentar. Esse conceito motivou as ideias de eugenia, racismo, imperialismo, 

fascismo, nazismo e na luta entre grupos e etnias nacionais. 

Dessa forma, apesar das ideias de Darwin terem sido importantes no meio acadêmico, 

elas foram, sob certos aspectos da história, difundidas oportunamente por regimes 

sociopolíticos extremistas, sendo direcionada para subsidiar a ascensão do sistema capitalista e 

fortalecer o sentido da competição e da prevalência do mais forte. 

                                                             
138Animal social é definido como um organismo que é altamente interativo com outros membros da sua espécie ao 
ponto de terem uma sociedade distinta e reconhecível. As abelhas, formigas, gorilas e outros animais são 

conhecidos por serem animais sociáveis. 
139 Thomas Huxley (1825-1895) foi o principal defensor público da teoria da evolução de Charles Darwin, apesar 

de concordar com parte desta teoria, em especial com a descendência comum. Publicou Evidências sobre o lugar 
do Homem na Natureza em 1863. 
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Entretanto, mais recentemente, a bióloga norte-americana Lynn Margulis140 (2000) 

demonstrou que na evolução os organismos que mais avançavam não eram aqueles que 

competiam entre si e destruíam o opositor, mas aqueles que cooperavam para alcançar o mesmo 

objetivo, evidenciando o lado da evolução que havia sido encoberto – o de um mundo que 

progrediu graças à cooperação e ao altruísmo –. Considerava também que a ciência era moldada 

por seu contexto cultural e, nesse sentido, seria pouco menos objetiva. Dessa forma, é 

importante considerar o fato de que as ideias de Darwin se encaixavam em um mundo 

monárquico, comercial e capitalista. 

A doutrina do Evolucionismo ou Darwinismo social (ou cultural), elaborada por Herbert 

Spencer141 em 1876, fundamentou-se na teoria da evolução de Darwin, porém aplicada a 

organizações, tais como a sociedade, a geofísica e a cósmica, tendo a natureza como fonte maior 

de todos os recursos. Spencer formulou uma lei mecânica do progresso universal que considera 

a evolução do simples para o complexo, por meio de diferenciações sucessivas – da passagem 

do homogêneo para o heterogêneo e de uma menor a uma maior individuação –. Esta lei 

regulava a formação do sistema solar, dos organismos vivos, do ser humano, das sociedades e 

de todos os produtos do pensamento e das atividades humanas. Ponderou que nenhum 

organismo era exatamente igual a um de seus pais e a variação coexistia com o fator herança.  

Esta visão acabou por ser usada indevidamente como ferramenta de exclusão e 

preconceito, por muitos seguidores, pois partia de uma relação direta entre sociedade e natureza 

sem as devidas considerações sobre suas particularidades.  

Neste mesmo cenário, de fim do século XIX, destacaram-se Marx e Engels (2009) como 

intelectuais revolucionários que defendiam um Estado socialista e democrático como transição 

para um regime comunista. No Manifesto Comunista de 1848, afirmavam que o Estado liberal 

que fomentava o sistema capitalista era explorador, por se apoiar na injustiça social, na 

transformação de todo recurso em mercadoria, inclusive o homem, por manipular suas emoções 

e fantasias. O trabalhador ia se tornando alienado de sua própria vida e da natureza, limitada 

como fornecedora de matéria prima.  

                                                             
140 Lynn Margulis (1938-2011) foi bióloga e professora da Universidade de Massachussets. Compartilhava com 
outros cientistas a ideia, que descartavam a ideia de “gene egoísta”, que a evolução da vida é fundamentada mais 

sobre a união e cooperação do que a concorrência. 
141 Herbert Spencer (1820-1903) foi inglês, filósofo positivista. Em sua obra The Development Hypothesis (1876) 

e The Social Organism (1860) defendeu a teoria evolucionista ou Darwinismo social, onde fez associações entre 
o sistema da natureza e o sistema social.   
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Assim, cada vez mais, este distanciamento provocava alienação, de tal modo que o 

trabalho alienado tornava o homem o objeto de sua produção, transformando-o em ser superior 

diante dos demais seres vivos e retirando-lhe a sua natureza intrínseca. Deste modo, 

autoalienado, o homem deixava de sentir a necessidade do ar livre e do contato com a natureza, 

adaptando-se e conformando-se com o sistema econômico e político-social que lhe era imposto, 

tornando-o parte da sua vida. De forma racionalista, acreditavam que a atuação do homem na 

natureza se daria pelo trabalho, como ação modificadora do natural com uma intenção objetiva; 

ao mudar a natureza, poderia mudar a si próprio. Assim, essa atividade transformadora, ao 

extremo, poderia trazer também consequências desastrosas ao ambiente e a ele mesmo. 

Sob essa perspectiva, o conflito entre homem e natureza não era para ser natural, mas 

histórico-social, logo seria possível lutar por uma sociedade menos conflitante com o ambiente. 

Afirmavam também que o antagonismo radical não era entre o homem e natureza, mas entre o 

capital e essa natureza. Por causa e por meio deste, o ser humano perdera a sua identidade 

natural. O capital, sendo insaciável e antinatural por excelência, não era capaz de visualizar a 

natureza como fonte limitada de recursos, tal sua necessidade de acumulação. Afinal, o capital 

congregava o que havia de mais egoísta no ser humano.  

Nesse sentido, só existia natureza humanizada enquanto presença transformadora do 

mundo e porque havia o homem para visualizá-la, protegê-la ou destruí-la, não havendo 

natureza intocada, nem exclusiva. Considerava-se a cultura, a sociedade e a história humana 

como natureza transformada. Esse conceito era, antes de tudo, sociocultural e localizado 

historicamente no espaço e no tempo da vivência humana. 

Ernst Haeckel (1866), como discípulo de Darwin, apresentou uma primeira definição de 

Ecologia como o estudo da relação de organismos com seu ambiente. Além desta definição, 

outras também foram propostas para refletir o crescimento da disciplina, fundar novas 

especialidades, ou para marcar território disciplinar. A segunda definição, a mais comumente 

repetida, considerava Ecologia como o estudo da distribuição e abundância de organismos. Já 

a terceira definição concentrava Ecologia no estudo de ecossistemas (ODUM, 1971). 

Cada uma das definições teve seus limites, porém o principal aspecto do conceito de 

Ecologia foi sua visão abrangente e sintética da natureza, não fragmentada. Assim, a extensão 

das abordagens ecológicas, a seguir, teve o objetivo de aproximar-se ao que pode ter conduzido 

os movimentos e práticas urbanas, principais expressões da vertente ambientalista do campo 

propositivo de ação. 
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Segundo Acot (1990), em seu livro História da Ecologia, um conjunto de cientistas 

formou, gradualmente, o pensamento naturalista, com o objetivo de conhecer o modo de vida e 

as relações vitais externas aos organismos, sob o rótulo de Ecologia. Essa é a origem da 

formação do ideário ecológico do século XX que agrega inúmeras correntes e conceitos. 

  

4.1.1.  Ambientalismo, Ecologismo e Comunitarismo 

Distinta do conceito de Ecologia, a palavra Ambiente indica o “lugar”, sendo composta 

de dois vocábulos latinos: ambi (ao redor de) e ire (ir). Ambire quer dizer ir à volta. Assim, 

ambiente quer dizer “é tudo o que vai à volta”, o que rodeia, o lugar, o recinto que envolve seres 

vivos ou as coisas. 

O ambientalismo tem sua gênese em autores do século XIX, também nos Estados 

Unidos. As obras de Henry Thoreau142 se tornaram uma das influências mais permanentes do 

movimento ambientalista e da preservação ecológica. Foi um precursor de movimentos 

libertários, defensor de uma vida simples, autossuficiente e em harmonia com a natureza. 

Thoreau foi um rigoroso crítico do modelo de desenvolvimento consumista e degradador do 

meio ambiente. Embora acreditasse no primado do conhecimento e da ação individual, tinha 

plena consciência dos problemas econômicos, sociais e ambientais da acumulação capitalista 

que afloravam no mundo. Thoreau opunha uma resistência pacífica às leis de um Estado 

belicista, escravista, que perseguia os povos indígenas e não respeitava a natureza. A ideia da 

desobediência civil atravessou as fronteiras geográficas e temporais e se transformou em uma 

referência da luta contra a opressão, a exploração, a injustiça e a discriminação (THOREAU, 

1997). 

Como ideologia política, o ecologismo143 surgiu com base na posição de que o mundo 

não-humano (vegetais e animais) era digno de respeito moral e que deveria ser considerado nos 

sistemas sociais, econômicos e políticos. Teve sua origem no movimento contracultural da 

década de 1960, sendo reconhecido enquanto filosofia que contribuiu com o desenvolvimento 

da política ambiental, ao questionar sobre o esgotamento dos recursos naturais e o futuro da 

                                                             
142 Henry David Thoreau (1817-1862) foi americano, naturalista, ativista, historiador e filósofo. Em sua obra 
A Desobediência Civil, de 1849, influenciou o pensamento político e ações do escritor, filósofos e ativistas 

como Liev Tolstói (1828-1910), Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), e Martin Luther King, Jr. (1929-

1968). Na academia, Hannah Arendt e John Rawl. 
143 Ecologismo é uma ideologia política que surge a partir do questionamento sobre o esgotamento dos recursos 
naturais e o futuro da vida no planeta. Os ecologistas politizados também são chamados de “verdes”. 
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vida no planeta. Pressupôs um olhar ecocêntrico, em que a Ecologia ficaria no centro ou eixo 

norteador para se pensar as políticas públicas.  

Brian Baxter144 (2000) examinou as facetas metafísicas, morais, políticas e econômicas 

do ecologismo, colocando os temas centrais da teoria política contemporânea em contato com 

a teoria política verde. Comparou o ecologismo com ideologias como: o utilitarismo, o 

liberalismo rawlsiano145, o libertarianismo, o marxismo e o feminismo. Assim, contribuiu para 

a ética ambiental, a filosofia política e a justiça ecológica146, com novas ideias e soluções para 

a problemática relação entre a sociedade e a natureza.  

De acordo com Baxter (2000), no período pós-guerra, os efeitos da globalização, da 

proliferação das megacidades e conurbações passaram a ser estudados de forma 

multidisciplinar. Em sua maioria, revelaram o movimento de constante mutação do capitalismo, 

prevalecendo os ideários hegemônicos que servem à acumulação do capital, o que acentua, 

sobretudo, os conflitos entre as questões sociais e ambientais.  

O próprio autor comentou que embora o ambientalismo tivesse provocado a consciência 

sobre o impacto humano no planeta, não era apenas o planeta que estava ameaçado, mas a 

capacidade de se viver de forma menos impactante.  

Em torno da década de 1980, surgiu o comunitarismo como um conceito político, moral 

e social em oposição a determinados aspectos do individualismo, ou seja, como uma corrente 

de pensamento que contestava a teoria e a prática liberal. Esta contestação e as respostas a que 

deu lugar animaram o debate ético-político, sobretudo, do continente americano onde, até então, 

em um quadro geral de crise do socialismo, se antevia uma incontestada hegemonia do 

liberalismo, na teoria e na prática tanto econômica quanto política. Esta corrente também 

enriqueceu os debates políticos do mundo pós-guerra fria – entre a queda do comunismo russo, 

em 1989, e o triunfo do Liberalismo anglo-americano no mundo, até 2008. 

A questão da comunidade não estava no centro da controvérsia, mas a forma de 

entendimento do sujeito liberal e da justiça, ligada à distribuição de recursos sociais. Embora 

                                                             
144 Brian Baxter é professor do Departamento de Ciência Política e Política Social na Universidade de Dundee, 

Escócia. Descreve os arranjos institucionais necessários para integrar a justiça ecológica na tomada de decisões 

humanas. 
145 John Rawls (1921-2002) era americano e professor de filosofia política da Universidade de Harvard. Sua teoria 
pode ser designada como "liberalismo igualitário", incorporando tanto as contribuições do liberalismo clássico 

quanto dos ideais igualitários da esquerda. Apresentou o “liberalismo político” em 1993, aproximando-se da visão 

de democracia deliberativa defendida pelo filósofo alemão Jürgen Habermas. 
146 O conceito de justiça ecológica considera a reivindicação de uma parcela dos recursos do planeta por outras 
espécies além do ser humano. 
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seja clara a importância da comunidade como depositária de valores coletivos que conduzem a 

vida humana, como diziam Cohen e Arato (1992). O que mobilizava o debate era então, por um 

lado, questionar se era possível defender uma concepção universalista de justiça, sem pressupor 

um conceito substantivo de bem (histórica e culturalmente situado), e, por outro, propor uma 

questão política, ou seja, se o ponto de partida para a liberdade deveria ser os direitos individuais 

ou as normas partilhadas da comunidade. 

A ideologia comunitarista porém não é contrária ao liberalismo, mas centra seus 

interesses nas comunidades e na sociedade e não no indivíduo, como o liberalismo o faz. 

As comunidades foram consideradas a base de todas as soluções para um mundo melhor, mas 

o liberalismo não conferiu a importância que elas mereciam, devido ao individualismo 

defendido pelo sistema liberal que, muitas vezes prejudicava as análises sobre as questões da 

atualidade, como o aborto, o multiculturalismo, a liberdade de expressão, entre outras. 

Diante da antiga ideia liberal que concebia o sujeito como ente autônomo e universal, o 

comunitarismo criava um eu “integrado”, fruto de uma construção social – todo indivíduo 

possuía uma pertença ético-política que o liga a outros e o constitui individualmente –. 

Enquanto os liberais viam a sociedade composta de indivíduos abstratos, os críticos 

comunitários situavam os indivíduos num contexto social e histórico, responsáveis pelas 

comunidades que se mantinham juntas pelos valores comuns e pelos ideais de bem-viver.  

Entretanto, a questão dos comunitários era saber onde os sujeitos constituídos poderiam 

encontrar os recursos para avaliar criticamente os seus próprios fins constitutivos, e perguntar 

quem seria o “nós” da comunidade. Como já foram acusados antes, os comunitários não 

davam uma explicação adequada do poder de institucionalizar as compreensões da 

comunidade (FRAZER; LACEY, 1993, p.137), o que possibilitava gerar distorções.  

Atrelado às questões socioambientais, o comunitarismo contracultural, que surgiu no 

movimento ambientalista da década de 1960, surgiu de forma potencialmente revolucionária, 

porém pacífica, com as aldeias e comunidades hippies, em todo o mundo, a partir da 

caminhada no dia de Ação de Graças, em 1965 em Nova York – primeira grande marcha 

contra a guerra e a favor de um ideário pela “Paz e Amor” –. As primeiras comunidades que 

se espacializaram foram a Associação Aldeia Hippie de Arembepe147, na Bahia, Brasil; e 

Freetown Christiania (1971), na Dinamarca, ambas com média de 46 anos de existência. 

                                                             
147 Para uma visão literária dos primórdios da Aldeia Hippie de Arembepe, ver HOISEL, 2003. 
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A Associação Aldeia Hippie de Arembepe originou-se, entre as décadas de 1960 e 1970, 

no apogeu do movimento hippie internacional e nacional. Segundo Hoisel (2003), um núcleo 

comunitário foi criado próximo à aldeia dos pescadores locais, promovendo uma vida de 

moradia e convívio com base na partilha, apesar de não ter sido formado intencionalmente uma 

comunidade. Os moradores mantinham uma relação harmônica com a natureza e com as 

pessoas do lugar. Ao começarem a atrair festivais e reconhecimento, por conseguir manter um 

modo de vida alternativo, houve aumento da frequência de intelectuais e de artistas nacionais e 

internacionais. 

A “cidade livre” conhecida como Freetown Christiania, no centro de Copenhagen, 

Dinamarca, originou-se, em 1971, a partir da ocupação de uma grande área militar abandonada 

após a 2ª Guerra Mundial. Eram jovens hippies que apenas queriam habitar e se apropriar de 

uma área verde sem uso, chamando a atenção do público em geral. Freetown abrigou diferentes 

tradições, grupos étnicos, circos e festivais em típicas edificações militares e jardins 

dinamarqueses. Atraíram indivíduos indigentes e socialmente isolados, aceitando-os da forma 

como eram e com suas formas de expressão artística. Com o tempo, e depois de certa 

organização formal, adquiriram o direito legal de uso da terra, não sendo permitida especulação, 

apenas o direito de uso. Coletivamente, formaram uma comunidade com autogestão e 

autonomia do Estado, onde cada indivíduo era livre para expressar-se e ser responsável pela 

comunidade. (FALLESEN e HIND, 2008) 

Nas diversas comunidades e grupos alternativos ao sistema vigente, onde se expressou 

esta corrente do comunitarismo, foram feitas tentativas de se preservar sua essência autônoma. 

Entretanto, segundo Santos Jr. (2016, p.347) ocorreu que “muitas das comunidades e grupos 

alternativos têm percebido a necessidade de maior interação com os diversos setores 

institucionais da sociedade, em especial, do poder público”. Esta necessidade os colocava na 

busca de institucionalização, por meio de razões sociais do tipo associação, fundação, 

cooperativa, instituto, dentre outras. 

 

4.2. Movimentos e práticas urbanas 

 

4.2.1.  Movimento Ambientalista, Ecológico, Verde 

Nos Estados Unidos, o movimento ambientalista se expressou, originalmente, com 

característica preservacionista, ou conservacionista, com a criação do Parque Nacional de 
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Yosemite (inaugurado em 1864, com 3.100 km2) e do Parque Nacional de Yellowstone 

(inaugurado em 1872, com 8.980 km2). 

O movimento ambientalista teve como principal alvo de críticas o lançamento de grandes 

quantidades de produtos químicos no meio ambiente, sem o entendimento dos seus impactos 

sobre a biosfera. O livro Silent Spring, de 1962, da escritora e bióloga Rachel Carson148 

provocou o questionamento e a proibição do uso de pesticidas nos Estados Unidos, no começo 

da década de 1970, e a obra A Sand County Almanac, de 1949, do filósofo ambiental, acadêmico 

e conservacionista, Aldo Leopold foram marcos do movimento ambientalista nos EUA, dentre 

os mais influentes no mundo ocidental. 

Afinal, nos anos 1960, o movimento se fortaleceu com o ativismo contra o uso de 

pesticidas nas plantações. Em seguida, a ênfase foi dada ao aquecimento global, ao esgotamento 

dos recursos do planeta e, mais recentemente, às mudanças climáticas.  

O movimento ambientalista, também conhecido como “movimento verde” nasceu da 

justa indignação de alguns em relação ao desmatamento, à poluição do ar, dos rios e dos mares, 

além da preocupação com os riscos para a saúde humana provenientes da atividade industrial. 

Com o tempo, o movimento foi transformado pela ideologia de esquerda para representar essas 

questões na política.  

O movimento ambientalista francês, a exemplo do movimento Les Écologistes, voltou-

se para a ecologia política, fator decisivo no processo de ruptura com o pensamento 

hegemônico, principalmente, para uma crítica social de alienação, com autores como André 

Gorz, Castoriadis e o próprio Félix Guattari. Alegavam que, até então, a natureza e os 

diagnósticos científicos aparentavam não ter direito de participar da vida política, argumento 

que fomentou a criação de um partido. Porém, mesmo tendo surgido uma nova geração de 

pensadores, seus trabalhos não pareceram interessar à constituição dos “Verdes” (Greens ou 

Les Verts), eleitos pelo Partido Verde.  

Além disso, por muito tempo, a Ecologia foi situada à margem das elites e, 

consequentemente, os “verdes” franceses também foram colocados à margem. E, sem conseguir 

desenvolver uma nova divisão política, as ideias ecológicas tiveram que ser transmitidas à 

sociedade por outro meio – a conscientização ecológica-política – o que passou a ser um 

horizonte possível para o futuro, no contexto francês.  

                                                             
148 Rachel Carson (1907-1964) foi escritora, cientista, bióloga marinha e ecologista norte-americana. Sua 
publicação ajudou a lançar a consciência ambiental moderna do movimento ambientalista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3loga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Diferentemente do pensamento anglo-saxão, não utilizavam arranjos institucionais, à 

exceção da proposta de uma “renda básica de cidadania”149, como uma quantia paga em 

dinheiro a cada cidadão pertencente a uma nação e que poderia ser ou não incondicional.  

Há vinte anos, não havia adesão na França sobre o reconhecimento da parcela humana 

da natureza, atualmente já aceito, nem a sensibilização ao sofrimento animal: comer menos 

carne por razões éticas e ecológicas. Estas são questões que já fazem parte da consciência 

ecológica básica neste país. De modo geral, a opinião pública pareceu fazer muita diferença 

entre as ideias relacionadas ao pensamento ecológico e o Partido Verde. Este último, encarnava 

uma força política, porém não incorporava, plenamente, a causa ecológica.   

Alain Lipietz (1995), principal economista do Partido Verde francês, eleito para o 

Parlamento Europeu, escreveu Green Hopes: the future of Political Ecology, abordando a 

Ecologia Política como uma alternativa “verde” aos movimentos e doutrinas políticas 

tradicionais. Desenvolveu a teoria da regulação, termo derivado da chamada Escola da 

Regulação150, que congregava o pensamento de economistas como Michel Aglietta, Robert 

Boyer e Alain Lipietz.  

Tendo em vista os desafios deste novo milênio, Lipietz (1991) propôs uma transformação 

radical nos conceitos tradicionais de política econômica, ecológica e social, que já haviam sido 

esboçados em trabalho anterior. Optou também por uma mudança mais geral sobre a política 

econômica da esquerda. No livro Audácia: uma alternativa para o século XXI descreveu as 

engrenagens da economia, em crise, e desmontou as bases políticas que vinham sendo utilizadas 

há vinte anos. Demonstrou seu pensamento e também apresentou uma trilha capaz de provocar 

uma mudança de rumo – reorganizar o trabalho disponível, distribuição mais justa da riqueza 

produzida, mudar as relações Norte-Sul, a partir de uma Europa mais social –, capaz de 

incentivar uma prática democrática mais longa e mais diversificada, optando por enriquecer o 

desenvolvimento, sem o esgotamento dos recursos naturais. No momento em que foram 

apresentadas, essas opções, foram vistas, muitas vezes, como utopias, no entanto, atualmente, 

apresentam-se mais realistas – sendo vislumbrada como eixo de uma alternativa para os 

próximos anos. 

Dentro do movimento ambientalista, também pode-se incluir o Movimento Hippie que, 

                                                             
149 No Brasil, a Lei 10.835, aprovada pelo governo Lula aplicou o Programa Bolsa Família (criado em 2003) 

visando se aproximar à ideia de subsídio universal. Em fevereiro de 2008, 1/3 da população do Brasil se 

beneficiava deste programa assistencial. A origem do rendimento de cidadania (RC), como renda para os pobres, 

indica ter sido visionada por Tomás Morus (1516) em seu livro A Utopia. 
150 Para uma visão geral sobre a orientação desse grupo, consultar Boyer, 1990.  
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um século após a morte de Thoreau, utilizava suas ideias como inspiração. Com o lema “Paz e 

Amor”, os jovens contestavam os valores tradicionais da sociedade de consumo e a hegemonia 

do complexo econômico-militar nos anos 1960. Os hippies buscavam praticar a não-violência 

em todas as relações que mantinham, constituindo um movimento pelos direitos civis, de 

combate às injustiças e de defesa da natureza, nos moldes da luta de Gandhi e Martin Luther 

King. Ou seja, inspirados na ideia de “desobediência civil” de Thoreau (1997) e na defesa dos 

direitos da natureza, provenientes de sua autobiografia Walden ou A Vida nos Bosques. 

 

4.2.2.  Movimento das Ecovilas 

Originadas das comunidades intencionais151, as ecovilas surgiram de ideias desenvolvidas 

simultaneamente em diferentes lugares, a partir da reapropriação do conceito de antigas vilas. 

Em princípio, quando genuínas, eram lugares de moradia e convívio movidos pela integração 

entre natureza e comunidade, produzidas e organizadas por autogestão – fator que as distingue 

dos condomínios fechados produzidos pelo setor imobiliário – a partir da modulação deste 

conceito. 

As ecovilas152 localizavam-se em ambientes urbanos ou rurais, procurando respeitar e 

manter os ciclos naturais do solo e da água. Muitas se colocavam como lugares de 

experimentação social que procuravam integrar moradia e convívio, trabalho, lazer e vida 

cultural. Com isso, as ecovilas fortaleceram a comunidade do entorno, tanto ecológica quanto 

econômica, social, cultural e espiritualmente.  

Diferenciam-se das comunidades autossustentáveis promovidas pelo Movimento 

Zeitgeist que surgiu em 2008, com o exemplo do Projeto Venus153 (não mais vinculado ao 

movimento desde 2011). Esses formatos são mais radicais por considerar as possibilidades de 

mudanças reais muito reduzidas, principalmente pelas atuais estruturas econômicas e políticas 

estarem engessadas e baseadas em valores que não se adaptam à natureza e que tendem a ser 

reforçados culturalmente. Dessa forma, a proposta de comunidades autossustentáveis partiu do 

                                                             
151 As comunidades intencionais nos Estados Unidos e Canadá são conectadas em rede pelo Fellowship for 
Intentional Community – FIC, desde 1937. Alguns exemplos incluem  ecovilas,  co-housing, casas cooperativas, 

comunas, cooperativas de estudantes, comunidades espirituais e outras formas de vida compartilhada. A Global 

Ecovillage Network (GEN) as reúne a partir da Europa, desde 1990.  
152 Disponível em: <http://www.okosamfund.dk> Acesso em: 15/07/2017. 
153 O Projeto Venus, com o slogan “além da política, pobreza e da guerra” é uma proposta do designer industrial 

Jacque Fresco. Iniciado em 1975 em uma área de 8,5 ha na Flórida, abriga a proposta de uma nova cidade com 

uma economia baseada em recursos. Enquanto proposta futurista com enfoque na mudança cultural e que conecta 

a natureza e a comunidade, assemelha-se às utopias do século XIX pelo protagonismo técnico propositivo e 
unidirecional. 

http://www.ic.org/directory/ecovillages/
http://www.ic.org/directory/cohousing-communities/
http://www.ic.org/directory/cohousing-communities/
http://www.ic.org/directory/cohousing-communities/
http://www.ic.org/directory/co-ops/
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design estrutural projetado para serem centros sociais dinâmicos e sustentáveis, pois nesses 

lugares se acredita que enquanto o atual sistema social e econômico permanecerem 

hegemônicos, uma independência completa seria impossível. Portanto, tem o objetivo de tornar 

tais sistemas populacionais comunitários, a regra no mundo. 

Com base no artigo de Albert Bates154 (2003), sobre as raízes e ramos (desdobramentos) 

das ecovilas, foi possível recuperar uma versão sobre a origem deste movimento a partir de uma 

visão crítica de um de seus membros ativos. Segundo Bates (2003), a primeira ecovila surgiu 

na Alemanha, como ativismo anti-nuclear, com a construção de uma pequena vila ecológica 

okordof (ecovila) no lugar onde seria lançado lixo radioativo na cidade de Gorleben, sendo 

removida por ação da polícia após a 2a Guerra Mundial. Porém, a ideia se difundiu por toda 

Alemanha e a partir de 1985 foi publicada a revista Okordof Informationen, que se tornou 

Eurotopia, desde 1996, como um diretório de comunidades publicado em forma de livro. Após 

a reunificação da Alemanha, em 1990, esse movimento local se uniu ao movimento 

internacional de ecovilas. 

No mesmo período, na Dinamarca, um número de comunidades intencionais começou a 

ver benefícios sociais no formato de co-housing155 e em outras formas cooperativas de moradia 

com enfoque ecológico adaptadas ao meio ambiente urbano. Em 1993, um pequeno grupo de 

comunidades inaugurou a rede dinamarquesa de ecovilas – Landsforeningen for Okosamfund156  

– atuante até os dias atuais (BATES, 2003, p.26). Segundo dados colhidos no próprio website, 

a rede abrange pequenos assentamentos em torno de fazendas desativadas ou abandonadas (5 a 

20 unidades), em vilas orgânicas maiores (10-400 unidades com mais ou menos ocupações 

afiliadas) e comunidades em torno de um centro espiritual (10-40 unidades). O nível de 

construção ecológica e estilo de vida varia, mas é comum a intenção de viver de forma que se 

possa entregar um mundo melhor para a próxima geração.  

Do mesmo modo, observou-se que o Reino Unido, ao lado da Dinamarca e outros países 

europeus, foi precursor do cooperativismo no século XVIII, originado das estratégias de 

sobrevivência na zona rural em épocas de escassez pós-guerras, antes mesmo da Revolução 

Industrial. Mais adiante, o cooperativismo pretendia constituir uma alternativa política e 

                                                             
154 Albert Bates foi um dos primeiros secretários regionais da Global Ecovillage Network (GEN). Seu artigo 
Ecovillage roots (and branches) foi publicado na Revista Communities em 2003.  
155 Co-housing ou coabitação são eco-comunidades urbanas, baseadas em iniciativas voluntárias para melhoria de 

estilo de vida com maior convivência e apoio mútuo, motivação ecológica e social em que compartilham espaços 

comuns e infraestrutura, veículos, além da co-gestão da energia, água, destinação de resíduos. 
156 Disponível em: http://okosamfund.dk/ Acesso em: 10/10/2015. 

http://okosamfund.dk/
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econômica ao capitalismo, procurando eliminar os papéis do patrão e do intermediário, e 

conferindo ao trabalhador a propriedade de seus instrumentos de trabalho e a participação nos 

resultados de seu próprio desempenho. Reformadores sociais como os socialistas utópicos 

Robert Owen e Charles Fourier criaram cooperativas de produção na Inglaterra do final do 

século XIX, conforme visto no Capítulo 3 desta tese.  

Nos Estados Unidos, ao longo dos anos 1980 e 1990, a revista In Context157 (GILMAN, 

1991, p.25) publicava histórias de ecovilas e estratégias para se criar uma cultura mais 

sustentável. Quando os fundadores da organização Gaia Trust158 conheceram a revista, logo se 

conectaram e organizaram encontros, convidando estes e outros visionários capazes de refletir 

sobre as necessidades planetárias e apoiar questões socioambientais.  

Três estratégias potenciais emergiram daqueles encontros. A primeira, inspirado pelo 

modelo da “célula verde” do físico sueco Karl Henrik Robert (2002, p.26), propiciou a criação 

do programa The Natural Step, que foi utilizado para a reforma de metas no setor industrial no 

nível global. A segunda estratégia foi a reforma da educação formal ocidental, que estava 

preparando crianças para vidas especializadas e compartimentadas, como máquinas de produzir 

e consumir, originando o Gaia Education159. A terceira estratégia, inspirada em parte na ajuda 

dedicada a jovens russos durante a transição de regime, após a dissolução da União Soviética, 

foi dedicada a construir modos alternativos de vida sustentável, ou seja, as ecovilas.  

Em 1990, a organização Gaia Trust solicitou aos consultores da revista In Context para 

produzir um relatório sobre o tema “ecovilas e comunidades intencionais”160, para catalogar os 

diversos esforços das comunidades sustentáveis em andamento em diversos países, registrando 

em detalhe sua filosofia e princípios emergentes. O relatório foi entregue em 1991, quando o 

termo “ecovilas” recebeu sua primeira definição:  

Ecovilas são assentamentos de escala humana, funcionalmente completos, 
onde as atividades humanas se integram inofensivamente com o mundo 

natural, de uma maneira que dê suporte ao desenvolvimento saudável deste e 

possa perdurar por um futuro indefinido (GILMAN, 1991, p.27-28, tradução 
nossa). 

                                                             
157 Diane e Robert Gilman são os editores da revista In Context, sediada em Seattle. 
158 Gaia Trust é uma organização beneficente criada na Dinamarca, a partir da doação de 90% da participação de 

lucros na empresa Gaia Corporation, onde Ross trabalhava como especialista em computação para o mercado 

financeiro. Ao oferecer ao público seu modelo de algoritmos, gerou uma fortuna para os investidores. Com esse 

fato, em vez de ficarem com os rendimentos apenas para si, Ross e Hildur Jackson (advogada e ativista social) 
criaram a Gaia Trust.  
159 Gaia Education, é uma organização não governamental criada pelo grupo de educadores GEESE - Global 

Ecovillage Educators for a Sustainable Earth, que reuniu 10 anos de experiências das ecovilas associadas à Global 

Ecovillage Network (GEN). Disponível em: <http://gaiaeducation.org/.> Acesso em: 07/07/2016. 
160 Ecovillages and Sustainable Communities. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
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A partir de então, foram convocados vários encontros reunindo pessoas dessas 

comunidades intencionais para discutir estratégias para seu desenvolvimento e fortalecimento. 

Formou-se redes nacionais e internacionais de ecovilas, com a decisão de desenvolver o projeto 

de uma nova organização – Global Ecovillage Network (GEN)161 – que, a partir de 1994, foi 

formalizada. A primeira ação da rede foi disponibilizar, via portal na internet, o conteúdo 

reunido sobre ecovilas, formando o banco de dados de maior referência para estudos de 

sustentabilidade até aquele momento. 

O Movimento das Ecovilas foi oficialmente iniciado em 1995, quando a organização 

Gaia Trust e a Fundação Findhorn162 co-patrocinaram a primeira conferência internacional 

Ecovillages and Sustainable Communities – Models for the 21st Century163, realizada na mais 

antiga ecovila em Findhorn, na Escócia.  

Após a conferência, um grupo de 25 membros, de comunidades de diversos países, 

participou de uma reunião formativa para organizar três regiões administrativas no mundo: 

Europa e África; Ásia e Oceania; e Américas, com a inteção de conectar centenas de pequenos 

projetos que estavam surgindo em todo o mundo com uma motivação comum, mas sem ter o 

conhecimento dos seus pares; e de reunir e promover “bons exemplos do que significava viver 

em harmonia com a natureza de forma sustentável e espiritualmente satisfatória em uma 

sociedade tecnologicamente avançada” (BATES, 2003, p.28; JACKSON, 2004). A organização 

Gaia Trust se comprometeu em financiar a formação da rede nos seus primeiros cinco anos164.  

O movimento experimentou um rápido crescimento, conectando-se com redes 

anteriormente já estruturadas, como a rede Green Kibbuts Network; a rede Russian Ecovillage 

Network, e comunidades com base na permacultura na Austrália165. Nove representantes foram 

designados para dar suporte às ecovilas por regiões geográficas, como delegados e conselho 

consultivo. Na virada do século XXI, a rede GEN já havia catalogado milhares de ecovilas, 

centros de aprendizado e moradia, além de ter iniciado experimentos de ecovilas em 

universidades, e ter patrocinado viagens semestrais de extensão universitária para ecovilas entre 

os seis continentes.  

                                                             
161 Rede Global de Ecovilas. Disponível em: http://gen.ecovillage.org/en/projects/map.  Acesso em: 20/05/2016. 
162 Fundada em 1962 no norte da Escócia. 
163 Ecovilas e Comunidades Sustentáveis – Modelos para o Século XXI (tradução nossa). 
164 Entretanto, 20 anos após seu início, a Gaia Trust continua renovando este compromisso. 
165 Abordagem adotada por diversas comunidades na Austrália, tornou-se uma espécie de movimento social de 

grande crescimento na década de 1980, culminando em encontros regionais, nacionais e internacionais 

(International Permaculture Conferences - IPCs) e uma série de publicações especializadas. 

 

http://gen.ecovillage.org/en/projects/map


 152 

Em 2001, a organização obteve status consultivo no Conselho Econômico e Social da 

ONU, dando assistência ao Habitat II, ao Fórum Mundial Social e a Cúpula Mundial, 

distribuindo livros e planos de ação para os delegados e decisores políticos. A rede GEN 

começou a providenciar seminários de treinamento e serviços de consultoria a líderes 

municipais, arquitetos e planejadores urbanos em vários lugares do mundo. (Ibid., p.58) 

Em 2015, ocorreu o encontro de vinte anos da rede, divulgado como GEN+20, em 

Findhorn, com a presença em média de 300 pessoas, dentre delegados, ativistas e membros de 

ecovilas de mais de 50 países, das cinco regiões diferentes do mundo. Tendo participado, 

presencialmente, de maneira ativa em grupos temáticos166 e de interesse, foi possível evidenciar 

a força e a diversidade do movimento e interagir com moradores de diversas ecovilas. A 

participação ativa permitiu uma maior compreensão da organização da rede e da renovação de 

suas estratégias. Neste evento, foram distribuídos prêmios de excelência entre projetos 

desenvolvidos pelas ecovilas, cada um com valor de 1500 euros, sendo entregues ao Programa 

de Incubadora de Ecovilas (Espanha), Bafut Ecovillage (Camarões) e ao projeto ComúnTierra 

(América Latina).  

No ano de 2016, devido à imigração em massa proveniente da crise no Leste europeu, o 

programa educacional Gaia Education, em parceria com a Red Cross Denmark e a ONU 

ofereceram aos imigrantes uma formação em ecovilas e autossuficiência. Caso semelhante tem 

sido promovido no Senegal como política de desenvolvimento local, baseada na promoção da 

autossuficiência de aldeias, utilizando princípios de sustentabilidade resgatados pelas ecovilas.  

Atualmente, o Movimento das Ecovilas continua sendo fomentado pela rede GEN, que 

modera o cadastro em seu portal da web e vem conectando cerca de 15.000 práticas 

comunitárias no mundo. Analisou-se a base de dados disponível no website que reúne as redes 

de cada continente (GEN Europe, GEN Africa, GEN Oceania; GEN Américas, CASA167 

Continental; Red Iberica de Ecoaldeas - RIE) e mantém uma classificação macro: iniciativas 

de transição, vilas tradicionais, assentamentos sustentáveis e projetos de reassentamento, assim 

como comunidades intencionais, ecovilas urbanas e rurais, ecobairros, co-housings e até 

caravanas itinerantes. Também são registradas as fases diferentes de implantação em que se 

encontram: em projeto, já iniciadas, em consolidação e finalizadas. 

                                                             
166 A agenda da conferência foi dividida em cinco grupos temáticos (Reconciliação Norte/Sul, Estratégias GEN,  

Educação, Situações de emergência GEN, Projeto da organização, etc.).  
167 CASA – Consejo de Asentamientos Sustentables de las Americas. Disponível em: 
http://www.casacontinental.org/ Acesso em: 30/07/2016. 

http://www.casacontinental.org/
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Segundo essa fonte de informação, as iniciativas cadastradas compartilham a visão da 

construção de um mundo formado por cidadãos e por comunidades capazes de projetar e 

implementar seus próprios caminhos para um futuro sustentável, construindo pontes de 

solidariedade internacional. Em geral, elas tornam-se organizações institucionalizadas por meio 

de associações, fundações ou cooperativas, além de praticar formas diferenciadas de 

propriedade coletiva da terra. Experimentam práticas comunitárias que são exemplos de 

inovação em todas as dimensões da sustentabilidade: social (formas de tomada de decisão; 

comunicação não-violenta; gestão horizontal; co-gestão, etc.); ecológica (tecnologias limpas e 

apropriadas, etc.); econômica (economia solidária; economia circular; consumo consciente; 

moeda local; negócios justos, etc.); visão de mundo (cultura de paz; práticas inter-religiosas, 

etc.). Estas dimensões foram identificadas pela rede GEN e estão incluídas na Avaliação de 

Sustentabilidade Comunitária (ASC)168. 

De modo geral, as ecovilas demonstram utilizar tecnologias inovadoras e portam-se como 

“laboratórios de experimentação” nas dimensões citadas acima e também em outras dimensões, 

como a cultural, a comunicação, a saúde, a política e a espiritualidade (GILMAN, 1991; 

FREITAS, 2009).  

De forma experimental, a via da ação propositiva e da aplicação da técnica mais 

apropriada ao contexto materializam lugares de moradia e convívio, tendo como ênfase uma ou 

mais dessas dimensões. Nesse sentido, certos autores consideram que as práticas comunitárias 

em ecovilas são tentativas de resposta territorializada às crises do projeto civilizatório 

contemporâneo. Em contrapartida, o mercado imobiliário já tem praticado o uso do termo 

ecovila para qualificar empreendimentos de especulação da iniciativa privada, não muito 

diferentes dos condomínios fechados tradicionais, sem nenhuma relação com as ecovilas 

genuínas169. (JACKSON, 2004; SANTOS Jr., 2012; 2016) 

Pesquisas sobre a temática examinam os alcances e limites do Movimento das Ecovilas, 

evidenciando contradições (GARDEN, 2006), mas também positividades (GILMAN, 1991; 

McCOSH, 2001; BATES, 2003; JACKSON, 2004; SANTOS Jr., 2012), não havendo consenso 

nos aspectos estudados. No entanto, a constatação do empenho dedicado a coexistência 

harmônica entre questões sociais e ambientais apresentam-se como sua maior contribuição ao 

                                                             
168 Community Sustainable Assessment (CSA). Disponível em: https://sites.ecovillage.org/wp-

content/uploads/drupal_files/files/csa-previous.pdf . Acesso em: 12/01/2017. 
169 Ecovilas genuínas se referem àquelas que se originaram como comunidades intencionais. O termo “genuínas” 

aplicado às ecovilas foi utilizado na tese de doutorado de Severiano Joseh Santos Jr., em 2016. 
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campo propositivo de ação. 

As críticas encontradas em relação às Ecovilas foram apontadas por Mary Garden170 

(2006, p.3) com o seguinte teor: (i) viver ecologicamente não é possível na sociedade urbana; 

(ii) viver de forma leve não necessariamente envolve se mudar para uma comunidade 

intencional; (iii) comunidades intencionais dependem do mundo externo em todos os tipos de 

serviços providos pelo governo local e sistemas de saúde, educacional, etc.; (iv) moradores de 

ecovilas não necessariamente vivem mais harmoniosamente; (v) há mais cegueira ideológica, 

mais conflito, mais pretensão, menos revisão crítica do que está sendo feito, e menos tolerância 

do que fora. Entretanto, o ponto de vista da autora afirma que cada ecovila é diferente e algumas 

são mais disfuncionais do que outras. 

Em relação à organização em rede GEN, as críticas mencionadas foram: (i) as referências 

de cunho espiritual do movimento; (ii) a aparente sensação de ser um clube elitista (controlado 

por um grupo central que aponta para si); (iii) a capitalização com o aumento do interessa da 

sociedade sobre sustentabilidade; (iv) o movimento faz pouco para abordar diretamente a crise 

ecológica e ambiental planetária; (v) a falta de pressão a governos e de tentativas de mudar as 

ações de corporações. 

Em contrapartida, suas positividades são valorizadas por autores como Robert Gilman 

(1991) com o argumento de que as comunidades intencionais na forma de ecovilas podem ser 

consideradas "centros de pesquisa, demonstração e treinamento” e funcionam como “sementes” 

potenciais de futuras vilas e cidades. Na contramão das críticas que as descrevem como “ilhas” 

por se isolarem de uma dimensão maior da problemática urbana. Seria necessário argumentar, 

já que o fato de se colocarem em uma posição de “práticas experimentais” as desobrigaria da 

perfeição. 

Muito já se aprendeu com as práticas utópicas do passado, com lugares como os 

falanstérios e familistérios onde as pessoas precisavam se organizar e criar seus acordos de 

convivência, sem deixar de fazer parte da sociedade. Seriam, então, utopias experimentais, tais 

como as comentadas por Lefebvre? 

A opção por esse modo de vida compete a uma convivência mais próxima, com a 

tendência de que ocorram relações com maior intensidade. Restaria verificar a versão de cada 

indivíduo – de cada observador – que escolheu criar ou transformar um lugar para morar e 

                                                             
170 Mary Garden é uma jornalista que acompanhou a implantação de uma comunidade intencional na Austrália e 

sua posterior vinculação ao movimento das ecovilas por meio da Rede Global GEN. 
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conviver de forma comunitária.  

A dialógica entre essas críticas e os seus defensores se dá no cotidiano de cada uma das 

práticas comunitárias desse movimento plural. Jackson (2004) contra argumenta que os 

problemas em viver de forma sustentável são muito complexos e diversos para serem resolvidos 

por uma abordagem top-down tradicional. Para o autor, deve-se considerar que as ecovilas não 

estão conjecturando sobre o que deveria ser feito para a crise global, e sim estão focadas em 

estar “fazendo”, “criando” ou “transformando” algo. A via experimental e propositiva e a ação 

precisam ser valorizadas.  

Dessa forma, comunidades intencionais do tipo Ecovilas são exemplos de práticas de 

autogestão comunitária e sustentabilidade socioambiental, em geral, formadas por grupos de 

pessoas de origem urbana, escolarizadas e que priorizam relações comunitárias e 

horizontalizadas entre seus membros, fomentando ações de baixo impacto ambiental. Não se 

configuram modelos replicáveis mesmo demonstrando princípios semelhantes, pois adquirem 

a forma e características das pessoas envolvidas e do lugar, utilizando tecnologias apropriadas, 

como: o planejamento permacultural dos espaços, os sistemas de trabalho, os métodos de 

tomada de decisão não-convencionais, como o consenso e a sociocracia171. Além disso, muitas 

vezes limitam seu crescimento para possibilitar que cada membro possa agir de forma a 

influenciar a direção da comunidade. Esta visão sintética do potencial das Ecovilas engloba as 

experiências, até então, mais duradouras. 

Nestas práticas comunitárias ressalta-se a permacultura como um sistema de princípios 

de planejamento de projeto agrícola e social centrado na simulação ou na utilização direta dos 

padrões e características observados nos ecossistemas naturais. Foi desenvolvida por Bill 

Mollison e David Holmgren a partir de 1978, como um sistema de design integrado capaz de 

articular aspectos técnicos e éticos que se adaptam a diferentes contextos culturais e 

geográficos, visando uma cultura permanente sustentável.  

O termo permacultura define tanto um conjunto de técnicas, práticas e princípios 

específicos quanto se refere ao movimento surgido nestas bases. Enquanto movimento, em 

quatro décadas se expandiu por todos os continentes, estando atualmente presente em cerca de 

140 países, com milhares de praticantes. O Movimento Permacultural atingiu sua maturidade 

contando com instituições próprias, cursos de formação, encontros regulares, redes de 

                                                             
171  Forma de tomada de decisão em que a soberania é exercida pela sociedade como um todo, não apenas por 

algumas de suas partes, na procura da melhor decisão para o conjunto. É fundamental o princípio de auto-
organização, assentado nas teorias sistêmicas de inteligência coletiva. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_coletiva
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colaboração, publicações, fundações e institutos, projetos e programas e ações biorregionais, 

dentre outras iniciativas (SILVA, 2013, p. 182). 

O conjunto de princípios éticos e de design que orienta a criação permacultural do espaço 

é composto por tecnologias, materiais e técnicas de manejo e construção que contrapõem a 

produção capitalista do espaço, caracterizada pela homogeneização, desperdício, exploração 

dos seres vivos e bens naturais, além da alienação cultural promovida. 

A ética permacultural reside em um conjunto de valores humanistas e ecológicos que visa 

orientar uma conduta consciente e responsável, como: (i) cuidado com a Terra: provisão para 

que todos os sistemas vivos continuem e se multipliquem, pois com uma terra saudável os seres 

humanos podem exercer suas qualidades; (ii) cuidado com as pessoas: provisão para que as 

pessoas acessem os recursos necessários para sua existência; (iii) partilha justa: estabelecimento 

de limites ao crescimento e a distribuição dos excedentes, inclusive em termos de 

conhecimento.  

Segundo Holmgren (2004, p.42), “o processo de satisfazer as necessidades das pessoas 

dentro de certos limites ecológicos requer uma revolução cultural”. Da mesma forma, “os 

princípios e estratégias permaculturais nos oferecem distintas maneiras de cobrir nossas 

necessidades sem impedir que outras espécies cubram as suas (Ibid, p.75), levando em 

consideração as responsabilidades individuais e coletivas sobre os bens naturais comuns. 

O “cuidado com a Terra” implica que as necessidades humanas básicas de alimentação, 

abrigo, educação, sáude e trabalho satisfatório sejam tomadas em consideração em todos os 

níveis do design. O “cuidado com as pessoas” considera as necessidades e aspirações humanas, 

tomando o sentido de uma filosofia de caráter ambiental-humanista. Este cuidado se inicia no 

nível individual, expandindo-se em círculos crescentes que, aos poucos, engloba a família, a 

comunidade, a vizinhança, a biorregião, etc, considerando que os níveis mais próximos são 

aqueles que se tem maior poder de decisão e influência.  

À medida que reduzimos nossa dependência da economia global e a 

substituímos por economias domésticas e locais, reduzimos a demanda que 

move as desigualdades atuais. Portanto, cuidar de si (...) é um desafio para 
crescer por meio da autossuficiência e da responsabilidade pessoa 

(HOLMGREN, 2004, p.81). 

 

O princípio de “partilha justa” ou de “compartilhar os excedentes” também parte de uma 

perspectiva que inicia do indivíduo, sendo estipulados certos limites de crescimento em relação 

ao consumo e à população, de forma espontânea e autorregulada. 
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Originada na trilha do ecologismo do final do século XX, a ética permacultural transcende 

os valores morais e costumes hegemônicos que sustentam a racionalidade moderna, como a 

competitividade, o individualismo e o princípio de dominação da natureza. São considerados 

vitais para o estabelecimento de uma sociedade mais igualitária e sustentável, os princípios da 

cooperação e o respeito intrínseco pela vida. Segundo Leff (2006, p.78), “este movimento está 

levando à revalorização das relações econômicas, éticas e estéticas do homem com seu entorno, 

penetrando nos valores da democracia, da justiça e da convivência entre os homens, e entre eles 

e a natureza”. 

Estes princípios constituintes da ética permacultural convergem influências do 

movimento ambientalista dos anos 1960 e começo dos anos 1970, assim como do pensamento 

ecológico contemporâneo, do resgate de filosofias e tradições orientais. 

Nesse sentido, a permacultura se desenvolveu em sete campos principais, tendo como 

princípios éticos o repensar hábitos de consumo e valores sociais: (i) na educação e cultura; (ii) 

na saúde e bem-estar; (iii) na economia e finanças; (iv) na posse da terra e governo comunitário; 

(v) no manejo da terra; (vi) na tecnologia; (vii) e nos espaços construídos.  

O Movimento das Ecovilas tem adotado a ética permacultural na sua amplitude, aplicada 

nos variados campos em seus lugares de moradia e convívio. Como exemplo, no campo dos 

espaços construídos são consideradas as técnicas de bioarquitetura, aplicáveis desde a 

concepção até a ocupação da edificação, conforme o Quadro 11 a seguir:  

 

Quadro 11 – Princípios de design permacultural em espaços construídos, por meio de técnicas 
de bioarquitetura. 

TÉCNICAS DE 

BIOARQUITETURA 

DESCRIÇÃO 

Autoconstrução resgate aos saberes tradicionais, em que o envolvimento do 
arquiteto é participativo em todos os processos 

Bioconstrução uso de técnicas da Arquitetura vernacular, tendo como 
característica a preferência por materiais locais, como a terra 
e o bambu, diminuindo gastos com fabricação e transporte 

Eficiência energética armazenagem máxima da energia da natureza 

Processos não-lineares fechamento de ciclos, reuso de resíduos 

Uso de sistemas integrados compatibilidade entre diversos sistemas 

Fonte: Adaptado de Holmgren (2013). 
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Para uma compreensão da permacultura no contexto do movimento ambientalista foi 

preciso verificar sua inserção no conjunto de correntes da agricultura iniciadas desde a década 

de 1920 até os anos 1990. Deste modo, a agroecologia ou agricultura sustentável (no Brasil) 

enquadram as correntes alternativas à agricultura tradicional, ao se referirem ao estudo 

da agricultura por uma perspectiva ecológica. Analisa os ecossistemas agrícolas abordando-os 

de forma ampla, não só visando maximizar a produção, mas também otimizando o ecossistema, 

ao incluir seus componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos.  

 

Figura 12 – Permacultura e Agroecologia no contexto do Movimento Ambientalista.  

Fonte: Adaptado de M. Darolt, 2002. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura


 159 

Atualmente, o termo agroecologia pode ser entendido como uma disciplina científica, 

como uma prática agrícola ou como um movimento social e político. Como ciência, integra 

conhecimentos de outras ciências, além de agregar saberes populares e tradicionais 

provenientes da agricultura familiar praticada por comunidades indígenas e camponesas.  

Ao sistematização e consolidação de saberes e práticas (empíricos tradicionais ou 

científicos) a agroecologia passou a englobar os conteúdos já potencializados pela 

permacultura, visando uma agricultura ambientalmente sustentável, economicamente eficiente 

e socialmente justa. A diferença das abordagens se revela na abrangência da contribuição da 

agroecologia de forma a promover o autosustento e o desenvolvimento da sociedade em que 

está inserida, ao desempenhar variadas funções de interesse público, dentre as quais se destacam 

a produção de alimentos em quantidade, qualidade e diversidade; a conservação dos recursos 

naturais; a geração de postos de trabalhos dignos; a conservação e a revitalização das culturas 

rurais; e a dinamização econômica do mundo rural. 

No Brasil, o Movimento Brasileiro de Ecovilas (MBE) surgiu em 2011, durante o Fórum 

Ecovilas e Permacultura: Estratégias para um novo modelo civilizatório, que ocorreu na 

semana do meio ambiente, com o propósito de integrar as comunidades sustentáveis em todo o 

país. De acordo com o assessor do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF 

(Ibram), Márcio Bontempo, naquele momento já existia no Brasil172 cerca de 200 comunidades 

sustentáveis. O movimento tem contado com o apoio de instituições como: Ibram, Secretaria 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF (Semarh), Administração Regional do Lago 

Norte e WWF173.  

Segundo Bontempo, o movimento visa realizar o mapeamento, cadastramento, 

organização e disponibilização de informações sobre as Ecovilas existentes no Brasil, 

propondo-se a trabalhar como instituição catalisadora do processo de geração e divulgação de 

novas tecnologias, metodologias, funcionando como interface entre as ecovilas e instituições 

públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, favorecendo também a implantação de novas 

comunidades intencionais ou voluntárias. 

Em relação às práticas comunitárias em lugar de moradia, as Ecovilas possuem, entre si, 

características semelhantes, a exemplo da existência de processos coletivos de desenvolvimento 

                                                             
172 Exemplos de ecovilas no Brasil são: Nazaré Paulista, atual UNIPAZ, em São Paulo; Terra Mirim e Piracanga, 

na Bahia; Morada da Paz, no Rio Grande do Sul, dentre muitas outras estudadas na tese de Santos Jr. (2016). 
173 World Wildlife Fund for Nature (WWF), traduzido como Fundo Mundial para a Natureza. Uma das maiores 

organizações de conservação da natureza no mundo. 
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do projeto de implantação da comunidade. Se caracterizam como processos de criação ou 

transformação de lugares, podendo envolver o interesse local de seus moradores de forma a 

incluir ou não um plano de bairro ou projeto de vizinhança. Em geral, com instalações comuns, 

autogestão, ausência ou redução de hierarquia, coletivização dos rendimentos individuais ou 

divisão de custos com contribuição proporcional à renda, evidenciam a cooperação e co-

responsabilidade pelas áreas verdes e coletivas de convívio (MELTZER, 2005). Assim como, 

promovem o uso de tecnologias apropriadas e de baixo impacto social e ambiental. 

Do mesmo modo no Brasil, em 2004, da ideia de levar alguns dos princípios praticados 

nas Ecovilas para o ambiente urbano, se iniciou o projeto Ecobairro174. Em 2006, tornou-se 

programa permanente do Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil175, uma organização não-

governamental, sem fins lucrativos com o objetivo de promover a paz e a cultura por meio da 

arte e educação, para proteção, promoção e preservação dos tesouros culturais e naturais. 

Alicerçado nos princípios da cultura de paz, da educação para o desenvolvimento 

sustentável e inspirados nas experiências das Ecovilas, o programa tem a missão de semear 

experiências vivas de sustentabilidade nos bairros das cidades. Assume que a mudança de 

consciência deve atingir os indivíduos, sua casa, seu bairro, sua cidade e o planeta, 

compartilhando uma visão de mundo e princípios de resgate de uma vida em comunidade no 

bairro, fortalecendo o vínculo afetivo com o lugar e despertando o cuidado entre todos os seres. 

Com o objetivo principal de resgatar o bem-estar e o vínculo com o lugar de moradia na 

cidade, o programa questiona se as pessoas conhecem o próprio bairro, a rua e os vizinhos, 

como uma forma inicial de pensar em soluções criativas para problemas que afetam a todos. 

A proposta do programa Ecobairro é fundamentalmente educacional, a partir da formação 

de agentes locais capazes de construir seus próprios caminhos com autonomia, buscando o 

consenso nas decisões coletivas. Propõe apoiar os moradores a encontrar maneiras de praticar 

a sustentabilidade dentro e fora de suas casas, tendo uma abordagem fundamentada em oito 

dimensões da sustentabilidade (educação, economia, ecologia, cultura, saúde, comunicação, 

política e espiritualidade) para os processos de redesenho e transformação da qualidade de vida 

urbana, atuando a partir da: (i) identificação e articulação de diferentes atores sociais do bairro, 

estimulando-os em direção à cooperação; (ii) projetos-piloto para bairros, condomínios ou áreas 

                                                             
174 Logo no princípio, foi estruturado por meio de nucleadores,e obteve apoio institucional da Secretaria do Verde 

e Meio Ambiente de São Paulo, assim como das Nações Unidas, em função do projeto corroborar com as metas 

da Década Internacional de Cultura de Paz e de Educação para o Desenvolvimento Sustentável – ONU. Disponível 

em: http://www.ecobairro.org.br/site/o_ecobairro.html Acesso em: 20/10/2016. 
175 Disponível em: http://roerich.org.br/portal/ Acesso em: 20/10/2016. 

http://www.ecobairro.org.br/site/o_ecobairro.html
http://roerich.org.br/portal/
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livres e públicas; (iii) diagnosticando os problemas da comunidade de forma participativa; (iv) 

formando grupos iniciadores que sensibilizam os moradores e agentes locais buscando soluções 

conjuntas; (v) identificando com a comunidade, medidas que ajudam a caminhar para a 

sustentabilidade, gerenciando em conjunto sua implantação; (vi) apoiando projetos e 

estabelecendo parcerias; (vii) divulgando as experiências para fomentar outros locais; (viii) e 

participando em Conselhos locais e regionais. 

 

4.2.3.  Movimento Cidades em Transição 

O movimento Transition Towns (Cidades em Transição) é um movimento mundial que 

partiu da iniciativa individual do permacultor inglês Rob Hopkins, em 2005, com a intenção de 

transformar cidades em modelos mais sustentáveis, menos dependentes de combustíveis 

fósseis, mais integradas à natureza e menos suscetíveis às crises externas, tanto econômicas 

quanto ecológicas. Atualmente, somam-se mais de 1.400 iniciativas distribuídas em 40 países 

ao redor do mundo. A primeira iniciativa aconteceu na cidade de Totnes, Reino Unido, em 

2006, a partir de práticas coletivas e comunitárias que foram organizadas com foco em uma 

menor dependência de combustíveis fósseis para alcançar resiliência local, e com base em 

princípios originados da permacultura (HOPKINS, 2008). 

Hopkins (2008) idealizou um plano de ação para qualquer comunidade fazer a transição 

do ponto em que se encontra para alcançar maior resiliência comunitária. Esta noção refere-se 

à capacidade de sobreviver diante de situações adversas e extremas como: escassez do petróleo, 

crises na produção de alimentos, falta de água e energia. Em princípio, a proposta de transição, 

difundida pelo movimento, levava em conta a realidade local e as características possíveis de 

readaptação socioambiental de cada uma dessas comunidades. 

O autor registrou cinco estágios da transição (inicial – conectado – aprofundado – 

construído – ousado sonhar) e doze passos ou “ingredientes” para efetuar a transição (crie um 

grupo iniciador; comece a sensibilizar; construa redes; organize um grande lançamento; forme 

grupos de trabalho; use a metodologia dos Espaços Abertos (Open Space); expresse 

manifestações práticas dos projetos; facilite a “grande recapacitação” (oferta de treinamentos 

de habilidades); crie pontes com o governo local; honre os idosos; deixe ir aonde tiver que ir 

(seguir o fluxo); crie um plano descendente de energia para sua comunidade, para 15 a 20 anos). 

Estes passos não foram pensados para serem seguidos rigorosamente, são apenas referências e 

podem ter sua ordem modificada, substituir certos itens, mudar o enfoque, adicionar, ou seja, 
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adaptável às condições locais (Ver Figura 12). 

Grupos e organizações se formam em vários níveis – local, nacional e global – para 

catalisar e apoiar a transição. No nível global há a rede Transition Network176, no nível local, 

há as iniciativas locais e entre eles estão os chamados Hubs nacionais e regionais. 

No Brasil, desde 2014, o movimento tem o suporte do Instituto Brasileiro de Estudos para 

a Transição (Ibest)177 que expande o conceito da transição para uma vida menos impactante ao 

meio ambiente e sustentável nos âmbitos social, ambiental, cultural, econômico e de visão de 

mundo. O instituto tem como tarefa apoiar a formação de pessoas conscientes do seu papel na 

sociedade, preocupadas com o futuro e com habilidades para transformar a sociedade e o 

ambiente.  

Figura 13 – Estágios iniciais da transição. 

 
Fonte: Treinamento Transition Talk, 2011.  

 

Por meio deste e de outros movimentos que atuam na escala local urbana, práticas 

coletivas têm emergido de forma independente e autogestionária, se organizando em redes 

sociais de colaboração, a exemplo da Rede Brasileira das Cidades em Transição ou Transition 

Towns Brasil178 e os Transitioneers179. Este último se alinha com a tendência dos Criativos 

                                                             
176 Disponível em: https://transitionnetwork.org/ Acesso em: 10/07/2017. 
177 O Ibest é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo difundir o conceito de resiliência utilizando 

o meio da educação teórica e prática. Disponível em: http://www.ibest.org.br/ Acesso em: 17/11/2016. 
178 Disponível em: http://transitionbrasil.ning.com/ Acesso em: 10/07/2017. 
179 Disponível em: http://transitioneers.net/ Acesso em: 17/07/2017. 

https://transitionnetwork.org/
http://www.ibest.org.br/
http://transitionbrasil.ning.com/
http://transitioneers.net/
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Culturais e compartilha a compreensão de que o planeta precisa ser visto como um sistema vivo 

complexo. 

 

4.3. Considerações parciais: ideário ecológico x quadro de análise 

Este capítulo apresentou a vertente ambientalista que, em princípio, nasceu e caminhou 

em separado da vertente urbanística, na maior parte do século XX. Ambas foram abordadas na 

direção do campo propositivo de ação para transformação socioespacial, sendo que a vertente 

ambientalista apresentou maior enfoque na natureza e a vertente urbanística, na comunidade. 

Diferentemente da vertente urbanística do campo propositivo de ação, que se expressou 

por meio de propostas de Arquitetura-Urbanismo, a vertente ambientalista se expressou sob a 

forma de movimentos sociais atrelados ao ativismo ambiental no campo propositivo de ação 

local. 

Procurou-se reconstruir o referencial teórico-conceitual desta vertente ambientalista para 

fundamentar o ideário ecológico do século XX, evidenciando as noções de Ambientalismo, 

Ecologismo e Comunitarismo para melhor observá-las em meio aos movimentos de origem 

contracultural da sociedade civil. Observou-se em especial, o Movimento Ambientalista 

(Ecológico, Verde), Movimento das Ecovilas e Movimento “Cidades em Transição”, para 

compreender esses movimentos e práticas urbanas que alcançaram o critério da materialização 

no espaço ao se espacializarem na forma de aldeias hippies, ecovilas e iniciativas de transição 

para a resiliência urbana. 

Fazendo uma reflexão sobre os pontos de convergência dentre os três movimentos 

estudados, foi possível verificar a forte convergência à questão ambiental em seus propósitos e 

ações. No entanto, o Movimento Ambientalista, em sua fase inicial, apresentou ter um sentido 

de reivindicação ao apontar os “culpados” da crise ambiental. Esse aspecto o diferenciou dos 

Movimentos das Ecovilas e das Cidades em Transição, pois estes apresentavam mudanças de 

atitude no lugar de reivindicações relativas a questões nacionais e globais, que sobressaiam em 

relação às questões locais. No lugar destas atitudes reativas ou de resistência, ofereciam formas 

proativas de transformação ou criação dos lugares em que se encontravam. Ou seja, eram 

respostas alinhadas ao campo propositivo de ação local, pois substituíram o protesto contra o 

sistema hegemônico por mudanças individuais de atitude e práticas capazes de mover ações 

coletivas e comunitárias.  

Além disso, foi possível extrair os tipos de iniciativa que provocaram esses movimentos. 
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Ao partir da ação local – individual, coletiva e comunitária, de protagonismo ativista (bottom-

up), se distinguiam das iniciativas institucionais, governamentais e do setor privado – fator que 

os diferenciou das propostas urbanas estudadas na vertente urbanística, como formas de 

expressão espacializada do protagonismo técnico unidirecional (top-down). 

Outro aspecto relevante é o fato do Movimento “Cidades em Transição”, em específico, 

desenvolver suas ações voltadas para questões locais, visando questões globais. Isto não era tão 

claro nos dois movimentos anteriores pois, enquanto o Movimento Ambientalista voltava-se 

para reivindicações globais, o Movimento das Ecovilas mantinha o foco em questões bem 

específicas do lugar onde a comunidade se encontrava. 

Em última análise, apenas na virada do século XXI, ficou mais evidente no Movimento 

“Cidades em Transição” a interface entre as vertentes urbanística e ambientalista, quando os 

protagonistas ativistas, deste movimento, passaram a procurar soluções conjuntas para seus 

lugares de moradia e convívio, envolvendo questões sociais, ambientais e urbanas. Refletindo 

sobre as inter-relações existentes entre os movimentos estudados, verificou-se que dentro do 

Movimento das Ecovilas havia ativistas provenientes dos múltiplos movimentos ambientalistas 

da década de 1960, inclusive do movimento hippie e do movimento feminista, conforme 

exposto em apresentações proferidas por membros de ecovilas. 

De modo geral, os movimentos atuaram por meio de ações civis de impacto, como 

ativismos contra o aquecimento global, a favor da conservação dos recursos naturais e da 

preservação da vida. O ativismo, como característica dos primeiros movimentos de cunho 

ambientalista, permeou todos os subsequentes, tendo sua maior intensidade nas ações iniciais 

do Movimento Ambientalista das décadas de 1960 e 1970. 

Constatou-se que a atuação do movimento ambientalista favoreceu, aos poucos, a 

assimilação da perspectiva ecológica no campo da Arquitetura-Urbanismo, desconsiderando 

que a trajetória da Ecologia Urbana tenha se iniciado na Escola de Chicago, mas sim na sua 

retomada na década de 1970, por diversos fatores já elencados.  

As propostas de reformulação urbana e social não hegemônicas com enfoque na natureza 

e na comunidade praticadas na virada do século XXI, apresentaram características diferentes 

das propostas utópicas da virada do século XX, tanto pela sua origem (muitas vezes de base 

comunitária autogestionária) quanto pelo cunho ambientalista (de ativismo político).  

Quanto à abordagem de intervenção urbana, diferentemente da abordagem “de cima para 

baixo” (top-down) do pré-urbanismo e do urbanismo culturalista dos “especialistas”, os 
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movimentos de influência ambientalista, que espacializaram suas propostas, praticaram uma 

abordagem “de baixo para cima” (bottom-up). Os primeiros tenderam a enfocar em uma espécie 

de reforma política social vinculada às soluções de projeto urbano; enquanto os seguintes 

tenderam a focalizar questões de cunho ambiental, que perpassaram por características 

conservacionistas, denunciativas, partidárias, autogestionárias e autônomas, e focadas na 

resiliência comunitária. 

Dessa forma, o capítulo tratou das respostas “não-especialistas” provenientes da 

vertente ambientalista, não desenvolvidas por profissionais do campo urbano. Foram expressas 

por meio de movimentos da sociedade civil que utilizavam a via propositiva da ação para 

modificar ou criar o lugar de sua moradia. Seriam, estas novas práticas utópicas ou utopias 

experimentais?  

Na tentativa de responder esta questão, e considerando a evidente dimensão utópica e 

não hegemônica desses movimentos, as propostas que se materializaram, aproximaram-se de 

utopias experimentais, com a diferença que não foram formações provenientes da classe 

proletária, como Lefebvre (1991) previa. As práticas comunitárias da vertente ambientalista 

surgiram em meio a juventude revolucionária da década de 1960, sendo posteriormente 

protagonizadas por intelectuais e trabalhadores escolarizados da classe média. Mas, acima de 

tudo, derivadas de iniciativas individuais, comunitárias e coletivas – não hegemônicas e não 

institucionalizadas –. Afinal, os ativismos e protestos do século XX mostraram uma via 

propositiva, que diferia dos caminhos de resistência praticados por outras iniciativas 

reivindicatórias e de luta, não estudadas neste capítulo.  

Deste modo, o capítulo tratou das respostas alternativas que foram guiadas pelo ideário 

ecológico de iniciativas individuais e coletivas, que atuaram como protagonistas na criação de 

lugares, voltadas para questões ambientais que tendiam ao envolvimento com o coletivo mais 

amplo da cidade. A partir da ação empreendida no espaço, pôde-se elencar variáveis 

importantes que complementam a análise, ajudando a distinguir o indivíduo-ativista do 

indivíduo-consciente (ou sujeito ecológico), em contraste com o indivíduo-tipo e o indivíduo-

membro de uma comunidade, observados anteriormente na vertente urbanística. (CHOAY, 

1992) 

Contudo, embora relevantes, os caminhos praticados nas vertentes urbanística e 

ambientalista do campo propositivo de ação, que caminharam em separado e não convergiram 

em projetos, também não demonstraram consolidar transformação socioespacial nas suas 

materializações.  
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O Quadro 12, a seguir, apresenta a categoria que surgiu a partir desta vertente 

ambientalista, com suas respectivas sub-categorias e tendências, capazes de auxiliar na 

concepção do quadro referencial de análise das práticas comunitárias emergentes 

contemporâneas, explicitado no Capítulo 5. 

 

Quadro 12 – Quadro de análise: Categoria NATUREZA, subcategorias e tendências. 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

Relação com comunidade Coexistência (faz parte do propósito)  Separação (não considera) 

Tipo de transformação  Ambiental (naturais) Socioespacial Social (privação de direitos básicos) 

Ecossistemas Naturais (ciclos da natureza)  Urbanos (ciclos da natureza na cidade) 

Recursos naturais Valor de uso (bem comum; coletivo)  Valor de troca (bem privado; rentável) 

Enfoque da ação Biodiversidade (estímulo e preservação)  Unidade (para usufruto) 

Tipo de ação Regeneração (renovação da origem) Recuperação   Preservação (manutenção) 

Propensão ao risco Resiliência (menos vulnerável a impactos externos)  Vulnerabilidade (exposto a danos)  

Produção de alimento Permacultura (cultura permanente)  Agroecologia (autosustento) 

Fonte: Elaboração própria. 
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5. POR UM IDEÁRIO DE COEXISTÊNCIA SOCIOECOLÓGICA: 

ABORDAGENS TEÓRICAS 

Historicamente, no período anterior à industrialização, pequenas vilas rurais acomodavam 

uma visão bucólica que propiciava uma qualidade de vida às pessoas em pequenas 

aglomerações humanas. A cidade industrial, insalubre e carente de ambientes naturais 

adequadamente construídos, passou por idealizações propositivas antes das guerras mundiais 

quando intelectuais visionários buscaram retomar essa visão. Entretanto, o modernismo 

positivista percorreu o período “entre” e “pós-guerras” do século XX, deixando remanescentes 

urbanos que denotam, até os dias atuais, a influência de ideários conduzidos pelo domínio do 

capitalismo, como o desenvolvimentismo e o consumismo.  

Contudo, outros ideários coexistiram nesse período, como foi o caso do ideário verde, 

ambientalista e ecológico, com escassas, mas emblemáticas expressões na complexidade das 

cidades contemporâneas. Na atualidade, pensar em alternativas ao ideário dominante, 

conduzido pela macropolítica, parece cada vez mais difícil diante das contradições da gestão 

pública urbana. Para diferir do “pensamento único” (ARANTES et al., 2000) foi preciso  

apresentar-se na forma de utopias experimentais (LEFEBVRE, 1974) e atuar entre as fendas 

sistêmicas do sistema capitalista (MANCE, 2008), coexistentes ao processo hegemônico. 

Ao retomar esses diferentes ideários, foi possível evidenciar uma relação de tendências 

convergentes ao enfoque nas categorias de análise “comunidade” e “natureza”, o que 

possibilitou incrementar o quadro referencial de análise que foi construído, gradualmente, nesta 

tese, a partir dos capítulos anteriores até alcançar o presente capítulo, em que foi apresentado o 

método de análise das práticas da atualidade.  

Com o objetivo de estabelecer este diálogo, foram relacionadas abordagens teóricas 

multirreferenciais, de naturezas diferentes – micro e macropolítica – que transitaram pelos 

campos da Filosofia, da Sociologia, das Ciências do Conhecimento e do Ambiente. Intentou-se 

oferecer um suporte a quem transita entre os cenários desafiadores dos processos urbano-

ambientais, principalmente brasileiros, procurando visualizá-los para além dos conflitos e 

impactos sociais e ambientais recorrentes, buscando olhar desafios como potencialidades. 

Para tanto, procurou-se adotar aquelas abordagens capazes de ultrapassar o entendimento 

de dominação que predomina no discurso hegemônico, compreendendo a problemática da 

sociedade atual com ênfase na perspectiva micropolítica, partindo do campo propositivo de 

ação. Assim, foram consideradas as singularidades individuais e coletivas, reconhecendo que a 
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visão de mundo e os ideários da atualidade não são mais os mesmos do passado, estando em 

pleno processo de transição paradigmática. 

Para aprofundar o entendimento da transição de paradigmas preconizada por Guattari 

(2012) – do paradigma capitalístico ao paradigma ético estético – procurou-se fundamentar 

novas possibilidades de apropriação e ação no espaço urbano e incorporar a visão da Ecosofia 

para conduzir o eixo de costura sociopolítico-ambiental de abordagem das diferentes formas de 

inter-relação das questões urbano-ambientais nas práticas estudadas.  

O percurso se iniciou com a abordagem teórica da micropolítica, com a apropriação de 

conceitos como resistência criativa, a partir da leitura das práticas comunitárias emergentes 

como revoluções moleculares (GUATTARI, ROLNIK, 1996). 

Para auxiliar na compreensão desta interdependência, tomou-se como eixo transversal a 

visão sistêmica transdisciplinar introduzida por Morin (2003, 2005), quando abordou o 

pensamento complexo e a trajetória da política ecológica das últimas décadas. Assim, a 

transposição desta noção, por Andrade (2014) que, aplicada à conexão da ciência ecológica e o 

desenho urbano no campo da Arquitetura-Urbanismo, evidenciou a existência de um vasto 

tratamento teórico sobre a questão, porém pouco concretizado nas práticas de intervenção 

urbana nas cidades brasileiras. 

A construção de um pensamento teórico que reconhecesse as práticas comunitárias 

emergentes suscitou fundamentar-se nos princípios éticos e filosóficos da sociologia do 

presente, proposta por Ana Clara Ribeiro (2012a) sob a teoria da ação, que auxiliou no eixo 

sociopolítico proposta. A análise das relações entre ação, técnica e espaço despertou a atenção 

para os conceitos de “protagonismo” e “capacidade propositiva”, identificando não somente os 

“comos”, mas retomando os “porquês” que se concretizam nas ações, no uso das técnicas e na 

dimensão social do espaço. 

Visando também alcançar a dimensão espacial, retomou-se a abordagem conhecida como 

placemaking, traduzido nos anos 1990 por “fazendo lugar” ou “construindo lugar”, e que muitas 

vezes foi destinada a reprodução de não lugares (CASTELLO, 2007; AREFI, 2014). Entretanto, 

ao buscar seu conteúdo original a partir de Whyte (1980), pôde-se obter uma compreensão mais 

abrangente do que foi transposto, nesta tese, para o conceito de “criação de lugar”, 

aproximando-o das observações das práticas comunitárias emergentes, a partir do protagonismo 

das pessoas envolvidas na transformação do lugar em que moram e/ou convivem. 
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Para uma maior aproximação às questões levantadas nesta pesquisa, principalmente, 

relativas à abrangência do impacto das transformações urbanas no nível da comunidade ou da 

cidade, foi preciso agregar a noção de Direito à Cidade cunhada por Lefebvre (1991), como 

uma espécie de utopia em que a sociedade urbana se apropriaria da cidade em favor do bem-

estar coletivo. Essa perspectiva possibilitou reconhecer, no processo de criação de lugares, 

aqueles que tendem a impactar a comunidade local ou, de forma mais abrangente, a cidade.  

Esta noção foi atualizada por Harvey (2008), quando acrescentou ao debate a seguinte 

ideia: o tipo de cidade que se almeja não pode ser separada do tipo de laços sociais, de relação 

com a natureza, de estilos de vida, de tecnologias, nem dos valores estéticos desejados. Para o 

autor, o Direito à Cidade vai além da liberdade individual de acesso a recursos urbanos e das 

condições ideais de identidade urbana, cidadania e pertencimento – já ameaçados pela 

propagação do mal-estar da ética neoliberal –. Seria antes, um direito comum, e não individual, 

já que esta transformação dependia inevitavelmente do exercício de um poder coletivo para 

moldar o processo de urbanização. 

Para tanto, ambos os autores citados acima preconizaram a revolução urbana como única 

possibilidade de emancipação da classe trabalhadora perante o domínio do capital financeiro.  

Entretanto, a perspectiva micropolítica viabilizou leituras complementares para o fenômeno das 

práticas comunitárias emergentes, contribuindo criticamente para reconhecer ações locais de 

singularidades individuais e coletivas que possam ser reconhecidas como potencializadoras de 

transformação socioespacial, e observando os princípios que as diferenciam das práticas que 

podem estar à serviço do sistema hegemônico neoliberal.  

Ainda de forma plural, as abordagens – sistêmica, transdisciplinar, sociológica e espacial 

– adicionaram mais conteúdo crítico na leitura do fenômeno. Estas abordagens, de naturezas 

diferentes e complementares, possibilitaram incluir mais elementos ao quadro referencial de 

análise, nas categorias nomeadas como INICIATIVA e URBANISMO180. Somando-se às 

primeiras categorias desenvolvidas nos capítulos anteriores COMUNIDADE e NATUREZA, 

o quadro completo foi apresentado no final, deste capítulo, como referência de análise dos 

caminhos utilizados por cada caso estudado no capítulo seguinte, possibilitando identificar 

tendências ao ideário de coexistência socioecológica, por meio de diferentes gradações.  

 

                                                             
180 A categoria URBANISMO reflete questões da Arquitetura-Urbanismo. 
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5.1. Integrando as vertentes urbanística e ambientalista 

 

5.1.1.  Enfoque na Comunidade e na Natureza  

A revisão de literatura apresentada nos Capítulos 3 e 4, desta tese, proporcionou uma 

releitura das práticas comunitárias, tornando possível observar as diferenças e confluências 

entre os ideários social e ecológico registradas nas considerações parciais destes capítulos e 

foram complementadas com as noções relacionadas a seguir. 

Dirigindo-se à etimologia da palavra, natureza181 é aquilo que surge, que se dá por 

nascimento, nato. É o mundo material em que vive o ser humano e existe independentemente 

das atividades humanas. Até o séc. XVI, a Natureza182 era vista como princípio divino, por isso 

escrita com letra maiúscula. A partir da Revolução Industrial183 (1780), tomando-a por modelo, 

o ser humano quer conquistá-la e proclama: “[...] se a natureza é uma máquina, a ciência é a 

técnica de exploração dessa máquina” (LENOBLE, 1990, p.260). Ou seja, naquele momento 

ocorreu uma ruptura entre a natureza e o homem, colocando-os em planos de diferentes, sendo 

cada qual permeado por seus conceitos próprios. 

Os séculos XIX e XX marcaram definitivamente, através da produção, das técnicas, das 

indústrias e mesmo da cultura, a incorporação da natureza à vida social. Os objetos, as ações, 

as crenças e os desejos dos homens passaram a incluir a natureza ou as representações da 

natureza, inserindo também a realidade opressiva da vida humana e das perspectivas da 

sociedade (SANTOS, 1996). 

Ao retomar o conceito sociológico de “comunidade” no contexto do século XIX , se 

identificou a retomada da noção da coesão, nascida do parentesco, das práticas herdadas dos 

antepassados e dos fortes sentimentos religiosos que uniam os grupos, em contraponto com a 

sociedade industrial urbana, organizada em torno do Estado e baseada em uma complexa 

divisão do trabalho (TÖNNIES, 1887). 

                                                             
181 Etimologia da palavra “natureza” no latim: natura, comp. pelo tema natus, p.pass. de nascere = nascer 

e urus = sufixo do particípio futuro de oritur = surgir, gerar, a força que gera. 
182 Em algumas passagens de sua obra, Rousseau dava à palavra natureza um sentido quase divino e absoluto a ser 

buscado e seguido. Tal sentido deixava transparecer uma natureza da natureza, a qual era grafada Natureza, com 

letra maiúscula, por coincidir com o princípio divino. Nesse sentido, havia uma natureza absoluta (N) que gerava 

a natureza (n) e o estado de natureza (PAIVA, 2007). 
183 A Revolução Industrial consagrou o desenvolvimento de uma concepção filosófica-científica mecanicista, 

ratificada pela física newtoniana e pelo Iluminismo no século XVIII, que concebiam a natureza, o mundo, e o 

universo a partir de uma ordem mecânica, objetiva e exterior ao homem. No decorrer do século XX, o mecanicismo 

tornou-se uma das poderosas alavancas intelectuais da transformação técnico-produtiva e social que se verificou 
na Inglaterra a partir dos anos 1780. 
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Buscando recuperar a noção de “comunidade” no pensamento filosófico do final dos anos 

1980, Esposito184 (2013) evidenciou uma vertente crítica com base em Jean-Luc Nancy, 

Maurice Blanchot e Giorgio Agambem185. Em vez de referir-se a uma propriedade ou a uma 

pertença de seus membros, a noção de comunidade, remetia-se a uma alteridade construtiva que 

a diferenciava de si mesma e a excluía de qualquer conotação identitária, desconstruindo o 

neocomunitarismo americano que se insinuava naquele período.  

Entretanto, esta noção foi ressignificada por Esposito (2013) em Communitas e 

Immunitas, quando reforçou a ideia de que a comunidade traz em si a chave para fugir à sua 

condição impolítica e recuperar uma significação política. Em seu movimento genealógico 

rumo à origem do conceito, o autor conclui que: se a comunidade determina a ruptura das 

barreiras de proteção da identidade individual, a imunidade constitui o modo de reconstituí-las 

de forma defensiva e ofensiva contra qualquer elemento externo capaz de ameaçá-la. Isso 

valeria não somente para os indivíduos particulares, mas também para as próprias comunidades, 

entendidas, neste caso, na sua dimensão particular, imunizadas contra qualquer elemento 

estranho que pareceria ameaçá-las a partir do seu exterior. E complementou: 

 [...] no exato momento em que o dispositivo imunitário transforma-se na 
síndrome, ao mesmo tempo defensiva e ofensiva, do nosso tempo, a 

comunidade apresenta-se como o lugar destinado – de modo real e simbólico 

– à resistência ao excesso de imunização186  que nos captura incessantemente. 
(ESPOSITO, 2013, p.2) 

 

Dessa maneira, o autor pensou as relações comunitárias como uma forma de relativizar, 

ou como um contraponto ao excesso de individualismo alcançado na sociedade contemporânea, 

altamente estimulado pela mídia global. Assim, dentre as múltiplas facetas existentes nas 

práticas comunitárias da atualidade, se mostraram relevantes as relações entre indivíduo e 

coletivo. 

Nesse sentido, Bauman187 (2003) também questionou a “comunidade” na 

contemporaneidade como uma forma de homogeneização cultural que não gera dinâmicas 

                                                             
184 Roberto Esposito é especialista em filosofia moral e política, reconhecido por suas contribuições ao debate 

sobre biopolítica e a desconstrução do paradigma da pessoa e da comunidade.  
185 A Comunidade Ociosa de Jean-Luc Nancy (1990), A Comunidade Inconfessável de Maurice Blanchot (2013), 

A Comunidade que vem, Giorgio Agamben (2013) e Communitas: origem e destino da comunidade de Roberto 

Esposito (2013). 
186 Nesta citação, imunização tem o sentido de segurança, ainda segundo o autor: “a comunidade [...] é a passagem 

que [...] remexe a experiência humana, liberando-a da sua obsessão pela segurança”. (Ibid., p.2). 
187 Bauman localizou na Revolução Industrial e na formação do Estado-nação o processo de desconstrução da ideia 

de comunidade, mas sua argumentação refletia sobre o multiculturalismo como um fator de unidade, que reacendia 
a esperança, a utopia. 
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cooperativas, e as inter-relacionou com a noção de “não-lugar”. Entretanto, readmitiu 

reconsiderar uma ressignificação, pois a noção de cooperação, assim como a de comunidade, 

poderia ser, a qualquer momento, moldada – enfraquecida ou fortalecida –.  

Compreender a noção de “comunidade”, a partir desses pensamentos mais recentes, 

ampliou a visão e reforçou o que se pretendia nesta pesquisa, recuperando a reflexão de que a 

comunidade falha enquanto se constitui como unidade de unidades, mas se fortalece como uma 

multiplicidade de singularidades. Ou seja, dependendo de como ela se constitui, pode ser 

evidenciado um processo de subjetividade singular e heterogêneo – potencializador do coletivo 

– ou de subjetivação homogênea, a exemplo de comunidades de caráter religioso que se 

isolaram em suas ideologias por meio de lideranças únicas (COELHO NETTO, 1980), dentre 

outros mecanismos de subjetivação.  

De fato, tão necessário quanto evidenciar a diversidade existente no cerne das 

comunidades é observar a pluralidade dentre elas. Nesse contexto, a noção de comunidade não 

as torna imune nem impermeável às relações com o entorno imediato, nem mesmo com o 

coletivo de alcance mais amplo. Essas considerações as insere em um fluxo de contínua 

transformação, onde as pessoas procuram atender suas necessidades individuais enquanto 

interagem com a vida em comunidade, o que demanda recuperar habilidades de uma cultura 

cooperativa ancestral. 

Não há comunidade funcionando sem individualidade. Reciprocamente, não 

há individualidade sem comunidade: não podemos desenvolvê-la sozinha 
atrás das portas, precisamos de contato, retorno e atrito para reconhecer quem 

somos e perceber nossas forças e fraquezas. A comunidade pode prover um 

lugar seguro para encontrar e expor nossa verdade pessoal (JOUBERT e 
DREGGER188, 2015, p.24, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, há indícios da necessária interdependência entre as dimensões do 

indivíduo na comunidade, e entre a comunidade e a natureza, implicando na materialização de 

lugares que proporcionam ambiência e são apropriados pelas pessoas. A essa relação de cuidado 

com o lugar, Santos Jr. (2016, p.25) desenvolveu a tese sobre o “ethos zeloso”, demonstrada 

por meio da análise da experiência daquelas ecovilas que se espacializaram como  

lugares de convívio e comunhão entre humanos e não humanos, socialmente 

justos e que se comportam também como provocadores de mudanças 
paradigmáticas técnicas e valorativas nas relações entre assentamentos 

                                                             
188 JOUBERT e DREGGER são membros ativos da Rede Global de Ecovilas (GEN) e organizaram na publicação 

Ecovillage: 1001 ways to heal the planet  uma série de reflexões a partir do depoimento daqueles que vivenciam 
essas comunidades em seu cotidiano. Nesta pesquisa, é um material tão importante quanto as reflexões intelectuais. 
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humanos e ecossistemas enquanto se atentam à mudança da realidade 
socioespacial mais ampla (do local ao global) na qual estão inseridos. 

 

Segundo o autor, “o zelo, o cuidado, acontece, então, no vigorar da relação 

humano/Natureza, Terra/mundo enquanto encontro dialógico e produtivo” (Ibid., p.79). 

Como contraponto, Harvey (2001) analisou o mito da solidariedade comunitária que, 

teoricamente, poderia prover a estabilidade e a força necessárias para controlar, gerir e amenizar 

os problemas urbanos, até o ponto em que a “comunidade” poderia substituir as políticas 

públicas. Em contraposição, admitiu-se a ideia de que a “comunidade”, até onde ela exista, é 

uma configuração instável devido aos processos conflituosos que a geram, a sustentam e por 

fim a destroem por dentro. Ao adquirir consistência, torna-se com frequência uma forma social 

exclusiva e opressiva (particularmente perigosa quando romantizada) que pode constituir tanto 

a causa do conflito e da degeneração urbanos como uma panaceia para as dificuldades político-

econômicas.  

Nesse ponto, observou-se que a noção de comunidade pode ser tensionada, variando com 

o contexto em consideração. Nesse sentido, retomou-se as primeiras propostas pré-urbanistas 

de intervenção no espaço, que surgiram com os pensadores críticos em relação aos efeitos da 

cidade industrial. Ao tempo em que foram sensíveis à realidade insalubre da classe trabalhadora 

em formação, também se preocuparam com a produtividade de suas indústrias. Naquele 

momento, esta visão implicou em proposições de modelos que buscavam conciliar soluções 

para a organização social em comunidades próximas à natureza. Foi quando foram incentivadas 

cooperativas de trabalho voltadas para a fábrica e a divisão de serviços internos nos edifícios 

do bem-estar social para garantir mais tempo livre destinado ao trabalho. 

Como reflexão complementar, este período correspondeu à origem da “sociedade 

disciplinar”, referida por Deleuze (1992) como aquela sociedade moldada para o trabalho na 

fábrica, sendo suportadas pela divisão especializada das disciplinas da ciência, em detrimento 

da visão da totalidade. Esta visão seria “permitida” apenas para aqueles que estivessem no 

controle. A “sociedade disciplinar” era, então, controlada por meio do confinamento de corpos 

nas edificações que abrigavam as instituições, como as fábricas, escolas, os hospitais, os 

presídios, e outros semelhantes. 

Em uma reflexão parcial sobre a vertente urbanística, correspondente ao período pré-

urbanista, constatou-se que ela surgiu durante o processo de industrialização e da necessidade 

de contornar seus efeitos na formação de cidades inchadas, insalubres e desumanas. Ao tempo 
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em que essas idealizações foram enquadradas como utópicas, mostravam ser possível 

experimentar outros modos de vida ou de visões de mundo não hegemônicos. Sobretudo, por 

se basearem em atitudes humanitárias e promotoras de autogestão, protagonizadas por 

industriais que promoviam associações de cooperativas para que os trabalhadores tivessem mais 

autonomia, além de melhores condições de educação e serviços compartilhados. As propostas 

eram criativas e inovadoras para lugares com fins de moradia e convívio, fundamentando-se na 

moldagem do caráter do ser humano, a partir da influência que o modo de vida e o ambiente 

exercem sobre o indivíduo. 

Em princípio, foram propostas urbanas pioneiras com foco no interesse coletivo. 

Contudo, o coletivo era visto a partir da mente visionária de intelectuais que consideravam que 

a vida cotidiana era decidida a partir da organização do espaço, a partir de uma lógica tecnicista 

voltada para a reforma social.  

A vertente ambientalista do campo propositivo de ação representa as práticas dos 

movimentos ambientalistas, caracterizadas pelo protagonismo ativista de ideário ecológico do 

final do século XX, expressas na forma de movimentos originados em meio à sociedade civil 

que se espacializaram na forma de aldeias hippies, ecovilas e iniciativas de transição urbana, 

elencados no Capítulo 4. Os ambientalistas, inicialmente, versavam sobre a conservação da 

natureza e a preservação das espécies, prevalecendo um caráter de denúncia, o que conformou 

as correntes do conservacionismo e do preservacionismo. Já as ações protagonizadas por 

ativistas do movimento das ecovilas e do movimento cidades em transição espacializaram suas 

ideias por meio de uma abordagem bottom-up de forma propositiva.  

Ambas, analisadas pelo enfoque na natureza, trataram o campo (meio rural) como 

componente a ser integrado à cidade, como paisagem (urbanística), ou como parte do 

ecossistema (ambiental). Entretanto, suas abordagens são diferentes da preconizada pelo 

sistema hegemônico, fundamentada em uma visão antropocêntrica, na qual a natureza é vista 

como recurso inesgotável dominado pelo homem189. Em relação ao enfoque na comunidade, a 

vertente urbanística apresentou princípios de cooperativismo em busca de valores como a 

coesão comunitária, evidenciando o processo de transformação como aprendizagem. Já a 

vertente ambientalista apresentou princípios que deram suporte a organizações alternativas, 

com valores de colaboração e inclusão, junto a ações de caráter sensacionalista ao abordar 

denúncias sobre os danos e usurpação da natureza e de espécies animais, mas também a práticas 

                                                             
189 O pensamento tecnicista linear considera os recursos ambientais inesgotáveis e disponíveis para a exploração 

indefinida pelo homem (McHARG, 1969; GUATTARI, 2001). 
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comunitárias socioecológicas em lugares de moradia e convívio como experimentações de um 

novo modo de vida alternativo, ou mesmo, complementar ao possível nas cidades.  

Nessa busca por um diálogo entre as vertentes urbanística e ambientalista, foi proposto o 

reconhecimento de um ideário de coexistência socioecológica, argumentando-se ser possível 

inter-relacionar os ideários que prevaleceram em ambas as vertentes - social e ecológico – pois 

coexistem no campo propositivo de ação local das práticas comunitárias emergentes, motivo 

pelo qual estão sendo estudadas.  

 O caráter propositivo e inovador das práticas consideradas utópicas da primeira vertente 

com o ideário ecológico da segunda vertente, que incorporou uma visão em que o ser humano 

estava inserido na natureza, sujeito aos resultados de suas próprias ações sobre a mesma, para 

além de uma visão antropocêntrica. Isso significaria interrelacionar a abordagem top-down, que 

provém da técnica do arquiteto-urbanista, com a abordagem bottom-up, que surge da ação social 

das subjetividades individuais e coletivas, a partir do estabelecimento de uma visão que procura 

aproximar disciplinas e campos do conhecimento. 

 

5.1.2.  Perspectiva Ecosófica e Ecossocialismo 

Recuperou-se a noção de Ecosofia, desde sua primeira aparição em 1889, a partir dos 

escritos de W. H. Atkinson (apud MAGNAVITA, 2012, p.16) que afirmou a “necessidade de 

compreendermos a Ecosofia das funções psíquicas e reprodutivas”. Apenas em 1968 o termo 

foi retomado por Alan Drengson, professor de Filosofia da Universidade de Victoria, no 

Canadá.  

Por Ecosofia quero dizer uma filosofia de harmonia ecológica ou de 

equilíbrio. A filosofia como uma espécie de sabedoria; é abertamente 

normativa, e contém tanto as normas, regras, postulados, princípios e 
hipóteses sobre o estado de eventos em nosso universo. A sabedoria é a 

sabedoria política, prescrição, não só descrição científica e predição. Os 
detalhes de uma Ecosofia irão mostrar muitas variações devido as diferenças 

significativas quanto a “fatos” de poluição, recursos, população, etc. valor 

presente, mas também prioridades de valor (DRENGSON, DEVALL, 2010, 
tradução nossa). 

 

Drengson (1999) discorreu sobre quatro níveis de abordagem em relação à natureza e às 

questões ambientais. Embora não diferenciasse Ecofilosofia de Ecosofia, compreendeu os dois 

primeiros níveis como “eco-filosóficos” e os dois últimos – de proposta mais prática – como 
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“ecosóficos”. O nível I englobava as premissas iniciais, fundamentalmente filosóficas, 

presentes em textos ancestrais importantes que evocavam a unidade homem-natureza, 

sobretudo da cultura oriental, a exemplo do taoísmo. O nível II se expressava pelos movimentos 

apartidários preocupados com questões ambientais, ainda sobre o pensar, refletir e discutir a 

natureza. O nível III era marcado por políticas e propostas de ação prática, e no nível IV as 

ações aconteciam, muitas vezes, implicando protestos, conflitos e desafios às atitudes vigentes, 

como o faz o Greenpeace. 

A emergência dos níveis III e IV da Ecosofia, conforme descrita pelo autor, passou a ser 

uma questão inquietante para os governantes do final do século XX – o que antes dos anos 60 

era considerado nada mais do que um tema excêntrico e hobby de alguns, se tornou um dos 

assuntos mais discutidos da agenda política da atualidade –. 

Dentre as críticas a esse movimento que procurou unir Ecologia e Política, destacou-se a 

obra de Richard Neuhaus190 (1971) que criticava duramente a militância ambiental quando se 

tornava radical, denunciando o movimento ecológico por ainda ser um movimento reativo, pois 

continuava na dinâmica da confrontação, procurando os culpados das tragédias injustas que 

aconteciam no mundo. Para o autor, “faltava construir um novo contexto de celebração” (apud 

PÁDUA, GRINBERG, 1992, p.63).  

No seminário Fundamentos filosóficos do pensamento ecológico, José Agusto Pádua e 

Miguel Grinberg191 evidenciaram estudos sobre a história da reforma política e social inter-

relacionando-a à história da mulher e à história do meio ambiente. Consideravam que era 

fundamental recuperar a capacidade de gerar situações de cooperação e confluência. Para isso, 

seriam necessárias quatro grandes transformações. A primeira delas seria uma transformação 

global, por meio do fenômeno da “planetização” da humanidade, ou seja, de ampliar a 

percepção de ser parte da humanidade ou do planeta, como uma espécie de maturação de um 

fruto, que ainda estaria em processo de geração – como se o movimento ecológico ainda 

estivesse procurando adequar a linguagem para expressar essa percepção para toda a sociedade 

–.  

A segunda seria a transformação que levaria à miniaturização tecnológica, apresentando-

                                                             
190 Richard Neuhaus (1936-2009) escreveu a obra In Defense of People: Ecology and the Seduction of Radicalism 

em 1971. 
191 O Seminário Fundamentos Filosóficos, ocorrido em 16-19 agosto de 1990, foi publicado em livro de mesmo 

nome em 1992, onde PÁDUA, J.A. e GRINBERG, M. escreveram o capítulo Valores Pós-materialistas e 

Movimentos Sociais: o ecologismo como movimento histórico. p.57-74. 
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se como uma necessidade fundamental, procurando fazer mais com menos, pois os recursos 

planetários são limitados. Esta deveria ser acompanhada pela redução da metropolização da 

vida comunitária, no sentido da descentralização das cidades. Isto seria promovido pelo 

movimento biorregional, fundamentado na descentralização da experiência urbana e na 

ampliação da capacidade de autossuficiência em termos de produção de alimentos, de energia 

e do processamento de detritos.  

A terceira transformação seria o planejamento das ecocidades, cidades verdes ou cidades 

ecológicas, onde os Estados Unidos, até então, já contavam com 50 iniciativas. Assim como 

novos investimentos em ecocidades na China e ecobairros experimentais em países da Europa 

(Suécia, França, Alemanha, etc.). 

A quarta transformação seria a interiorização da consciência, que incluía as diversas 

linhas de desenvolvimento humano dos últimos 20 anos, uma tendência preocupada com 

desenvolvimento individual, de maneira comunitária (PÁDUA, J.A. e GRINBERG, M., 1992, 

p.63). Nota-se que, esta última transformação, se encontrava muito presente no movimento 

Cidades em Transição, considerando que a “transição interna” acontece anteriormente à 

externa. Dito de outro modo, transformações pessoais operadas pelo próprio indivíduo, como a 

transformação de seu modo de vida e vínculos culturais, precedem a transformação do seu 

entorno socioespacial.  

Nesta linha filosófica, com tendência a questões socioambientais e ecológicas, na forma 

de um manifesto, Félix Guattari (2012) escreveu As Três Ecologias e evidenciou a ótica 

sistêmica do problema, ao considerar a articulação entre a ética e a política, o que também foi 

denominada como Ecosofia, (re)apresentando-a como uma “filosofia engajada”, com base nas 

três eco-lógicas: a do meio ambiente, a das relações sociais e a da subjetividade humana 

(mental).  

Enquanto filósofo, psicanalista192 e militante revolucionário francês, Guattari (2012) 

atuava tanto em organizações tradicionais como na maioria dos movimentos alternativos 

importantes de seu tempo, por meio de dispositivos políticos, na tentativa de transformação do 

mundo moderno e pós-moderno. Segundo o autor, no centro da discussão encontravam-se as 

relações dos países de primeiro mundo com os de terceiro mundo. No primeiro, o que tem 

ocorrido é a proliferação de tecnologias que provocam riscos graves e irreversíveis ao meio 

ambiente, como na produção energética por usinas nucleares; no segundo, tem ocorrido uma 

                                                             
192 Segundo ele próprio, esquizoanalista, por desenvolver a esquizoanálise ou análise da micropolítica.  
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manutenção de sua pauperização absoluta para a conservação de benefícios e fluxo de materiais 

e dependência científico-tecnológica.  

Consciente das questões ambientais foi atuante no movimento Genération Ecologie, 

desde 1991, e denunciou “o fracasso em ainda não entendermos e aprendermos sobre a 

problemática ambiental, sobre as ações que a causaram e suas implicações e projeções ao longo 

do tempo”. Para o autor, havia uma perda de tempo precioso, esforços mentais teóricos e 

científicos focando sempre as questões: as dos danos industriais, e perdendo a ótica da sistêmica 

do problema, na qual se deveria considerar a articulação entre a ética e a política: o que 

denominou de Ecosofia – “uma disciplina ético-estética de caráter transdisciplinar que articula 

transversalmente os registros heterogêneos das três ecologias (lógica das intensidades ou eco-

lógicas): a do meio ambiente, a das relações sociais e a da subjetividade humana (mental), todos 

eles intimamente interligados” (GUATTARI, 2012, p.8). 

Sua proposta era realizar fraturas em nível molecular entre os três registros ecológicos, 

em uma problematização transversal como pontos de vista complementares, com efeito, como 

lentes intercambiáveis. Notou-se que seu engajamento à crítica e à reforma psiquiátrica também 

foi incorporado a condução filosófica de seu pensamento. Em seu manifesto, argumentou a 

necessidade de um olhar para a constituição da subjetividade e seu rebatimento no social e no 

ambiental, buscando a ressignificação da subjetividade e, consequentemente, do coletivo. Para 

o autor, isso interfere na produção da própria existência humana em novos contextos históricos. 

Em parte, Guattari retomou o termo Ecosofia do ecologista e filósofo norueguês Arne 

Næss, exposto em uma conferência de 1972, para demarcar o que observava como uma 

necessidade para os defensores da libertação social, cujas lutas no século XX foram dominadas 

pelo paradigma da revolução social e do marxismo, de incorporar seus argumentos dentro de 

um quadro ecológico que compreendia as interconexões do social e do ambiental, por um viés 

ético-estético e, essencialmente, político. 

O autor afirmava que as perspectivas ambientalistas tradicionais obscureciam a 

complexidade da relação entre os seres humanos e seu ambiente natural por meio da 

manutenção da separação dualista de sistemas humanos (culturais) e não-humanos (naturais). 

Ele considerava a Ecosofia como um novo campo do conhecimento, que evidenciava uma 

abordagem monista e pluralista – uma abordagem capaz de estudar fenômenos complexos. 
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Em meio à ênfase na inter-relação mental-social-ambiental, o autor preferiu enfatizar a 

heterogeneidade e a diferença, sintetizando acontecimentos e multiplicidades para rastrear 

estruturas rizomáticas (não-hierárquicas), ao invés de criar estruturas unificadas e holísticas. 

A visão ecosófica, sob a eco-lógica mental, se fundamentava na transposição do conceito 

de indivíduo. A correlação indivíduo-coletivo acontece no sentido da formação da subjetividade 

humana, a partir da subjetivação interior do que é captado de um estímulo exterior (do plano de 

imanência) e retorna para fora (como uma dobra193), com significado singular e potencializador 

de emancipação (DELEUZE, 1986). Assim, compete aos novos componentes ecológicos 

polarizá-los e afirmar seus respectivos pesos nas relações de forças políticas e sociais. 

A ecologia mental ou subjetiva reinventa a relação do sujeito com o corpo, da psique 

(inconsciência) e o consciente; e, desses pares, com o tempo que passa. É levada a  

procurar antídotos para a uniformização midiática e telemática, o 
conformismo das modas, as manipulações da opinião pela publicidade, pelas 

sondagens etc.” “Sua maneira de operar aproximar-se-á mais daquela do 

artista do que a dos profissionais “psi”194, sempre assombrados por um ideal 

caduco de cientificidade. (GUATTARI, 2012, p.16) 

 

A ecologia social trabalha as relações humanas, reconstruindo-as em todos os níveis do 

socius; envolve o desenvolvimento de “práticas específicas que tendam a modificar e a 

reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do trabalho, etc.”. 

Nesse domínio, funcionariam “práticas efetivas de experimentação tanto nos níveis 

microssociais quanto em escalas institucionais maiores” (Ibid., p.15).   

A ecologia ambiental reside no princípio de que:  

tudo é possível (de acontecer), tanto as piores catástrofes ambientais quanto 

as evoluções flexíveis”, considerando que, cada vez mais, “os desequilíbrios 
naturais dependerão das intervenções humanas [...] (com) imensos programas 

para regular as relações entre o oxigênio, o ozônio e o gás carbônico na 

atmosfera terrestre (GUATTARI, 2012, p.52). 

 

Recentemente, já no século XXI, o cientista social brasileiro Michael Löwy (2015) propôs 

o ecossocialismo ao combinar a crítica marxista da acumulação e expansão do capital, com a 

crítica do crescimento quantitativo feita pelos ecologistas. O autor conduziu uma compreensão 

                                                             
193 O processo da subjetivação individual pode ser visto a partir da alegoria conceitual representado pela “dobra” 

como a subjetivação interior do que é captado de um estímulo exterior e retorna para fora com significado singular 

(DELEUZE, 1988). 
194 O termo “psi” é a abreviação dos campos do conhecimento que tratam de questões psicológicas individuais. 
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recíproca das duas tendências, em meio à crise histórica da civilização capitalista. 

De acordo com Löwy (2015), o ideário ecossocialista teria surgido a partir do final da 

década de 1960. Esse pensamento procurou esclarecer a relação entre produtivismo e 

capitalismo em seus aspectos econômico-sociais, bem como da crítica aos aspectos 

psicológicos e a uma visão ingênua de neutralidade da ciência e da técnica. Esta visão 

considerava que o sistema social capitalista em vigência se constituía amparado pela aplicação 

da ciência e da tecnologia, com a finalidade produtivista de produção de mercadorias, altamente 

poluente ao meio ambiente e destruidor da qualidade de vida da população.  

Alguns dos precursores desse ideário ecossocialista invocaram a necessidade de: (i) 

subordinar a racionalidade econômica à racionalidade eco social para a reestruturação ecológica 

da sociedade; (ii) enfrentar o dirigismo tecnocrático por meio da aplicação da forma de gestão 

social democrática e autônoma em benefício da coletividade; (iii) reconquistar a autonomia, 

graças a uma reorientação democrática do desenvolvimento econômico (CASTORIADIS E 

BENDIT, 1981; LEFF, 1994; GORZ, 1993).  

Esta concepção corrobora o entendimento de que o capitalismo possui várias fendas 

sistêmicas195 que o impedem de ser economicamente, ecologicamente e solidariamente 

sustentável. Estas fendas seriam capazes de instaurar novas racionalidades, como a economia 

solidária (MANCE, 2008), uma nova racionalidade ambiental196 e uma nova racionalidade 

social produtiva197 (LEFF, 1994), por meio de revoluções moleculares e micropolíticas 

(GUATTARI, 1981, 2012).  

 

5.2. Abordagens teóricas para coexistência socioecológica 

 

5.2.1.  Micropolítica e Resistência criativa 

Uma imensa reconstrução das engrenagens sociais é necessária para fazer face 

aos destroços do Capitalismo Mundial Integrado. Só que essa reconstrução 

                                                             
195 Euclides Mance é filósofo e fundador do Instituto de Filosofia da Libertação. Destaca algumas dessas fendas 

do capitalismo em seu livro “As fendas do capitalismo e sua superação sistêmica”, de 2008.  
196 A racionalidade ambiental contrapõe a racionalidade econômica, que é promovida por um ethos que resulta no 

desenvolvimento do sistema capitalista, e enfatiza a ação do indivíduo motivado por interesses econômicos como 
fundante do capitalismo. Diferente da teoria marxista, esta é outra vertente de explicação da produção do 

capitalismo, a partir de “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, de WEBER (1996). 
197 Enrique Leff é sociólogo e ambientalista com doutorado em economia, tendo sido coordenador da Rede de 

Formação Ambiental para a América Latina e o Caribe do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (1986-
2008).  
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passa menos por reformas de cúpula, leis, decretos, programas burocráticos 
do que pela promoção de práticas inovadoras, pela disseminação de 

experiências alternativas, centradas no respeito à singularidade e no trabalho 
permanente de produção de subjetividade, que vai adquirindo autonomia e ao 

mesmo tempo se articulando ao resto da sociedade. (GUATTARI, 2012, p.44) 

 

Para além da questão das classes sociais, a inquietação de Guattari (2012, p.13) se 

encontrava no reconhecimento da urgência de se forjar novos paradigmas, de preferência de 

inspiração ético-estéticas, para movimentar recursos outros que balizassem uma ruptura com o 

modelo hegemônico, sem, no entanto, significar as reinvindicações e lutas sociais, que 

predominaram no século XX. Somando-se ao pensamento de Deleuze (1992) que sugeria não 

se tratar de temer ou esperar, mas de buscar novas armas. Ou seja, já não serve lutar 

politicamente hoje com as armas do passado, mas inventar formas de ação para resistir ao 

potencial totalitário da sociedade de controle. 

Nessa mesma conduta, Guattari mostrou que não importava apenas reproduzir o que se 

lê, mas sim a metamorfose que a leitura poderia produzir, como “máquina de guerra”. Nesse 

sentido, conceituou como revolução molecular aquela que nasce no lado de dentro do 

pensamento, do processo de subjetivação para uma singularização. 

Para uma análise micropolítica198 (GUATTARI, ROLNIK, 1996), na compreensão desses 

acontecimentos, apontou a necessidade de desterritorializar-se do padrão prevalente do poder 

hegemônico, cada vez mais arrasador, sobre a maior parte da população mundial e abrir espaço 

para uma análise que contemplasse a heterogeneidade dos fluxos e intensidades na microescala. 

Segundo os autores, todas as estratégias vigentes são mutações do sistema capitalista, que busca 

sempre recuperar setores desativados nos negócios ou nas áreas degradadas das cidades para 

gerar novos rendimentos, seja através da venda de produtos, de serviços, de títulos financeiros 

virtuais, de bens imateriais ou da própria cidade, da arte, do esporte e da cultura de massa. 

Afinal, para os autores, tudo é matéria prima para o capitalismo pós-industrial, ou Capitalismo 

Mundial Integrado (CMI).  

Não importava quem era excluído do processo, a riqueza monetária mundial ficaria nas 

mãos de um percentual muito pequeno da população – alguns poucos que usufruem da escassez 

que prevalece sobre a maioria –. Guatarri e Rolnik (1996) indicava que era necessário vivenciar 

                                                             
198 Análise micropolítica ou esquizoanálise é uma concepção da realidade em todas suas superfícies, processos e 

entes, e também nas suas individuações inventivas como acontecimentos-devires. Para esta concepção, a produção, 

o registro e o desejo revolucionários são imanentes e produtores de toda a realidade. Consiste em uma leitura da  
realidade, tanto natural, quanto social, subjetiva e industrial-tecnológica. 
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experiências autônomas e articuladas de reconversão do processo expressivo no sentido de uma 

catalisação da subjetivação criativa. De forma um pouco mais contundente, afirmava que a 

instauração de novos sistemas de valor dependeria da realização de uma revolução molecular, 

proposta no nível micropolítico com alcance planetário, que através da constituição de grupos-

sujeito seria desenvolvido um princípio de “desejo de grupo” capaz de produzir agenciamentos 

coletivos199 de enunciação, portadores de vetores de singularização subjetiva.  

O sujeito guattariano não é um indivíduo, uma pessoa individualizada, que pensa e assim 

existe. Pelo contrário, o sujeito é um conjunto de muitos componentes, um conjunto 

heterogêneo e múltiplo, uma articulação de tais componentes antes e além do indivíduo; o 

indivíduo é como uma estação em transição para mudanças, travessias e ecologias.  

A subjetividade é uma construção. Trata-se de uma relação de si para consigo mesmo, 

com os outros e com o mundo. É o lugar do consenso ou dissenso dos saberes-poderes 

hegemônicos ou de contra-saberes-poderes de resistência. É também o lugar da criatividade 

como micropolítica da subjetivação, a qual pode ser uma criatividade a serviço do controle 

social hegemônico existente, ou então, uma criatividade de resistência, ou seja, de emancipação 

criativa a esse controle (GUATTARI, ROLNIK, 2016; MAGNAVITA, 2011). 

Fundamentadas na ética e na estética, as expressões desse novo paradigma na cidade 

seriam heterogêneas e sem modelo, inovadoras e criativas, engajadas e sem vínculos 

partidários. Surgiriam na microescala da subjetividade, espalhadas e interconectadas, variando 

as intensidades de fluxos em função da movimentação das posições de poder compartilhado 

(GUATTARI, 2006). O poder, que ascende das subjetividades e lugares mais ínfimos, na 

direção bottom-up, despertaria uma potência latente capaz de criar diferença diante da repetição 

das intervenções planejadas de abordagem top-down (GUATTARI, 2012, p.18). Desse modo, 

ao abordar as práticas pesquisadas sob a perspectiva da micropolítica, considerou-se que uma 

ação em um universo menor tem a potência de alcançar transformações maiores.  

Esta visão é compartilhada por Milton Santos (2000, p.81) com base na interpretação dos 

efeitos da urbanização concentrada e das mutações das relações de trabalho, quando afirmava: 

“[...] se a realização da história, a partir dos vetores “de cima”, é ainda dominante, a realização 

de outra história a partir dos vetores “de baixo” é tornada possível. E para isso contribuirão, em 

                                                             
199 Distinto da produção linguística dos sujeitos individuados, os agenciamentos coletivos de enunciação  

correspondem a produção linguística dos coletivos. "Coletivo" aqui não deve ser entendido somente no sentido de 

agrupamento social: ele implica também a entrada de diversas coleções de objetos teóricos, de fluxos materiais e 
energéticos de entidades incorporais, de idealidades matemáticas, estéticas, etc (GUATTARI, ROLNIK, 2016). 
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todos os países, a mistura de povos, raças, culturas, religiões, gostos, etc.”.  

O autor acentuava que “[...] a partir desses efeitos de vizinhança, o indivíduo refortificado 

poderia, num segundo momento, ultrapassar sua busca pelo consumo e entregar-se à busca da 

cidadania” (Ibid., p.81). Nessa perspectiva de que o indivíduo que tem suas necessidades 

básicas supridas passa a penetrar no meio do consumo, o próprio autor acrescentou que, no 

conjunto da civilização, as ações individuais não são inócuas. Ao contrário, dessa forma pode-

se inferir que estas ações demonstraram ter tanta força quanto as coletivas, sendo fundamental 

repensar as escolhas individuais frente ao consumo direcionado de bens e ideologias.  

Dessa forma, a transição para o paradigma ético-estético, proposta por Deleuze e Guattari 

(1992), tem sido alvo de interesse de vários pesquisadores contemporâneos, por uma série de 

novos conceitos capazes de contrapor e superar o “primado da subjetividade” atribuído à 

psicanálise e o “primado da materialidade” delegado ao marxismo. 

Alguns destes conceitos, bem como sua eficácia com relação ao objetivo maior a que se 

propuseram, ou seja, a ruptura com a lógica capitalística, foram questionados por autores 

subsequentes a eles. Em especial, por preconizarem a não dualidade e, ao mesmo tempo, 

elaborarem análise por meio da dualidade macro/micropolítica, diferença/repetição, 

molar/molecular. 

Entretanto, o uso desses conceitos ainda é considerado válido para questionar o sistema, 

a partir de uma nova visão de mundo que traz à superfície o poder da subjetividade individual 

quando se dobra em singularidade, operando em outros meios que não os hegemônicos – 

proposições que invocam a criatividade humana dentro da complexidade da vida cotidiana 

perante a crise urbana e societária atual –. 

 

5.2.2.  Sociologia do Presente: Ação, Técnica e Espaço 

A absorção e a destruição de projetos políticos e metas sociais originadas 
destas três frentes histórico-estruturais – (crise da) modernidade, (crise da) 

ocidentalização e (crise do) capitalismo – apontam para uma crise que não 
admite o desenho de cenários nítidos no final do túnel [...] (que) está sendo 

desenhado nos movimentos internos da própria transição (RIBEIRO, 2012a, 

p.112). 

 

A socióloga e professora Ana Clara Ribeiro – que atuou no campo social urbano e 

transitou por estudos nas disciplinas das ciências do espaço, na sociologia e na antropologia, 
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tanto no Brasil quanto na América Latina – tratou o Planejamento Urbano e Regional com 

engajamento ético e político na luta pela emancipação popular.  

Sua proposta articulava as várias facetas da ação social ao pensamento de Milton Santos 

(1997) sobre os homens lentos200, a questão da técnica e do espaço; e com o de Paulo Freire 

(1979; 1987; 1996) sobre a dimensão do compromisso humano de reflexão e de consciência em 

relação às contradições e as ambições que criam as fragmentações e as segregações 

socioespaciais (RIBEIRO et al., 2012b, p.24).   

Seu pensamento e sua ação trouxeram referências para a construção do projeto político 

que leva em conta o componente social de classe, a relação entre poder e técnica, a produção 

social do espaço e a potencialidade material e subjetiva das práticas cotidianas, desenvolvidas 

pelos sujeitos coletivos na cidade. Pesquisando sobre os conflitos, as demandas, as lutas, 

desenvolveu uma metodologia inovadora de modo a escutar as vozes das periferias. A sua 

abordagem teórica e prática permitia projetar as potencialidades emergentes da intelectualidade 

atuante, nascida nos circuitos da vida popular, desde os vetores das horizontalidades, onde a 

cidade é o terreno da contra-hegemonia – circuitos que desenham outra economia e outra 

política do novo valor de uso da autonomia, da cooperação e das resistências. 

Ribeiro (2012b) buscava captar a emergência de uma criatividade social e uma produção 

cultural, sobre a qual desenvolveu a metodologia da cartografia da ação social, que lastreia e 

desenha o mapa do movimento da sociedade, das lutas (protestos, reivindicações e 

manifestações) – da ação molecular e de novos desejos –, ou seja, das ações e desejos das bases 

populares. Desse modo, reconstruía suas formas de organização e de associação nos territórios, 

revelando a inteligência coletiva que se afirmava em suas instituições. Redes e movimentos, a 

partir dos quais se podia ver as forças transformadoras, agindo pelo Direito à Cidade desde as 

periferias, respondendo ao projeto da cidade neoliberal e das suas estratégias de contenção e 

controle social.  

Seu principal argumento sobre a crise paradigmática das ciências sociais era: o necessário 

reposicionamento das tarefas do conhecimento no cerne da transformação da totalidade social, 

incluindo as representações sociais da totalidade. Nesse sentido, propôs novos esforços da 

sociologia, a partir de princípios éticos e científicos de uma sociologia do presente, com os 

                                                             
200 Homem lento diz respeito ao homem comum que faz resistência contra as forças perversas da globalização, 

pois sua natureza contrapõe a velocidade do homem aprisionado nas engrenagens do tempo mecânico, 

quantificador do trabalho humano. A este “homem lento”, pobre e do lugar, onde as relações podem criar vínculos, 

resta a observação, o sentir, o mundo e as pessoas a sua volta. Com isso fertilizam o terreno para a solidariedade 
na cidade (SANTOS, 1997).  
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seguintes reconhecimentos: (i) da complexidade; (ii) da incerteza; (iii) de racionalidades 

alternativas; (iv) da porosidade das fronteiras disciplinares; (v) de compromissos com a 

modernidade; (vi) do poder de determinação do social, do próprio tecido da sociedade; (viii) da 

força criadora da sociabilidade; (ix) do simples; (x) de universais junto a particularidades e 

singularidades. 

A conjugação desses princípios apoiaria respostas a serem oferecidas pela sociologia a 

demandas do presente, como: (i) a superação do pensamento dicotômico e da absorção 

formalista da dialética; (ii) a preservação de questões clássicas em meio às mudanças na 

realização da vida social, como a disputa por protagonismos; (iii) o trabalho nas áreas de 

sobreposição de esferas antes isoladas da vida coletiva, como: público-privado; sociedade-

Estado; cidadania-consumo. Por uma ruptura do isolamento e de uma possível 

transdisciplinaridade (RIBEIRO, 2012a, p.119-123). 

Para melhor compreensão dessa abordagem, foi necessário elucidar alguns dos conceitos 

e categorias utilizadas nesta abordagem, como ação social; técnica; espaço; protagonismo e 

capacidade propositiva. A ação social é portadora de sentidos, de visão de mundo e de 

estratégias das artes de fazer, e representa o cotidiano da vida coletiva. O ritmo acelerado da 

vida, muitas vezes, transforma a ação ou a possibilidade dela em atividade, o que sugere não 

haver um sujeito, nem um projeto próprio, nem saber qual a direção da ação – o excesso de 

atividade diminui a oportunidade de ser sujeito ou de ser ator em algumas arenas, esferas ou 

circunstâncias (RIBEIRO, 2014, p.63).   

Para compreender, simultaneamente, os limites e as necessidades da ação política no 

presente, a ação pode ser analisada por vários ângulos: (i) a ação política201 e o que de fato é 

envolvido, dialeticamente (Marx); (ii) a ação racional ou a ação tradicional, se dirigida a fins 

ou ao convencimento (Weber202); ou (iii) uma ação política revista, mas já com outra leitura.  

Dessa forma, a ação é compreendida de forma ampliada, em que todos os atos humanos 

são como atos políticos. Assim, a co-responsabilidade pela qualidade do tecido social e da vida 

social se apresenta em cada gesto, e não apenas em algumas situações. 

Quanto à técnica, advertia que as alterações na base técnica da vida coletiva expressam 

                                                             
201 A política está dentro de todas as esferas da vida humana: se manifesta no Estado, nos partidos e na vontade de 

transformação social; assim como, dentro das instituições, das escolas, da universidade, de vários lugares 

(RIBEIRO, 2014, p.47). 
202 Weber apreciava facetas da experiência norte-americana diante da experiência europeia, mas temia a 

manipulação da cultura e da ação e, por outro lado, o excesso de racionalidade, levando à racionalização da vida 
cotidiana.  
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(e exigem) mudanças nas orientações da conduta e sentidos da ação social: ao sistema técnico, 

a forma como as múltiplas técnicas de distintas temporalidades e a sua outra face, foi dada a 

categoria-conceito de tecnoesfera. No entanto, era importante estar atento: ciência e técnica – a 

tecnociência – estavam aplicadas na reprodução e na extensão dos mecanismos hegemônicos. 

Segundo a autora, é aí que se encontra a inovação como tendência contemporânea dos 

mecanismos de controle da psique (RIBEIRO, 2014, p.195). 

Quanto ao espaço, entendia-o como consequência da compreensão da ação que leva para 

o âmago do lugar e do cotidiano, pois nem tudo estava determinado e construído. Por isso a co-

responsabilidade: se tudo estivesse determinado, não se poderia “ser”. Isso significa o quanto é 

importante mergulhar no lugar, no cotidiano, para ver a forma como se faz o tecido social, como 

as práticas e ações sociais determinam a qualidade da existência, e isso se dá nos mínimos 

gestos, nos mínimos atos. Ou seja, o espaço ainda como categoria social de análise. Assim, 

Ribeiro (2014, p.46-47) afirmava: “as classes populares, como não são classes dominantes, 

precisam saber disso”. A leitura que interessava era a da totalidade social em aberto, na qual o 

espaço não seria lido como inerte, mas como prático-inerte203. Se o espaço era um prático-

inerte, teria nele tanto a ação como a problemática do sujeito. 

O conceito de protagonismo – palavra de origem grega que diz respeito a ter o papel 

principal no teatro ou na política – estava articulado a uma cenarização que incluía duas faces 

da política: (i) fortalecida nos anos 1960, a articulação entre sujeito, ator e projeto que 

configurava a vontade política, defendida em cena ou nas arenas institucionais e públicas, em 

geral, podendo ser nomeada de protagonismo (remetia à finalidade da ação). Esta versão, que 

se dirigia a configuração dos sujeitos coletivos, teria conduzido à teoria crítica dos movimentos 

sociais; (ii) nos anos 1990, havia uma ênfase nos meios e não nos fins, logo, a ideia de projeto 

ficava subordinada a algo intermediário, que era uma operação racional mais eficiente da 

máquina administrativa, por exemplo, o “etapismo”.  

De acordo com Ribeiro (2014, p.60-62), nesse processo havia um aumento da capacidade 

propositiva, que não se tornava necessariamente um projeto com plena vontade política, como 

tendia a ser na primeira face. Ou seja, não necessariamente conduzia ao sujeito que sabia o 

porquê de sua ação e, consequentemente, seu protagonismo – a exemplo do processo de 

participação popular conduzido no planejamento urbano nas últimas décadas. Logo, na segunda 

                                                             
203 A noção de prático-inerte foi fundamental na concepção epistemológica de Milton Santos, na qual não há nada 

que não seja também ativo. Isso implicava na determinação ativa de múltiplas entradas, inclusive na do projetista, 
que teria sua prática embutida no espaço construído. 
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face criticou em grande parte a problemática do sujeito – uma problemática vinculada ao ideário 

da liberdade e com rebatimento estrutural na cena. Dessa forma, evidenciava na primeira face 

o protagonismo-ator, e na segunda, o ator-protagonista e o aumento da capacidade propositiva. 

Exatamente o que é procurado nas práticas estudadas. 

Segundo o pensamento sociológico de Ribeiro (2014, p.89), era fundamental estar alerta 

para entender e acompanhar as alterações do “protagonismo”, não apenas para entender o 

pensamento dominante, mas também, estrategicamente, como se deveria conviver com esse 

pensamento, com outros objetivos que não o da produção. 

Justifica-se, portanto, assumir essa abordagem teórica como uma componente relevante 

que potencializa a leitura do discurso da produção do espaço, tanto das intervenções derivadas 

do planejamento urbano hegemônico, quanto das práticas comunitárias emergentes que se 

espacializam em lugares de morar e conviver. À dinâmica das práticas, coube uma colaboração 

da Sociologia no entendimento e na problemática dessas práticas sociais estudadas, já que o 

espaço não é inerte. Há uma articulação entre sistema técnico e da ação (tecnosfera e 

psicosfera), os quais são expressos no espaço, como lugar socialmente construído. 

Afinal, Ana Clara Ribeiro (2012b) contribuiu com a perspectiva da Sociologia para 

compreender o presente, por meio de uma decodificação de regras e normas sociais das 

sociedades complexas, que também formam e envolvem o pesquisador. Assim, promove 

reflexões estimuladas pelo desvendamento dos mecanismos do poder e pelo encontro de 

métodos e técnicas que permitem questionar a sociedade.  

Conforme indicado por Ribeiro (2012a, p.114) são necessárias as seguintes observações 

sobre as práticas sociais nos níveis da ação, técnica e espaço: a existência de associações entre 

horizontalidade e verticalidade; os níveis de detalhe ou escalas micro e macro; a 

homogeneização e extrema diferenciação; a massificação e personalização; a fluidez e 

enrijecimento de fronteiras; a mobilização e a indiferença.  

 

5.2.3.  Visão Sistêmica e Transdisciplinar 

A visão sistêmica e transdisciplinar foi reconhecida como abordagem necessária para 

convergir as questões sociais e ambientais. Para tanto, recuperou-se a extensa pesquisa realizada 

por Andrade (2014) que, em sua tese, comprovou que o pensamento sistêmico complexo e 
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transdisciplinar204 pode conectar a ciência ecológica e o desenho urbano, com base nos autores 

Nicolescu (1999) e Morin (2003, 2005). Entretanto, para a autora, o planejamento urbano-

ambiental ainda não contempla esta visão, e precisaria considerar a complexidade do uno e do 

múltiplo, os princípios unificadores e as conexões que abrangessem os vários níveis de 

realidade, a diversidade de visões, de atores envolvidos, o pensamento sistêmico e o princípio 

dialógico da dualidade205.  

Assim, evidenciou-se a existência de um vasto tratamento teórico sobre a questão que foi 

pouco concretizado nas práticas de intervenção urbana até a atualidade, isso por não oferecer 

orientação para a operacionalização prática. Sua tese avançou na proposta de operacionalizar 

esses conteúdos em projetos ambientais urbanos, por meio da identificação de princípios e 

padrões, estabelecendo procedimentos metodológicos para o desenho de cidades sensíveis à 

água. 

Por outro lado, a complexidade do pensamento contemporâneo ao abarcar questões 

sociais, humanas, políticas, econômicas e ambientais, com base na subjetividade e na 

transdisciplinaridade, recebeu contribuições de Guattari (2012) para a leitura do contexto. Foi 

verificado que a ação no espaço provém de protagonistas múltiplos, e apontam para o 

deslocamento das relações de poder para estruturas rizomáticas206, ou seja, estruturas do 

pensamento que se elaboram simultaneamente, a partir de todos os pontos e sob a influência de 

diferentes observações e conceitualizações. As estruturas não são mais derivadas de meios 

lógicos de um conjunto de princípios pré-estabelecidos, a exemplo da ação organizada da 

sociedade civil conectada em redes de relações colaborativas de diferentes intensidades. 

Ainda sobre a visão transdisciplinar aplicada ao domínio da política, Guattari (2012) 

considerava que o foco deveria ser a transversalidade entre a ciência, o social, o estético e o 

político, sendo necessário repensar uma política da ciência, para além da ciência política 

pensada pelos marxistas do materialismo histórico. Em contrapartida dialética, a política 

deveria ser pensada como domínio transversalista, abandonando suas arenas, saindo do foco da 

mídia e de uma economia guiada unicamente pelo lucro, para chegar à reapropriação pelo tecido 

                                                             
204 A metodologia da transdisciplinaridade inclui vários níveis de realidade, abrange a visão da complexidade dos 

fenômenos e trabalha com a lógica do terceiro incluído (o que permite cruzamento de diferentes olhares, por meio 

de um sistema coerente e aberto) (NICOLESCU apud ANDRADE, 2014). 
205 O princípio dialógico permite, mesmo no seio da unidade (sociedade), manter a dualidade (diversidade 

individual). “O termo dialógico quer dizer que duas lógicas, dois princípios, estão unidos sem que a dualidade se 

perca nessa unidade: daí vem a idéia de "unidualidade" (MORIN, 2005, p.189).   
206 O conceito filosófico de “rizoma” (virtual, incorporal) foi inspirado, por analogia, em uma raiz superficial 

(grama) em contraposição à raiz profunda da árvore, ou seja, ao pensamento “arborescente” (árvore/estrutura), 
hierárquico, herdado da Modernidade. 
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social das técnicas e das ciências. Afinal, o autor propunha uma “política mais próxima dos 

ecossistemas da vida cotidiana e, no entanto, preocupada com as grandes articulações do 

planeta”. 

Nesta visão transdisciplinar, o contexto permitiu incluir a ecologia de saberes, que 

focalizava possibilidades de diálogo entre saberes hegemônicos (científicos) e não 

hegemônicos (saberes comuns, locais). Sobre esses saberes, Milton Santos (2006) e Carlos 

Hissa (2007) afirmaram que o papel da transdisciplinaridade deve ser substancialmente 

reforçado, utilizando especialmente a política e os programas de pesquisa como alavancas para 

desenvolver e integrar novas abordagens para a interação transformadora entre ciência e 

sociedade nas cidades. 

De forma complementar, na abordagem transdisciplinar e multiescalar, de acordo com a 

reflexão de Harvey (2000, p.306) sobre mundos urbanos possíveis, foi elucidado que a dialética 

permite que conhecimentos e práticas adquiram coerência, interescalarmente, sem recorrer a 

nenhum tipo de reducionismo causal estreito, Harvey sugeriu que a produção da escala espaço-

temporal tem tanta importância quanto a produção de diferenciações no interior de uma escala:  

[...] a transformação das relações socioecológicas em um ambiente urbano 
deve ser um processo contínuo de mudança socioambiental, uma revolução 

que tenha raízes nas condições contemporâneas e persiga a construção de uma 

sociedade alternativa como objetivo de longo prazo mediante ações de curto 
prazo, na microescala local. (HARVEY, 2001) 

 

Na multidisciplinaridade, se recorreria a informações de várias matérias para estudar 

determinado elemento, sem a preocupação de interligar as disciplinas em si. Cada matéria 

contribuiria com informações pertinentes ao seu campo de conhecimento, sem que houvesse 

uma real integração entre elas. Como um processo inicial rumo à tentativa de um pensamento 

horizontalizado entre as disciplinas, a multidisciplinaridade instituiria o início do fim da 

especialização do conteúdo. Para Morin (2003) o grande problema nesta linha de trabalho se 

encontrava na difícil localização da “via de interarticulação” entre as diferentes ciências, sendo 

importante frisar que cada uma delas possui uma linguagem própria e conceitos particulares 

que precisariam ser traduzidos entre as linguagens. 

Na interdisciplinaridade se estabeleceria uma interação entre duas ou mais disciplinas, 

pois os conceitos estariam organizados em torno de unidades mais globais, de estruturas 

conceituais e metodológicas compartilhadas por várias disciplinas. Segundo Bochniak (1992), 

esta perspectiva transcendia a justaposição das disciplinas, sendo na verdade um processo de 
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co-participação, reciprocidade, mutualidade e diálogo, que caracterizava não somente as 

disciplinas, mas todos os envolvidos no processo educativo.  

Na transdisciplinaridade, a cooperação entre as várias matérias não mais comportaria 

separá-las, o que faria surgir uma “macrodisciplina” como, por exemplo, as grandes teorias 

explicativas do funcionamento da sociedade.  

Diante da abordagem sistêmica e transdisciplinar apresentada a partir dos autores 

analisados, sob a perspectiva ecosófica, pôde-se incorporar o eixo transversal da Ecologia, do 

Desenho Urbano, da Política ou mesmo, da Arte. Assim, foi possível potencializar a integração 

entre as disciplinas de modo a promover o que Nicolescu (1999) afirmava sobre a 

transdisciplinaridade como aquilo que se encontra entre as disciplinas, através das disciplinas e 

para além de toda a disciplina. 

 

5.2.4.  De Placemaking à Criação de Lugares 

O termo “criando lugar”207 se refere ao conceito de placemaking – algumas vezes 

traduzido como “construindo lugar” ou “fazendo lugar” – com algumas diferenças de 

interpretação, desde a criação do termo na década de 1960 até mais recentemente.  

Na década de 1980, quando William H. Whyte publicou os resultados da pesquisa Street 

Life Project, tanto em livro quanto em filme, foi iniciada uma revolução no planejamento de 

espaços públicos, por fundamentar estudos em múltiplas áreas do conhecimento.   

Tendo como mentores, Jane Jacobs (1961) e William Whyte (1980), a organização 

Project for Public Spaces – PPS foi criada em 1975, nos Estados Unidos, utilizando o lema “é 

preciso um lugar para criar uma comunidade, e uma comunidade para criar um lugar”. Na 

década de 1990, o termo placemaking foi cunhado para descrever sua atuação no espaço, como 

uma abordagem de participação da comunidade, de observação do uso dos espaços públicos, 

questionando e escutando as pessoas que ali viviam, trabalhavam ou visitavam, para descobrir 

suas necessidades e desejos, destacando as potencialidades locais. Essas informações eram 

direcionadas para a criação de uma visão comum para o lugar, que possibilitava a 

implementação de mudanças rápidas trazendo benefícios imediatos para o espaço público e para 

as pessoas que o frequentavam. Segundo a organização, esta prática tem sua eficácia na 

                                                             
207 O termo “criação de lugar” ou “criando lugar”, nesta tese, se refere ao conceito original de placemaking, 

ampliando-o ao integrar conteúdos mentais (culturais), sociais e ambientais, para fundamentar o que vem a ser 
socioecológico. 
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capitalização de recursos, inspiração e aumento de potencial de autogestão, resultando em 

espaços públicos mais apropriados às realidades locais.  

Neste caso, o lugar passa a ser visto por uma perspectiva mais humanizada do que 

simplesmente com valor econômico. A exemplo do Privately owned public space, uma 

Resolução Legal de 1961, em Nova York, além de estimular diretamente cidadãos, utilizava 

também recursos legais para encorajar que investidores privados atuassem de acordo com 

diretrizes do setor público, o que ampliava consideravelmente a rede de espaços públicos, 

mesmo quando se localizavam em locais privados (KAYDEN et al, 2000, p.11; CASTELLO, 

2007, p.58). Esta prática é semelhante a atual Parceria Público-Provado (PPP), presente nos 

Planos Diretores Municipais, que rapidamente passou a servir o sistema hegemônico em nível 

nacional. 

Certos autores também abordam o conceito de lugar enfatizando o planejamento urbano 

aliado à meta de “construção de lugares” de entretenimento e turismo, ou como localização com 

valor econômico, na lógica de criar oportunidades de acumulação do capital (CASTELLO, 

2007, p.40; VARGAS, 2001, p.84; FAINSTEIN, 2001, p.202). Há estudos que enfocam o 

conceito de “lugar” como componente do mercado imobiliário; “lugar” visto como commodity 

– um objeto com valor de troca; ou “lugar” como tema, objetivo e resultado de uma estratégia 

de marketing no desenvolvimento do turismo urbano (CASTELLO, 2007, p.41). Muitos desses 

lugares construídos caracterizam-se como “não lugares”, a exemplo dos shopping centers, 

aeroportos e parques de diversão. Estes são repetidos indiscriminadamente e reproduzem o 

modo de produção capitalista, perdendo a identidade local e da cidade ou país em que se 

encontram.  

Esta pesquisa procurou diferenciar este modo de construção de não-lugares pelo processo 

de “criação de lugar”, que seria o espaço produzido pela lógica das vivências cotidianas das 

pessoas e dos processos econômicos, relações políticas e sociais, incluindo os valores e atitudes 

que as pessoas elaboram a respeito do ambiente em que vivem, não apenas agindo sobre ele, 

mas por meio da busca de associações e engajamento político.  

A noção de placemaking, em princípio, foi fundamentada na visão do planejamento 

urbano de abordagem top-down, embora estivesse atenta ao protagonismo dos moradores 

locais. O processo de “criação de lugar” contrapõe o sentido original da noção de placemaking, 

uma abordagem bottom-up, inicia-se muitas vezes sem planejamento – a criação e gestão do 

lugar parte da iniciativa individual ou coletiva de moradores locais –, visando transformar uma 

área, muitas vezes abandonada, em um lugar com ambiência e apropriado pelas pessoas, de 
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forma a promover transformação socioespacial de forma plural, sendo capazes de potencializar 

o coletivo sem constituir modelos replicáveis. 

Enfim, a criação de um lugar diferencia os espaços públicos, ou por uma geometria 

específica, ou por processos e dinâmicas a que são submetidos, favorecendo sua apropriação 

pelas pessoas; ou ainda, pela possibilidade de testemunhar as associações da vida urbana 

coletiva, distinta daquela desenvolvida nos espaços privados. Esta criação acontece em 

contextos mais igualitários e/ou em contextos desiguais, por meio da convergência de questões 

socioecológicas.  

Outra face relativa ao fenômeno placemaking (aqui transposto como ação local de 

“criação de lugar”) foi estudada por Mahyar Arefi, professor doutor da Escola de Planejamento 

Urbano da University of Cincinnati, com publicações recentes sobre lugar e placemaking, 

desenvolvimento comunitário e a noção de resiliência urbana. Considerou categorias 

socioespaciais ao pesquisar casos extremos em Boston e Istambul, com seu livro 

Deconstructing Pacemaking208, de 2014, onde propôs elucidar os diversos aspectos que 

delineiam as forças e orientam esta ação, desde o processo de participação à materialização no 

ambiente construído, com ou sem planejamento prévio. O autor classificou estas forças 

norteadoras com base em: oportunidades (ocupações informais que aproveitam situações 

oportunas para responder a deficiências tangíveis); necessidades (intervenções governamentais 

em resposta a uma gama de necessidades relativas a melhoria dos serviços públicos: habitação, 

trabalho, saúde, educação, etc.); e ativos ou ativismos (ações locais que refletem a vontade de 

membros de uma comunidade em investir em suas próprias capacidades, recursos e 

potencialidades). Esta classificação auxiliou na compreensão da dimensão política dessas 

ações. 

Por correspondência à análise de Arefi (2014, p.18-20), nesta pesquisa pôde-se inferir que 

muitas comunidades não-intencionais tendem a ser norteadas “por oportunidade”, como 

resistência à segregação espacial, por meio de ocupações coletivas de terras, muitas vezes, fruto 

de conflitos de propriedade do solo. As comunidades intencionais seriam norteadas por 

“ativismos”, ou seja, originadas como reflexo da vontade das singularidades individuais e 

coletivas de um grupo em investir em suas próprias capacidades, recursos e potencialidades em 

contraposição ao sistema hegemônico. 

                                                             
208 Desconstruindo placemaking: oportunidades, necessidades e ativismos (tradução nossa). 
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Como complemento, o autor indicou a análise do fenômeno placemaking, segundo sua 

natureza (se transitória, complexa, de múltiplas camadas ou se contestadora). Seria de natureza 

transitória, ao refletir as circunstâncias do momento em que as pessoas criam. Seria de natureza 

complexa, ao proceder como lugares concebidos, percebidos e vividos, de acordo com a tríade 

conceitual de Lefebvre (1991). Teria múltiplas camadas, ao abranger dimensões físicas, sociais 

e políticas, pois os lugares refletem as realidades físicas relativas à escala, à distância, à 

acessibilidade, além das realidades socioeconômicas distintas, quanto à densidade e à 

concentração de riqueza e pobreza, assim como, a homogeneidade ou diversidade social. Teria 

natureza contestadora, ao expressar realidades políticas de lutas por identidades locais, às vezes, 

intensificando divisões étnicas, religiosas e divisões sectárias; ou que contestam por Direito à 

cidade (AREFI, 2014).  

Além disso, diante da diversidade das práticas emergentes, mostrou-se necessário estudar 

as origens do conceito de “lugar”. A partir de uma análise do estado da arte realizado por 

Castello (2007) foram identificadas que variações de abordagem do tema em Arquitetura-

Urbanismo receberam influências dos campos da Percepção Ambiental (socio-psicológica, que 

diferencia entre os “estímulos percebidos”, por experiências coletivas vividas pelos cidadãos e 

a “percepção estimulada”, empregada no projeto de novos lugares, influenciando a percepção 

das pessoas sobre esses lugares); do Meio Urbanístico (gerencial-mercadológica, é a variação 

pós-moderna de lugar, que agrega um considerável valor econômico ao conceito, como um bem 

imobiliário urbano, prevalecendo os valores de uso e de troca do solo); e da Economia 

consumista (arquitetônico-urbanístico, que traz um sentido de reinvenção do modo de vida em 

meio urbano, em plena transformação). Estas influências estabelecem interrelações entre 

conteúdos de natureza geográfica, psicológica, social, antropológica, econômica e filosófica, o 

que convidou somar outros conteúdos essenciais para integrar a sociedade e o ambiente como 

parte de um mesmo ecossistema. O conceito de lugar, nesse contexto, considerou o espaço 

produzido por duas lógicas, a saber, a das vivências cotidianas das pessoas e a dos processos 

econômicos, políticos e sociais, estudando o cotidiano como forma de compreender os valores 

e atitudes que as pessoas comuns elaboram a respeito do espaço e do ambiente em que vivem. 

No contexto deste estudo, o conceito de lugar foi originado em uma ação local 

independente que exprimiu maior grau de efetividade, de uso e de durabilidade, considerando 

as transformações e permanências no processo de “criação do lugar”. Este conceito, opõe-se ao 

de placemaking ou “construção do lugar”, criado na década de 1990, quando se considerava a 

“percepção estimulada”, a partir do planejamento urbano de vertente simbólica pós-moderna 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
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que intencionava influenciar as experiências coletivas vividas e percebidas pelas pessoas, como 

em shopping centers, aeroportos e parques de diversões (CASTELLO, 2007). 

Extrapolando para espaços públicos, no meio ambiente urbano, a forma de estímulo 

externo na construção de lugares – sem o envolvimento e a participação dos moradores locais 

e possíveis usuários –, com o passar do tempo, tendeu a torná-los “não lugares” onde, muitas 

vezes, foram reproduzidos vandalismos e abandono. Do mesmo modo, foi preciso extrapolar a 

noção de identidade do lugar para não denotar uma lógica binária de inclusão e exclusão, 

optando-se por uma noção de heterogeneidade de conexões, segundo o pensamento de Deleuze 

e Guattari (1995).  

Nesse sentido, a noção de lugar foi conduzida nesta tese para estabelecer um suporte 

teórico ao âmbito da Arquitetura-Urbanismo, que se encontra na interseção entre as Ciências 

Sociais Aplicadas, as Humanas e as Ambientais. Sem pretender a repetição de aspectos já 

tratados em estudos sobre lugar (CASTELLO, 2007), observou-se o quanto era reforçada a 

prevalência da ação protagonizada por especialistas na (re)produção de lugares nas cidades. 

Principalmente, porque muitos desses profissionais do planejamento urbano têm sido 

mediadores de processos decisórios em que as relações político-econômicas hegemônicas 

exercem o papel de coadjuvante do mercado imobiliário especulativo, reforçando interesses 

unilaterais e particulares.  

No entanto, há uma parcela de profissionais que também procura uma atuação 

diferenciada em favor da melhoria de vida e das condições de habitabilidade para a maioria da 

população, buscando atuar em mediações e processos participativos propositivos para os 

lugares de morar e conviver.  

A “criação de lugares” surgiu da ação protagonizada por singularidades individuais e 

coletivas, no campo propositivo de ação local, que convergem com a ação da Arquitetura-

Urbanismo quando associadas a agentes plurais nos processos participativos mais engajados. 

As práticas comunitárias emergentes de caráter não hegemônico caracterizam-se pela 

resistência criativa, no sentido da proatividade autônoma na criação de lugares, sem aguardar a 

ação do poder público e dos caminhos habituais do planejamento urbano de protagonismo 

técnico. Este conteúdo se assemelha ao conceito de Urbanismo Tático, diferenciando-se deste 

por não serem ações de caráter efêmero, e sim mais prolongadas, de médio e longo prazo 

caracterizadas por engajamento. 
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Nesse sentido, para esta tese, o significado da expressão “criando lugar” exprime a 

coexistência entre as questões sociocultural, ambiental integrados ao lugar, potencializadas pela 

postura política das pessoas. Com enfoque na ambiência e na apropriação do espaço, por 

caminhos de resistência criativa, desvia-se o foco dos processos decisórios, apenas baseados no 

valor de mercado, para a resolução de necessidades das singularidades individuais e coletivas 

da comunidade, em seus lugares de moradia e convívio. 

 

5.2.5.  Dimensões do Direito à Cidade 

 

A Revolução foi definida há muito tempo [...] em termos de uma mudança 

política no nível do Estado (e) a propriedade coletiva ou estatal dos meios de 
produção [...] hoje essas definições limitadas já não são suficientes. A 

transformação da sociedade pressupõe uma propriedade coletiva e uma gestão 

do espaço fundada na participação permanente das “partes interessadas” 
(habitantes ou usuários do espaço) (LEFEBVRE, 2006, p.422). 

 

Henry Lefebvre (2006), filósofo marxista e sociólogo francês, em A Produção do 

Espaço209, argumentou que o capitalismo e o Estado dominavam a sociedade como uma força 

conjunta, o que chamou de “modo de produção do Estado”. O autor defendeu a tese de que, 

para dominar a sociedade, esse modo de produção deveria necessariamente controlar o espaço 

ao criar o que ele denominou por “espaço abstrato” – um espaço que reduzia sua complexidade 

ao se tornar uma rede homogeneizada, na qual o regime de propriedade privada define o que 

pode ser medido, registrado e trocado no mercado. 

Lefebvre (1999), em seu livro A Revolução Urbana, original de 1970, propôs lutar por 

um “espaço diferencial” onde, diferente do “espaço abstrato”, os habitantes ou usuários se 

apropriariam da produção do mesmo, o produziriam e gerenciariam juntos, em comum. O autor 

aplicou esta análise ao espaço urbano e evidenciou que sob o regime capitalista foi produzida a 

“cidade industrial”, na qual a propriedade privada e o valor de troca organizavam o espaço, 

onde as pessoas são segregadas entre si e armazenadas em espaços estéreis, os chamando de 

habitat. Esta separação tornou as pessoas politicamente passivas, fazendo-as funcionar como 

trabalhadores e consumidores, em vez de participantes ativos na vida urbana. Para o autor, o 

propósito da cidade industrial era ser um motor do crescimento econômico capitalista, como 

uma oligarquia, administrada para seus habitantes por uma elite de poucos especialistas estatais 

                                                             
209 Tradução Grupo “As (im)possibilidades do urbano na metrópole contemporânea”, 2006, no prelo.  
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e gerentes corporativos (Ibid., 1999). 

Na sociedade urbana, em contraste, o autor previu que os habitantes se apropriariam do 

espaço urbano, usando-o para atender suas necessidades. Esta convocaria os habitantes em 

espaços de encontro e envolvimento, em ligações coletivas e significativas sobre o tipo de 

cidade que desejam. Este convívio construiria um sentido compartilhado de propósito comum, 

mas também serviria para tornar os habitantes conscientes das diferenças substantivas entre 

eles, que deveriam gerenciar e mobilizar a medida das decisões conjuntas sobre o futuro urbano.  

Na sociedade urbana, os habitantes seriam ativos social e politicamente. Através de um 

processo que ele chamou de l’inhabiter (que contrasta com o habitat), os habitantes 

participariam plenamente da vida urbana, sendo que o objetivo da cidade não seria a 

acumulação econômica, mas o livre desenvolvimento do potencial humano de cada pessoa. Em 

suma, uma cidade produzida e gerenciada pelos habitantes para si, sem o Estado e sem o capital 

– uma espécie de autogestão espacial. 

No momento histórico em que Lefebvre (1991) escreveu O Direito à Cidade, original de 

1968, a cidade de Paris atravessava uma crise existencial entre a Paris antiga, que já não podia 

mais permanecer, e a nova Paris, que parecia não ter alma para se contemplar. Sua reivindicação 

era uma condição que não fosse apenas o direito de ir e vir, como o faziam milhares de 

trabalhadores todos os dias, mas sim o “direito que abrangesse a possibilidade de vivenciar a 

cidade para além da sua dimensão produtiva”, como obra humana. Até os dias de hoje, seus 

escritos cumprem seu papel enquanto queixa e exigência de encarar a crise e criar uma vida 

urbana alternativa, mais significativa, embora conflitante e dialética (HARVEY, 2014, p.11-

13). 

Sua sensibilidade aos acontecimentos e movimentos ocorridos na época, como o Les 

Écologistes e fascínio pelos situacionistas210, o fez antecipar, segundo Harvey (2014), certas 

questões de caráter urbano abordadas no movimento de Maio de 1968 em Paris – a insurreição 

popular que superou barreiras étnicas, culturais, de idade e de classe – que efetivou mudanças 

parlamentares na França, mas logo foi dissipada pelo Partido Comunista Francês, de orientação 

stalinista. 

Fundamentado pela teoria crítica marxista, Lefebvre (1991) afirmava que apenas grupos, 

classes ou frações de classes sociais seriam capazes de iniciativas revolucionárias que poderiam 

                                                             
210 A Internacional Situacionista foi um movimento internacional de cunho político e artístico que aspirava por 

grandes transformações políticas e sociais. Fundado por Asger Jorn, Guy Debord e Piero Simondo, foi ativo no 
final da década de 1960, foi desfeita após o ano de 1972.  

https://www.google.com.br/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enBR743BR743&q=Asger+Jorn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SCvOLlHiBLEMM7LNTbRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqUUAFSjRpz4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjPg8aTq9XVAhUKPJAKHer3AH8QmxMIpwEoATAV
https://www.google.com.br/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enBR743BR743&q=Guy+Debord&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SCvOLlHiBLEMTQqyk7VUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqUUAxPm-wj4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjPg8aTq9XVAhUKPJAKHer3AH8QmxMIqAEoAjAV
https://www.google.com.br/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enBR743BR743&q=piero+simondo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SCvOLlHiBLEMC7KNTLVUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqUUA2KMrCT4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjPg8aTq9XVAhUKPJAKHer3AH8QmxMIqQEoAzAV
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se encarregar das estratégias na prática, e levar soluções para os problemas urbanos até sua 

plena realização, pois acreditava que a apropriação da realidade e a busca por soluções apenas 

seria possível por parte de quem os vivenciassem no cotidiano. Para o autor, “Só a classe 

operária pode se tornar o agente, o portador ou o suporte social dessa realização” (Ibid., 117) 

Este foi considerado o ponto de confluência do pensamento de Lefebvre (1991) com as 

resistências criativas encontradas nas práticas emergentes da contemporaneidade, mas com uma 

diferença: os agentes se ampliaram, o que evidencia que a condição de miséria da vida cotidiana 

nas cidades, mesmo que dissimulada, se generalizou. No entanto, no processo de formação de 

uma sociedade urbana, o autor previa que à esta condição afloraria o “mobilizar” por uma 

participação plena da vida urbana.  

Nesse sentido, a emergência de práticas comunitárias em lugares de moradia e convívio, 

remete à busca por alternativas que coexistem com a exclusão e com o abandono de áreas 

esquecidas pelo poder hegemônico. Estas, por sua vez, caracterizam-se por práticas de 

autogestão, a partir de estímulos derivados de impactos recorrentes relativos a questões sociais 

e/ou ambientais, a exemplo das iniciativas urbanas emergentes em contextos desiguais. No 

entanto, nas práticas estudadas da contemporaneidade, alia-se à mobilização por direitos, nas 

suas dimensões da responsabilidade cidadã, social e ambiental.  

Os casos brasileiros analisados se concentraram em áreas que refletem o descaso do 

sistema vigente, principalmente, em relação à infraestrutura urbana, polarizando aspectos 

sociais e ambientais. Comparando com os anos 1970, a dimensão ambiental deixou de ser uma 

questão menor e se destacou como problemática universal, que afeta e transcende as classes 

sociais. Isto a colocou como elemento de conexão ou propósito entre diferentes agentes focados 

no interesse coletivo. Ou seja, um eixo transversal de análise que exigiu maior atenção, de forma 

a estender o Direito à Cidade às populações urbanas no Brasil, procurando enfrentar as 

desigualdades econômicas, sociais e espaciais.  

Ao mesmo tempo, ratificou-se que os ideários pelo Direito à Cidade foram incorporados 

às leis mais recentes, na instância de planejamento no Brasil, mas estas ainda não contêm 

instrumentos que a regulem efetivamente na prática coletiva de produção das cidades. Isso 

ocorre desde o Estatuto da Cidade, em 2001, que regulamentou os artigos sobre política urbana 

da Constituição de 1988, os quais, mesmo contidos na maioria dos Planos Diretores Municipais, 

ainda não são mobilizados na prática em favor do interesse coletivo. 

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade, mediante as seguintes 
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diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações. (ESTATUTO DA CIDADE, Art. 2º, I da Lei 

nº10.257/2001)  

 

A apropriação do discurso da sustentabilidade no âmbito das discussões sobre as questões 

urbanas inspirou a formulação do ideal de cidades sustentáveis, o que, em princípio, traduziu a 

tentativa de implementar no contexto urbano ações que objetivavam alcançar o equilíbrio 

dinâmico entre as diversas dimensões da sustentabilidade: social, territorial, ambiental, política, 

econômica e cultural. 

Ficou visível a interdependência das dimensões da sustentabilidade urbana, não bastando 

que fosse garantido o direito à moradia, mas o Direito ao Ambiente, que deveria ser dotado de 

condições de saneamento e infraestrutura que possibilitassem ao indivíduo, sobretudo, 

condições mínimas de higiene e saúde, mas também que permitissem o desenvolvimento de um 

estilo de vida urbano menos impactante possível ao meio ambiente, incluindo a necessidade de 

deslocamento intraurbano que, por sua vez, depende da eficácia do sistema de transporte 

público, enfatizando seu papel na promoção da qualidade de vida urbana. 

Entretanto, a essa interdependência do conceito de sustentabilidade se sobrepõem 

interesses de manutenção do status quo por parte de quem detém o poder, restando aos 

movimentos sociais, reivindicatórios ou não, o papel de retomar o conceito e ressignificá-lo. 

A tentativa de relacionar as ideias de Lefebvre (1991) a outros ideários, como o Direito 

às Cidades Sustentáveis (COSTA, 2016) e o Direito ao Ambiente (HENRIQUE, 2009) se 

mostrou ainda distante do campo de ação das cidades brasileiras, pois ainda se apresentam como 

uma visão pontual, não sistêmica, de alguns lugares. Esta constatação permitiu questionar se a 

apropriação do ideário urbano ecológico seria ainda utopia, nas condições das cidades 

brasileiras.  

Enquanto nos anos 1960 prevaleciam os movimentos sociais que lutavam pela conquista 

de direitos civis e trabalhistas, nos anos 1970 destacavam-se os movimentos de luta por moradia 

e pelo direito à cidade, por meio de entidades sindicais e associações de classe. Já na virada do 

século XXI, somaram-se os “novos movimentos sociais”211, como o movimento Occupy Wall 

                                                             
211 Os novos movimentos sociais em rede da era digital representam uma nova espécie em seu gênero, pois quanto 

mais interativa e autoconfigurável é a comunicação, menos hierárquica é a organização e mais participativo o 
movimento (CASTELLS, 2013). 
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Street nos EUA, Los Indignados na Espanha, a Primavera Árabe no mundo árabe e, inclusive 

no Brasil, as Jornadas de Junho de 2013. De forma análoga a essas insurgências, em geral 

temporárias, foram observadas práticas comunitárias emergentes não-institucionais mais 

permanentes, autogestionárias e propositivas que atuam no ambiente construído, sem esperar 

por intervenções do governo e provocando transformações a partir dos lugares onde vivem. 

Enquanto as primeiras nasceram nas ruas reivindicando direitos (à cidade: moradia digna, 

mobilidade, bens de consumo coletivo, direitos trabalhistas e outros), a emergência de ações 

independentes, iniciativas pessoais, práticas coletivas ou comunitárias denotavam certa 

resistência ao poder hegemônico, ao serem espacializadas, de forma plural, em lugares de 

moradia e convívio. Criaram caminhos de resistência criativa ao contribuir para a retomada 

coletiva do espaço público na escala urbana, contribuindo com a conquista do Direito à Cidade, 

em condições de superação de uma possível utopia urbana – o que Lefebvre (1991, p.111) 

chamaria de “estratégia na prática”. 

De acordo com o autor, a sociedade urbana não é uma utopia, nem uma sociedade ideal 

que estaria por vir. Seria antes o que ele chamava de objeto virtual, um mundo possível 

incipiente, ainda não totalmente formado, mas que já estava em processo de surgimento dentro 

do corpo da própria cidade industrial. Na perspectiva de Lefebvre (1999), ao se saber o que 

procurar, pode-se ver a sociedade urbana emergir, aqui e ali, mesmo que por um breve 

momento.  

5.3. Considerações parciais: quadro referencial de análise 

Observou-se que as abordagens teóricas levantadas são justificadas pelas semelhanças e 

complementaridades que, por ângulos distintos e inter-relacionados, possibilitam ver as faces 

das práticas comunitárias emergentes, com suas positividades e contradições. Dessa forma, 

foram preenchidas as lacunas existentes nas tentativas de análise que, geralmente, as separam, 

assim como as vertentes urbanística e ambiental foram afastadas, ao longo do século XX.  

Iniciando pela integração das vertentes urbanística e ambientalista, pôde-se recuperar, em 

cada uma delas, os aspectos relevantes que apontaram para uma convergência entre questões 

urbano-ambientais, capazes de efetivar transformações urbanas de impacto coletivo a um grupo 

ou ao coletivo da comunidade local. Nesse sentido, a noção de coexistência socioecológica se 

construiu para além da integração das duas vertentes e seus ideários prevalentes – propositivo 

e ecológico –. Foi preciso analisar se, de uma “ilha” comunitária, supostamente isolada da 

problemática urbana, ocorreriam transformações urbanas efetivas que seus efeitos se 
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expandiriam ao coletivo mais amplo da cidade.  Ou seja, que para além de interfaces entre as 

vertentes, o diálogo ocorresse entre estas e a cidade, incorporando as dimensões do Direito à 

Cidade, a partir de Lefebvre (1991), atualizada por Harvey (2014). 

Assim, argumentou-se sobre a necessidade de interrelacionar o ideário propositivo e 

inovador da primeira vertente, com o ideário ecológico e as múltiplas dimensões da segunda 

vertente, reforçando suas interfaces no processo e no projeto. No entanto, para propor um 

ideário de coexistência socioecológica, foi preciso mais do que contemplar elementos de 

Arquitetura-Urbanismo e do Ambiente, mas, efetivamente incluir, além de interfaces, um 

diálogo de “devolução” ou de “retorno” para a cidade.  

Ao encontrar práticas comunitárias emergentes que apresentaram interfaces, ou mesmo, 

um diálogo interdependente entre as pessoas, o lugar e o ambiente, os questionamentos da 

pesquisa foram sendo respondidos, contemplando a pluralidade das possíveis respostas. 

Importando aqui, a transformação dos lugares a partir das pessoas. Estas práticas, portanto, se 

diferenciaram daquelas apresentadas nos Capítulos 3 e 4, que naqueles contextos da vertente 

urbanística (virada do século XX) e da vertente ambientalista (virada do século XXI) apontaram 

caminhos sem, no entanto, contemplar este aspecto de forma plena.  

Em relação às abordagens de intervenção no ambiente urbano, há práticas que vivenciam 

a integração da abordagem ascendente – “de baixo para cima”, bottom-up, ou “de dentro para 

fora” – com a abordagem descendente – “de cima para baixo”, top-down ou “de fora para 

dentro” –. Enquanto a primeira nasce de saberes locais, de forma autogestionária e/ou 

autônoma; a segunda valoriza a técnica do arquiteto-urbanista, de influência unidirecional 

intervencionista. Esta proposta mediana equivale à abordagem bottom-linked que valoriza a 

ação social das subjetividades individuais e coletivas, procurando aproximar saberes comuns e 

campos do conhecimento. (SANTOS 2006; HISSA, 2007; EIZAGUIRRE et al., 2012) 

Diferentes agentes podiam atuar como protagonistas desses cenários de intervenção, em 

função do modo como analisavam o indivíduo, a exemplo da interpretação de Choay (1996, 

p.7) sobre os pré-urbanistas, ao procurarem soluções diante dos efeitos da industrialização. Para 

a autora, os progressistas, o qualificavam como “indivíduo-tipo”, que necessitava de soluções 

racionais e padronizadas garantindo o acesso igualitário de recursos, de benefícios e de 

salubridade, por meio de princípios e regulamentos para a vida em comunidade (OWEN, 

FOURIER, GODIN). Os culturalistas o consideravam como “indivíduo-membro de uma 

comunidade”, com suas particularidades e originalidades próprias. Para estes, o objetivo era a 

retomada da natureza em uma conformação orgânica da cidade pré-industrial, definindo uma 
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série de medidas para recuperar a cultura do campo, enquanto paisagem que comporia a cidade 

(HOWARD, 1996; WRIGHT, 1958). Em ambas as situações, o indivíduo não foi visto no papel 

de “agente”, mas sim de “agenciado” pelo propositor de uma solução/ intervenção de 

abordagem unidirecional top-down (“de cima para baixo”). 

Nesse sentido, na fase subsequente da vertente ambientalista, arriscou-se inferir que a 

forma de se considerar o indivíduo não era mais a mesma. Este passava a ser o “indivíduo-

ativista”, apto para agir como promotor de um conjunto de ideais que compuseram o ideário 

ecológico, acima de tudo, através de atitudes de denúncia e reivindicação. Apenas no final do 

século XX, em certos movimentos mais propositivos (hippies, ecovilas), os agentes passaram a 

protagonizar o “indivíduo-consciente”, que buscava integrar em sua vida cotidiana as questões 

anteriormente reivindicadas, voltando-se para uma (re)subjetivação por meio da mudança do 

modo de vida, na direção de um “individual-coletivo”.    

As práticas (pré)urbanísticas da virada do século XX, consideradas utópicas sob o ponto 

de vista marxista, foram incluídas na pesquisa, tomando-se emprestado a capacidade 

propositiva fundamentada no ideário de reforma social e político a partir do projeto. O agente 

protagonista dessas ações era o visionário, o filantropo, o industrial que, tecnicamente, 

pretendia resolver questões sociais e ambientais, com enfoque nas relações comunitárias e na 

valoração da natureza; mas que, em certos casos, pretendia aumentar a produtividade da sua 

fábrica com trabalhadores mais satisfeitos. 

As práticas de ativismos ambientalistas expressas por movimentos que alcançaram a 

materialidade também foram consideradas na pesquisa. Tomou-se emprestado destas a sua 

capacidade de resistência criativa que incorporava uma visão integral (ou holística) do ser 

humano, inserido na natureza, sujeito aos resultados de suas próprias ações sobre a mesma, para 

além de uma visão antropocêntrica. 

A vertente ambientalista apresentou uma falta de articulação entre os âmbitos teórico e 

prático ativista. Enquanto no primeiro, relativo ao pensamento anglo-saxão, os pensadores da 

Ecologia estavam interessados no aspecto institucional, na maneira de reformar as instituições 

políticas para se adaptar aos desafios ambientais, tornaram-se críticos ao antropocentrismo. O 

segundo, relativo ao pensamento francês, voltou-se para a Ecologia Política, o que foi decisivo 

no processo de ruptura para uma crítica social da alienação. Foi assim que a disciplina da 

Ecologia foi situada, por muito tempo, à margem das elites, e as ideias ecológicas tiveram que 

ser espalhadas pela sociedade francesa, o que pode ter ampliado seu alcance. 
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As duas vertentes tiveram momentos em que foi experimentada uma maior aproximação, 

como no Urbanismo Ecológico ou no Ecourbanismo, no final do século XX, ainda com muitas 

separações internas relativas ao campo social, pois enfatizavam questões ambientais e técnicas 

do urbanismo.  

Um novo encontro precisou ser consolidado ao propor um ideário de coexistência 

socioecológica. O que foi visualizado nas práticas comunitárias emergentes, em lugares de 

moradia e convívio, precisou ser verificado. Foi necessário encontrar fundamentos teóricos para 

sustentar, contestar e ser contestado, considerando suas múltiplas faces, convergências e 

divergências.  

Nesse novo encontro, como em ciclos, foi apresentada uma breve reconstrução 

cronológica das tentativas de aproximação entre as ciências sociais e ecológicas – humanas e 

naturais – que se desdobraram nas teorias mais recentes de integração das questões urbanísticas 

e ambientais.  

Muitos autores, desde o século XIX, enfatizaram a compreensão da necessária 

interdependência desses campos do conhecimento para fins da promoção da vida. Homem e 

natureza já estiveram muito próximos. O homem colocando-se em posição de submissão às leis 

naturais. Na era moderna, o homem passou a se perceber como superior, dominando a natureza 

para benefício próprio. Apenas recentemente, as ciências ecológicas passaram a operar sob uma 

nova perspectiva, transversalmente, entre as ciências exatas, naturais, sociais e humanas. 

Assim, a Ecologia apresentou-se como transdisciplinar dentre as demais disciplinas.  

Não mais indagando se as práticas estudadas eram ou não portadoras de utopia, mas 

incluindo a dimensão utópica dos ideários urbanos inseridos nas vertentes estudadas, tornou-se 

possível somá-la à capacidade de promover transformação urbana. Foi sob esse argumento que 

o lugar das práticas comunitárias emergentes foi analisado, após considerar a dimensão utópica 

e não hegemônica existente em suas raízes, não as desconsiderando, mas utilizando-as como 

alavanca para impulsionar um novo no presente. 

Nesse sentido, ao considerar essas dimensões dos ideários urbanos de ambas as vertentes, 

foram abordados os conceitos – ideário, ideologia, hegemonia e utopia – buscando identificar 

a que servem – se à sujeição ou à emancipação –. Nesta última, o sujeito assumiria uma posição 

de criação e apropriação dos componentes da subjetividade, produzindo singularização 

(GUATTARI, 1991). 

Deste modo, a busca por ideários e não ideologias, assim como, utopias experimentais 
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(postas em prática) e não hegemonias, guiou o levantamento de abordagens teóricas de 

perspectivas múltiplas que auxiliaram na necessária visão crítica por um ideário de coexistência 

socioecológica fundamental à prática da Arquitetura-Urbanismo na atualidade.  

Dentre as abordagens levantadas com o intuito de demonstrar os pressupostos iniciais, 

teóricos dos campos da Sociologia e Filosofia (Henry Lefebvre), da Sociologia, Antropologia 

e Ciência Política (Ana Clara Ribeiro), da Filosofia “engajada” (Gilles Deleuze, Felix Guattari), 

da Ciência do Conhecimento (Edgar Morin) foram chamados ao diálogo. A abrangência desta 

composição se justificou pela pluralidade de aspectos a serem considerados, no intuito de 

compreender o lugar das práticas comunitárias emergentes na transformação urbana, 

proporcionada pela perspectiva ecosófica (GUATTARI, 2012) e relacionada às seguintes 

abordagens teóricas: a micropolítica e resistência criativa (GUATTARI ; ROLNIK, 1996); a 

sociologia do presente, por meio do método da ação-técnica-espaço aplicada ao campo urbano 

(RIBEIRO, 2002; 2013); a visão sistêmica e transdisciplinar (MORIN, 2005; ANDRADE, 

2014); e a transposição do conceito de placemaking como “criação de lugar” (CASTELLO, 

2007; AREFI, 2014), relacionando as práticas comunitárias emergentes às dimensões do Direito 

à Cidade (LEFEBVRE, 1991). 

Tanto Lefebvre (1991) quanto Guattari (1981), subsequentes no tempo, mas derivados do 

mesmo ambiente cultural da escola francesa de pensamento, dedicaram esforços na definição 

do que seriam as práticas sociais emergentes no campo urbano, em seus respectivos contextos. 

Buscaram positividades que confluíssem à “revolução urbana” ou às “revoluções moleculares”, 

demonstrando formas diferentes de percepção das mesmas – por meio da luta e da 

reivindicação, ou por meio da resistência criativa –, que não se expressam mais como luta diante 

do poder hegemônico. 

Lefebvre (1991) apresentou a sociedade urbana como embrionária na década de 1970, 

visualizando o que viria a partir da superação da cidade industrial, partindo de práticas, de 

reivindicações e de lutas por direitos que, naquele momento, evocavam cidadania.  

Guattari e Deleuze (1996) concentraram seus esforços na concepção de que lutas não são 

tão eficazes, nem imprescindíveis quanto às transformações no nível da subjetividade, ou seja, 

na na forma de singularizar o que vem do “fora” e como isso poderia ser “dobrado” em forma 

de atitudes individuais que tenderiam à singularização, e não mais à sujeição.  

Dessa forma, conectavam a ação micropolítica local com uma abrangência global, ao 

considerar as conexões entre as eco-lógicas mental, social e ambiental. Como “não há nada fora 
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das relações de poder, pois, não existe neutralidade nas práticas sociais” (MAGNAVITA, 2013, 

p.504), assim, evocavam a urgência em se conscientizar sobre os meios de subjetivação 

dominantes, tornando imprescindível a emergência de uma revolução molecular, a partir da 

micropolítica praticada pelas minorias.  

Os autores, propondo um novo paradigma ético-estético como suporte para a ação política 

não partidária, promoveram uma visão de mundo na qual se tem por objetivo promover a 

emancipação do controle social existente, operada pela criatividade proveniente do desejo do 

indivíduo, que já não é mais individual, mas tem a visão do coletivo dentro de si. Essa visão, 

que busca integrar indivíduo-comunidade-natureza ao urbanismo, evidencia a comunidade 

como um coletivo de singularidades, parte constituinte da sociedade e, a natureza como 

elemento de transversalidade que as permeia e conecta. 

Deleuze e Guattari (1996) refletiram sobre o espaço liso, estriado e até cheio de “buracos” 

(fendas), utilizando o termo desterritorialização. Também utilizavam os nômades como 

referência, pois estes deslocavam-se no deserto em busca da descoberta de “uma nova terra”. 

Em suas reflexões, o espaço permaneceu, em grande parte, conceitual e metafórico. 

Diferentemente de Lefebvre, que abordava o espaço de forma mais concreta. 

Guattari (2012), ao propor os três registros ecológicos como “pontos de vista” 

complementares na problematização dos casos estudados, observou nem sempre ser possível 

identificá-los em um único caso.  

No registro ecológico mental foi possível encontrar subjetividades formadas por minorias 

– assemblages ou grupos de todo tipo – de jovens, de mães, da (maior)idade, de agricultores 

urbanos, de fiscais da floresta, de catadores de lixo, das costureiras cooperativadas, dos 

músicos, dos grafiteiros, de homossexuais, etc. – que também agem muitas vezes como artistas, 

utilizando-se de uma espécie de resistência criativa.  

Em relação ao registro ecológico social, foram relevantes exemplos como: uma reunião 

ou um sarau cultural entre agentes comunitários e moradores; uma oficina de artes e 

conscientização ambiental entre crianças; a ação coletiva da separação de resíduos sólidos; e a 

formação de parcerias e de redes de colaboração dentro e fora das comunidades. Essas ações 

são componentes singulares e relevantes para a formação do plano de imanência que fica 

disponível para suprir subjetividades e processos de subjetivação capazes de desencadear 

transformações socioespaciais. 

Não são processos lineares, mas heterogêneos e microescalares como os casos das 
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iniciativas que, em princípio, surgiram por meio da ação de um indivíduo e que, em sua 

subjetividade comporta uma visão do coletivo dentro de si e, por isso, transcende seu aspecto 

individual passando a transitar por linhas de fuga mais abrangentes.  

O registro da ecologia ambiental agregou, gradativamente, coletivos de singularidades 

por sensibilização, transcendendo o que seria o apelo da preservação ambiental, a exemplo do 

plantio da horta de iniciativa individual no Parque Sitiê. Aos poucos, a partir da atitude de 

continuidade e da gentileza de distribuir a colheita como convite a fazer diferente e sem 

confronto, não jogando mais lixo no terreno – por uma perspectiva de transformação 

socioespacial e a retomada de valores – na microescala local. 

A abordagem da sociologia do presente, a partir da análise da ação-técnica-espaço, teve 

como principal argumento, diante da crise paradigmática das ciências sociais, o necessário 

reposicionamento das tarefas do conhecimento, colocando-a no cerne da transformação da 

totalidade social. A proposta de novos esforços da sociologia se colocou a partir de princípios 

éticos e científicos que deveriam ser reconhecidos, como a complexidade; a incerteza; as 

racionalidades alternativas; a porosidade das fronteiras disciplinares; os compromissos com a 

modernidade; o poder de determinação do social e do próprio tecido da sociedade; a força 

criadora da sociabilidade; o simples; os universais junto às particularidades e singularidades.  

A conjugação desses princípios permitiria apoiar respostas oferecidas pela sociologia às 

demandas do presente, como: a superação do pensamento dicotômico e da absorção formalista 

da dialética; a preservação de questões clássicas em meio às mudanças na realização da vida 

social, como a disputa por protagonismos; o trabalho nas áreas de sobreposição de esferas antes 

isoladas da vida coletiva, como: público-privado; sociedade-Estado; cidadania-consumo, por 

uma ruptura do isolamento (RIBEIRO, 2012a, p.119-123). 

De acordo com Nicolescu (1999) e Morin (2005), a visão transdisciplinar pode ser 

exercida por meio da Ecologia, do Desenho Urbano, da Política e, acima de tudo, da Arte. Estes 

campos apresentam a capacidade de atravessar as disciplinas, conectando-as ao promover o 

diálogo multidisciplinar entre elas. 

A abordagem teórica que fundamentou as noções de “lugar” e “não lugar” estabeleceu 

um suporte teórico-operacional que dialoga com o campo da Arquitetura-Urbanismo, na 

interseção entre as Ciências Sociais Aplicadas, as Humanas e as Ambientais. O conceito de 

lugar considerou o espaço produzido por duas lógicas, a saber: a das vivências cotidianas das 

pessoas; e a dos processos econômicos, políticos e sociais. A primeira lógica, faz da vivência 
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do cotidiano uma forma de compreender os valores e atitudes das pessoas que vivenciam o 

lugar elaborando algo a respeito do mesmo. A segunda lógica corrobora a definição de “não 

lugar” e indica o não reconhecimento e a falta de apropriação deste pelas pessoas e que, em sua 

maioria, passam a servir ao interesse particular de alguns na reprodução do sistema dominante.  

Logo, nesta tese, o conceito de “criação de lugares” procurou integrar a noção original de 

placemaking e os conteúdos mentais (culturais), sociais e ambientais associados. Esta 

integração possibilitou transpô-lo para uma prática mais engajada politicamente, buscando 

reconhecer a atuação das práticas comunitárias na materialidade do espaço.  

A leitura do fenômeno também pôde ser observada sob o aspecto das forças norteadoras 

dos processos de placemaking que, segundo Arefi (2014) são fundamentadas em: 

oportunidades, necessidades e ativismos. O autor levantou aspectos essenciais para esta análise,  

refletindo quanto a sua natureza: se transitório, complexo, de múltiplas camadas ou contestador. 

Sendo transitório quando as suas nuances refletem as circunstâncias em que as pessoas os criam; 

sendo complexo quando observados como esses lugares são concebidos, percebidos e 

vividos212. E, de múltiplas camadas quando abrangem dimensões físicas, sociais e políticas.  

Lugares também compreendem realidades físicas relativas à escala, à distância e à 

acessibilidade. Assim como, realidades socioeconômicas relativas à densidade, à concentração 

de riqueza e pobreza, à homogeneidade ou diversidade social. E também expressam realidades 

políticas, que contestam o Direito à Cidade, como as lutas por identidades locais, intensificando 

ou não divisões étnicas, religiosas e sectárias (AREFI, 2014). No caso de países emergentes 

como o Brasil, acrescentam-se especificidades como as lutas por moradia, inclusão social, 

mobilidade urbana, igualdade racial, etc., também reivindicadas como Direito à Cidade.  

Outra categoria que contribuiu com a análise da dimensão espacial considerou o ponto de 

vista dos agentes de transformação urbana, classificando-os sob três direções distintas em 

relação às intervenções: a abordagem bottom-up, quando originada da comunidade local; a 

abordagem bottom-linked, quando mediada ou originada por uma instituição não hierárquica, 

como as ONGs ou centros de pesquisa universitária; e a abordagem top-down, quando originada 

pelo poder público, como o Estado em seus variados níveis. (EIZAGUIRRE et al., 2012) 

As abordagens teóricas elencadas compuseram o arcabouço teórico que deu suporte à 

análise dos casos escolhidos como representantes de universos heterogêneos, porém 

convergentes no aspecto da emergência. Foram justificadas por sua direção ascendente bottom-

                                                             
212 Tríade conceitual de Lefebvre (1991). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
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up, que parte da mobilização de singularidades individuais e coletivas por questões sociais e 

ambientais recorrentes, a partir do campo propositivo de ação local. A questão da divisão de 

classes sociais na atualidade, portanto, não as separa nem elimina, o que evidencia que as 

questões ambientais e ecológicas são transversais às classes sociais e as transcende.  

O fenômeno estudado já não se sustenta com a questão dos antagonismos de classe 

herdados do século XIX que contribuíram, inicialmente, para forjar campos homogêneos 

bipolarizados de subjetividade. Mas após a segunda metade do século XX, por meio da reflexão 

sobre a “sociedade de consumo”, do Bem-Estar Social (Welfare Estate) e modulada pela mídia 

global, “[...] um sentimento difuso de pertencimento social descontraiu as antigas consciências 

de classe [...] mesmo que os conflitos permaneçam, engajam sistemas multipolares 

incompatíveis com adesões a bandeiras ideológicas maniqueístas” (GUATTARI, 2012, p.13). 

Nesta etapa de construção do quadro referencial de análise, foram identificados princípios 

recorrentes que sinalizam possíveis cenários de transformação socioespacial, a partir das 

pessoas e grupos sociais envolvidos. Deste modo, buscou-se extrapolar reflexões parciais e 

partir para a fundamentação de um possível ideário de coexistência socioecológica para 

enfrentar os desafios da contemporaneidade no campo da Arquitetura-Urbanismo. Com a 

mesma intenção de Lefebvre (1999) que, no final do século XX, objetivou perceber naquela 

sociedade urbana emergente, a autogestão espacial, e procurou ajudá-la a crescer e florescer em 

seus próprios termos. 

Nesse sentido, optou-se por questionar se as práticas comunitárias emergentes são 

possibilidades outras que não corroboram diretamente com o sistema hegemônico, 

demonstrando ser potencializadoras do coletivo e de transformação socioespacial em seus 

respectivos contextos.  

Para visualizar esta identificação dos aspectos relevantes expostos anteriormente, pode-

se observar a sistematização feita a seguir, no Quadro 13.  

O processo de pesquisa permitiu alcançar esta etapa com um produto parcial para a tese 

– um quadro referencial de análise – que reúne as reflexões efetivadas, agregando em categorias 

de análise, subcategorias e tendências capazes de serem verificadas individualmente durante a 

análise das práticas. 
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Quadro 13 – Abordagens Teóricas e Aspectos relevantes por um Ideário de Coexistência 
Socioecológica. 

ABORDAGENS TEÓRICAS  ASPECTOS RELEVANTES 

Ecosofia Mental – Social – Ambiental 

Sociologia do Presente Ação – Técnica – Espaço 

Visão Sistêmica e Transdisciplinar Ecologia – Política – Arte 

Criação de Lugares Lugar – Não Lugar 

Placemaking  Bottom-up – Bottom-linked – Top-down 
Oportunidades – Necessidades - Ativismos 

Direito à Cidade Impacto local – Impacto na cidade 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A forma de visualização em gradientes de intensidade possibilitou fazer a leitura das 

tendências elencadas nas categorias de análise. No exemplo abaixo, a categoria Comunidade 

no que se refere à localização da comunidade, se caracteriza numa tendência mais urbana do 

que rural, possibilitando reflexões conjuntas com outras tendências identificadas. 

Urbana              Perirubana Rural 

É importante ressaltar que a leitura deve ser realizada apenas nas faixas horizontais, onde 

as tendências se posicionam nas extremidades e a faixa do gradiente, desde a maior à menor 

intensidade de cor, indica o que predomina, sem caracterizar uma dualidade. A não dualidade 

se fundamenta nas características do pensamento arborescente e do pensamento rizomático 

identificadas por Deleuze e Guattari (1996) que coexistem e não se excluem.  

Assim, foram identificadas as tendências predominantes em um determinado momento 

da análise, podendo variar ao longo do tempo de existência daquele acontecimento, o que 

demandaria reutilizar o método novamente. Observou-se que não houve valoração de 

agrupamentos no sentido vertical, nem mesmo hierarquias. As tendências foram distribuídas de 

acordo com o desencadear do processo de pesquisa e o significado de cada uma delas encontra-

se em parênteses ao lado de cada uma no Quadro 14, a seguir. 

O conteúdo apresentado no quadro referencial de análise teve o objetivo de auxiliar, na 

leitura das práticas estudadas no próximo capítulo, a reconhecer caminhos de convergência 

entre as questões urbano-ambientais, incluindo reflexões na forma de tendências que 

atravessam as eco-lógicas social, ambiental e das subjetividades para amplificar as 

potencialidades de transformação socioespacial, conformando o ideário de coexistência 
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socioecológica. A visualização em forma de gradientes de intensidade teve o objetivo de 

possibilitar uma linguagem acessível a ambos os campos de ação – local e técnico (da 

Arquitetura-Urbanismo) – o que pode vir a facilitar seu uso no meio técnico, na comunidade e 

no diálogo deles entre si.  

As tendências foram apreendidas e validadas durante a aplicação do método de análise 

como sub-produto desta tese, para proporcionar uma leitura crítica capaz de levantar reflexões, 

inter-relacionar e potencializar as práticas comunitárias emergentes, diferenciando-as e 

aproximando-as.  

Quadro 14 – Quadro referencial de análise: categorias de análise, subcategorias, tendências. 

 SUB-CATEGORIAS TENDÊNCIAS  

IN
IC

IA
T

IV
A

 

Origem da iniciativa Individual (parte do indivíduo)  Coletiva (parte do grupo) 

Forma de organização Comunitária (organização local moradores) Coletivo (grupo de afins ao propósito)  

Poder envolvido  Governamental (intervenção)  Local                     Privado (patrocínio ou parceria) 

Coordenação vertical Bottom-up (de baixo p/ cima) Bottom-linked (ambos) Top-down (de cima p/ baixo) 

Relação institucional Institucional 3O setor  Institucional universitária 

Tipo de Prática  Hegemônica (sistema dominante) Insurgente (reação) Emergente (base; sem plano) 

Abordagem Autonomia (de dentro para fora)  Empoderamento (de fora para dentro) 

     

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 

Localização comunidade Urbana (na cidade) Periurbana (nas bordas da cidade) Rural (no campo) 

Motivação Intencional (opção) Estímulo externo Não-intencional (sobrevivência; s/plano) 

Gestão Autogestão (gestão local) Pública ou Privada Cogestão (gestão compartilhada) 

Visão de mundo Modo de vida (cotidiano)  Propósito (individual e coletivo) 

Visão comunitária Coesão social (relação associativa)  Inclusão social (relação igualitária) 

Relação com o lugar Pertencimento (tradição, sentido)  Apropriação (uso coletivo) 

Relação com meio externo Isolamento (foco comunitário)  Articulação (foco sociedade; rede) 

Relação de poder Hierárquica (vertical; poder sobre) Centro vazio Circular (horizontal; poder com) 

Prática comunitária Resistência (reação por luta)  Resiliência (antecipação/adaptação) 

     

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

Relação com comunidade Coexistência (faz parte do propósito)  Separação (não considera) 

Tipo de transformação  Ambiental (naturais) Socioespacial Social (privação de direitos básicos) 

Ecossistemas Naturais (ciclos da natureza)  Urbanos (ciclos da natureza na cidade) 

Recursos naturais Valor de uso (bem comum; coletivo)  Valor de troca (bem privado; rentável) 

Enfoque da ação Biodiversidade (estímulo e preservação)  Unidade (para usufruto) 

Tipo de ação Regeneração (renovação da origem) Recuperação   Preservação (manutenção) 

Propensão ao risco Resiliência (menos vulnerável a impactos externos)  Vulnerabilidade (exposto a danos)  

Produção de alimento Permacultura (cultura permanente)  Agroecologia (autosustento) 

     

A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

-U
R

B
A

N
IS

M
O

 

Campo propositivo de ação Local (ação comunitária)  Arquitetura-Urbanismo (ação técnica) 

Dimensão utópica Práticas utópicas (moduladas)  Utopias experimentais (não moduladas) 

Dimensão de Lugar Lugar (ambiência e apropriação pessoas)  Não-lugar (sem apropriação) 

Forma de replicação Plural (não replicável)  Modelo (replicável) 

Moradia Moradia compartilhada (ou edif icações)  Moradia Individual 

Alcance da ação Impacto local (retorno à comunidade)  Impacto ampliado (devolução à cidade) 

Propriedade da terra Privada (particular) Pública Compartilhada (associação coletiva) 

Ideário predominante Ideário social (político) Ideário ecológico (ativismo) Ideário socioecológico  

Força norteadora  Oportunidade (ocupação) Necessidade (intervenção) Ativismo (potencialidades) 

Fonte: Elaboração própria com base no arcabouço teórico-metodológico da pesquisa. 
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6. PRÁTICAS COMUNITÁRIAS EMERGENTES EM QUESTÃO: CAMINHOS 

DE COEXISTÊNCIA SOCIOECOLÓGICA 

 

Após as vivências exploratórias, revisão de literatura e exposição da problemática, este 

capítulo utilizou o modelo de análise concebido a partir das abordagens teóricas revisadas, com 

o objetivo de observar e analisar as práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e 

convívio. O quadro teórico-referencial, desenvolvido no capítulo anterior, possibilitou uma 

leitura crítica de cada uma das práticas selecionadas para análise dos pressupostos levantados. 

Os critérios utilizados para seleção foram: a organização em autogestão; o enfoque na 

comunidade e na natureza; a materialidade espacial; e, essencialmente, a prática de ações locais 

frente a impactos socioambientais recorrentes, conformando a criação de lugares de moradia e 

convívio com foco na transformação socioespacial. Dessa forma, foram observadas as práticas 

comunitárias locais, movidas por iniciativas não-institucionais em suas origens e de tendência 

socioecológica. Eventualmente, estas práticas ao se consolidarem, desenvolvem-se 

institucionalmente por meio de parcerias, podendo ou não prosperar, quando suas 

singularidades originais – individuais e coletivas – são reconhecidas. 

Para verificar que a questão socioecológica no meio urbano pode ser considerada 

universal, independentemente da localização geográfica, as práticas estudadas remeteram à 

pesquisa em contextos sociopolíticos heterogêneos, como o Sul Global e Norte Global, 

possibilitando identificar a contribuição de cada um na análise.  

O método de análise auxiliou na apreensão das práticas comunitárias estudadas, no 

sentido de proporcionar uma leitura crítica capaz de reconhecer os caminhos utilizados com 

potencial de transformação socioespacial, apresentando diferentes níveis de alcance na 

comunidade local e/ou na cidade. Para tanto, foi necessário extrair informações relevantes das 

vivências e das entrevistas realizadas, com o intuito, de identificar tendências que viabilizaram 

processos decisórios locais mais efetivos, em relação à ambiência e à diferenciação entre 

caminhos de resistência criativa e/ou de resiliência comunitária.  

Segundo Löwy213 (2015), as práticas socioecológicas emergentes são universais e 

independem da questão de classe ou contexto sociopolítico. Além disso, são convergentes em 

relação à auto-organização pela base (autogestão), por uma espécie de democracia direta nos 

                                                             

213 Michael Löwy é um pensador marxista brasileiro radicado na França, onde trabalha como diretor de pesquisas 
do Centre National de la Recherche Scientifique. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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processos decisórios relativos às questões sociais e ambientais.  

A pesquisa possibilitou verificar essas afirmações e também compreender outros pontos 

de convergência dentre as diferentes práticas comunitárias, a partir da intensidade das relações 

mantidas entre as pessoas e a natureza, assim como das dimensões utópicas e não-hegemônicas 

que as atravessam. Entretanto, foi preciso reconhecer a coexistência de conflitos e confluências 

nestas práticas, considerando que o modo de vida em comunidade exige uma elevada qualidade 

de relacionamentos intrapessoais e interpessoais. 

Não se pretendeu observar as práticas como modelos, pois a modelização, em sua maioria, 

tende a dominar homogeneizando. Objetivou-se olhar para a metamodelização, entendida como 

uma análise para além do modelo, no sentido de avaliar e elaborar uma crítica capaz de rever o 

processo, proporcionando uma reestruturação do mesmo, e uma avaliação dos próprios 

modelos, para que não motive homogeneização (GUATTARI, 2008). 

Considerou-se, também, que pesquisadores sobre a temática examinaram os alcances e 

limites dessas práticas comunitárias evidenciando contradições e positividades em suas 

variadas formas, não havendo conformidade nos aspectos estudados.   Contudo, o dissenso e a 

diversidade são evidenciados como positividades na leitura de Guattari (2015, p.31), quando 

buscava apreender as distintas instâncias forma não homogênea, mas ressaltando suas 

diferenças, sua heterogeneidade, e o que resulta dela. Para o autor, o dissenso e a multiplicidade 

são questões criadoras e produtoras de vida.  

Nesse sentido, as iniciativas de base estudadas corroboram a visão de Guattari (2015), 

pois em meio a pluralidade de pensamentos, soluções e alternativas, surgem em cada instância 

de transformação (individual e coletiva), afastando-se da homogeneização que engessa e 

interfere no fluxo das relações, tanto sociais quanto ambientais.  

De modo geral, as práticas apresentaram-se distintas em seus contextos e abordagens. 

Não demonstraram ser modelos replicáveis, nem se apresentaram como lógicas 

complementares e nem como práticas alternativas ao sistema dominante ou mainstream. 

Entretanto, foram notadas similaridades na forma com que tratam os impactos e 

vulnerabilidades sociais e/ou ambientais recorrentes, o que potencializou possíveis diálogos e 

aprendizados mútuos. Buscou-se, acima de tudo, compreender “para quem” e “em que medida” 

as práticas estudadas se colocam à serviço do interesse dominante ou do interesse coletivo. 

A partir do quadro referencial de análise, tornou-se possível fazer uma leitura crítica em 

relação à capacidade de transformação do ambiente construído em função das categorias de 
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análise iniciativa-comunidade-natureza-urbanismo, viabilizando reconhecer o lugar das 

práticas comunitárias emergentes nos processos de transformação socioespacial e ampliar o 

potencial coletivo das ações, por meio da convergência entre campo propositivo de ação local 

com o da Arquitetura-Urbanismo. Ao analisar os caminhos de coexistência socioecológica, 

apontados pelas práticas estudadas no meio ambiente urbano, foram potencializados processos 

e projetos de criação de lugares onde o valor de uso dos espaços prevalece sobre o valor de 

troca. 

Esta etapa de observação e análise das informações – pontuada, a seguir, no Quadro 14 – 

mostrou um breve resumo sobre as práticas e caminhos apresentados no panorama geral de 

vivências exploratórias e aquelas selecionadas como estudos de caso. Nestes, as práticas foram 

diferenciadas entre caminhos de resiliência e de resistência criativa, fundamentadas na 

interpretação das tendências registradas em cada categoria de análise, abrangendo os níveis 

local, nacional e global, com a intenção de apreender as práticas como acontecimentos, sem a 

pretensão de findar este universo de análise. Por esta razão, a pesquisa não se enquadrou no 

método indutivo nem no método dedutivo da ciência que, neste caso, extrairia conclusões 

limitantes em relação à natureza heterogênea do fenômeno. 

Dessa forma, inicialmente, são elencadas as vivências exploratórias como um panorama 

geral para trilhar o percurso da pesquisa que partiu da observação participante e empírica das 

práticas comunitárias.  

Posteriormente, foram apresentados os estudos de caso selecionados com maior 

aprofundamento, agrupando as práticas comunitárias de acordo com seus processos de 

formação, conceituados anteriormente no Capítulo 2, porém com maior detalhamento, 

conforme Quadro 15, a seguir: 
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Quadro 15 – Resumo sobre as práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e 
convívio: vivências exploratórias, estudos de caso e caminhos de coexistência socioecológica. 

E
S

T
ÍM

U
L

O
 E

X
T

E
R

N
O

 

ECOBAIRROS: são assentamentos 
urbanos, em que uma comunidade de 
pessoas é organizada com o objetivo de 
melhorar a sua qualidade de vida para 
assim alcançar, de maneira integral, o 
bem-estar humano e do meio ambiente, 
por meio de uma concepção espacial 
com base na vida comunitária, onde o 
pilar é a educação ambiental. Impactam 
o coletivo da comunidade local.  

Hedebygade Block,Vesterbrø, 
Dinamarca;  
Village B01, Malmö, Suécia;  
Vauban, Alemanha;  
Ecobarrio Maipú, Chile  
Ecobairro em Pinheiros, SP, Brasil  
Klimakvarter214, Dinamarca 

Caminhos de Resiliência: 
Integrated Scandinavian 
Participatory Design 
(Projeto Participatório 
Escandinavo);  
 
DNA Programa Ecobairro: 
Oito níveis de 
sustentabilidade 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

                                                             
214 Klimakvarter (em dinamarquês) significa Bairro climático. O primeiro bairro climático em Copenhagen foi 

pesquisado por 2 meses presenciais, por meio do acompanhando de execução de projetos e atividades comunitárias 
locais, assim como entrevistas. Por suas características, neste trabalho foi classificado com Ecobairro. 

PRÁTICAS COMUNITÁRIAS 
VIVÊNCIAS EXPLORATÓRIAS E  

ESTUDOS DE CASO (em negrito) 
CAMINHOS 

IN
T

E
N

C
IO

N
A

IS
 

ECOVILAS: são comunidades 
intencionais urbanas ou rurais de 
pessoas que buscam integrar o meio com 
um modo de vida de baixo impacto 
ambiental. Integram aspectos do design 
ecológico, permacultura, construção 
ecológica, produção verde, energias 
alternativas, práticas de construção 
comunitária, dentre outros, com foco local 
ou biorregional. (GEN, 2010, tradução 
nossa) Impactam o grupo.  

Auroville, Índia;  
Terra Mirim, BA, Brasil; 
Morada da Paz, RS, Brasil; 
Freetown Christiania, Dinamarca;  
Lebensgarten Steyerberg, Alemanha; 
The Park Findhorn, Escócia  
 

Caminhos de Resiliência: 
Aprendizagem baseada em 
Projeto (Project-based 
Learning); 
em direção ao Design 
regenerativo 
 

INICIATIVAS DE TRANSIÇÃO: (para a 
resiliência local) referem-se a projetos de 
base comunitária que visam aumentar a 
autossuficiência para reduzir os efeitos 
potenciais de uma queda do petróleo, 
mudanças climáticas e instabilidade 
econômica. (TN, 2015, tradução nossa) 
Impactam a comunidade local. 

Transition Totnes, Reino Unido;  
Brasilândia em Transição, SP, 
Brasil 

Caminhos de Resiliência: 
Modelo de transição para 
resiliência local;  
Ferramentas para a 
Transição 

N
Ã

O
-I

N
T

E
N

C
IO

N
A

IS
 

INICIATIVAS INDIVIDUAIS E 
COLETIVAS EM COMUNIDADES 
URBANAS (em contextos desiguais): 
são comunidades não-intencionais que 
se desenvolvem no nível local por 
pessoas que se agrupam por afinidade 
ou necessidade, iniciando ações 
autônomas e que se diferenciam das 
lutas contestatórias, pois praticam 
resistência criativa em ações propositivas 
de transformação. que potencializam o 
coletivo politicamente, por meio da 
associação entre agentes e propósitos 
convergentes. 

Nova Esperança de Ipitanga, BA, 
Brasil;  
Parque Theodoro Sampaio, BA, 
Brasil; 
Porto do Capim, PB, Brasil;  
Utopia, RS, Brasil;  
Parque Ecológico Sitiê, RJ, Brasil; 
Parque Linear do Canivete, SP 

Caminhos de Resistência 
Criativa: 
Caminhos emergentes; 
Metodologias integrativas 
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Figura 14 – Mapa da Rede Global de Ecovilas com mais de 15 mil iniciativas. Adaptado com 
as práticas pesquisadas: vivências exploratórias e estudos de caso. 

 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado sobre Mapa da GEN. Disponível em: https://ecovillage.org/projects/map/ 

Acesso em: 19/07/2017 (Legenda: amarelo: de 10-79 ecovilas; azul: abaixo de 10; vermelho: práticas estudadas) 

 

6.1. Ecovilas: do ativismo às práticas de mudança de modo de vida 

 

6.1.1.  Panorama de Vivências Exploratórias em Ecovilas 

Ampliando a conceituação das comunidades intencionais do tipo Ecovilas, estas também 

se apresentam enquanto grupos de pessoas organizadas em torno da moradia coletiva, por meio 

de associações não regulamentadas, que apenas um membro detém a propriedade e oferece a 

sessão de uso da terra para os demais membros; ou por meio de associações regulamentadas, 

que se consolidam em organizações do terceiro setor215, buscando configurar uma espécie de 

propriedade coletiva entre os membros da associação.  

A forma com que se organizam para um modo de vida comunitário, internamente, 

utilizam regulamentos e acordos definidos pelo grupo. Muitas Ecovilas se auto referenciam 

como “laboratórios de experimentação” nas suas dimensões social, econômica, ecológica e 

cultural (ou visão de mundo), pois inovam tanto nas formas de tomada de decisão quanto nas 

suas lógicas e interrelações internas e externas à comunidade, interagindo com o entorno e se 

conectando em redes de colaboração com outras comunidades intencionais. No entanto, 

                                                             
215 O terceiro setor inclui diferentes formas de organização sem fins lucrativos, como: associação, fundação ou 

ONG. 

https://ecovillage.org/projects/map/


 215 

apresentam pouco envolvimento direto com a questão da moradia e a problemática urbana, 

desenvolvendo certo isolamento em áreas rurais ou periurbanas. 

O sentido “comunitário” dessas práticas fundamenta-se na inter-relação de propósitos das 

subjetividades individuais em meio a um propósito coletivo, proporcionando um campo fértil 

para colaboração, não necessariamente pelo consenso, mas por meio de acordos mútuos ou 

consentimento, contemplando a contribuição das habilidades e talentos de cada indivíduo em 

meio ao grupo.  

O conceito de ecovila, recentemente atualizado pela Rede Global de Ecovilas (GEN), foi 

entendido como: comunidade intencional, tradicional ou urbana, conscientemente concebida 

através de propriedade local independente e de processos participativos em todas as quatro 

dimensões da sustentabilidade (social, cultura, ecologia e economia) para regenerar seus 

ambientes sociais e naturais.  

As comunidades intencionais como as ecovilas no Norte Global tendem a se concentrar 

na (re)construção de comunidades resilientes em função da recuperação da coesão social e da 

solidariedade entre as pessoas, sendo este o ponto de partida para a eficácia de estratégias e 

projetos de redução da pegada ecológica e de regeneração do ambiente construído, com enfoque 

na alta qualidade de vida com baixo impacto socioambiental. 

As comunidades não-intencionais no Sul Global, em geral, precisam de estratégias para 

ampliação da pegada ecológica, a fim de satisfazer suas necessidades básicas. Nestas, os 

sistemas sociais de solidariedade ainda estão muito presentes, não havendo necessidade de se 

perder a sabedoria desse estilo de vida como ocorreu no processo de modernização dos países 

altamente industrializados. Há uma consciência crescente de que as soluções não serão 

encontradas por replicar o caminho de desenvolvimento delineado por estas sociedades. Em 

vez disso, o enfoque está na honra e preservação de tradições de sabedoria local, e criativamente 

combiná-las às tecnologias inovadoras onde forem mais adequadas. 

Para introduzir os casos das ecovilas estudadas, tornou-se necessário ir além dos aspectos 

já tratados sobre o Movimento das Ecovilas no Capítulo 4, ampliando a visão para uma 

metamodelização, conforme sugerido por Guattari (2015), em que se analisa aquilo que está 

além do apresentado como modelo, procurando as diversas facetas para sua interpretação, 

atualizando a capacidade crítica sobre a temática. 

Em uma breve correlação entre as comunidades intencionais e os movimentos ocorridos 

ultimamente nas grandes cidades, como o Occupy em Nova York, Madri ou Cairo, pôde-se 
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dizer que estes também vivenciaram aspectos da experiência de comunidade, ao experimentar 

práticas em que seus problemas eram partilhados com outros, permitindo juntar forças e criar 

soluções conjuntas inovadoras, enquanto jovens indignados com o sistema dominante. Assim, 

naqueles acontecimentos, inventaram novas formas de comunicação e regras democráticas, 

dividiram alimento e também pensamentos, criaram ações coletivas, experimentaram afetos e 

sentiram-se compreendidos. Porém, não tinham experiência nem conhecimento sobre como 

unir um grupo de forma mais permanente, como a experiência acumulada das Ecovilas 

(DOUBERT e DREGGER, 2015).  

Em sua análise, Kosha Joubert e Leila Dregger (2015, p.22) reforçaram que, atualmente, 

o paradigma dominante interferiu em todos os setores – política, negócios e vida cotidiana – 

onde prevaleceu a competição, a separação e o trabalho de um contra o outro. Esse modo de 

vida inviabilizou o desenvolvimento de muitos projetos e iniciativas inovadoras, por causa de 

problemas internos aos grupos que as iniciaram – disputas de poder, segredos e ciúmes – 

reflexos do próprio paradigma dominante. Desse modo, sugeriram que sua superação dependa 

de um novo paradigma social, baseado na criação de núcleos comunitários de confiança.  

Quando se configuravam fechadas e servem a um coletivo de grupo restrito, muitas vezes, 

esses problemas foram potencializados. Apesar disso, as autoras identificaram algo em comum: 

a decisão de lidar com questões desafiadoras, em uma vida comunitária, faz com que essas 

experiências persistam apesar dos conflitos, das dificuldades e dos sinais de fadiga que 

inevitavelmente ocorrem. Quando ultrapassaram esse limite, essa atitude as tornou mais 

resilientes e aptas para o enfrentamento de impactos externos – socioambientais e de outras 

naturezas (Ibid., p.22). As Ecovilas, ao sobreviverem às suas próprias tentativas e erros, se 

recuperaram e persistem – muitas na segunda ou terceira geração – acumulando experiências 

de valor que, em geral, estão dispostas a repassá-las. 

O significado de comunidade intencional, enquanto grupo de pessoas que se identificam 

umas com as outras, inclui associações baseadas em uma combinação de fatores geográficos, 

históricos, filosóficos, espiritualistas, e que consideram interesses comuns: sociais, econômicos 

ou políticos, assim como, de visão e de propósito.  

As práticas comunitárias nas ecovilas fazem convergir questões sociais e ambientais, a 

partir do enfoque na comunidade e na natureza, por uma perspectiva de cooperação e co-gestão 

de recursos, utilizando, em sua maioria, os princípios éticos da permacultura: o cuidado com a 

Terra; o cuidado com as pessoas; e a partilha justa dos excedentes.  
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Santos Jr. (2016), em sua tese, afirma que as Ecovilas genuínas tendem a desenvolver o 

sentido de comunidade, contribuindo para o grupo em si com modo de vida mais consciente, 

visando baixo impacto ambiental e abrindo espaço para experimentação social, ecológica, 

econômica, além de compartilhar visões de mundo. Diferenciam-se dos condomínios fechados 

particulares promovidos pelo setor imobiliário, que modulam esse conceito de forma a 

fortalecer o contexto hegemônico de desigualdade social e segregação urbanas, desenvolvendo 

mecanismos que supervalorizam a terra, contribuindo para a especulação imobiliária. 

Segundo Litfin (2013), professora de ciência política e estudos ambientais na 

Universidade de Washington, essas micro-sociedades, no entanto, são pequenas e pouco 

expressivas, considerando a necessidade do momento atual. A autora abordou essas 

experiências de vida sustentável por meio de quatro perspectivas – ecologia, economia, 

comunidade e consciência (E2C2) – e argumentou que seus sucessos podiam ser aplicados às 

estruturas sociais existentes, desde o nível local até o global, proporcionando modos de vida 

sustentáveis para as gerações futuras.  

Para alcançar essa compreensão, foi preciso verificar a pluralidade de motivações dentre 

as iniciativas, assim como a diversidade existente entre seus membros. Nesse sentido, tendo em 

vista as perspectivas citadas acima, foi relevador ressaltar que: há comunidades intencionais e 

Ecovilas, muitas vezes encontradas em antigas áreas vulneráveis, abandonadas e destituídas de 

vitalidade, que foram transformadas por seus membros, em lugares de moradia e convívio de 

qualidade urbanística e ambiental. 

Como exemplos apresentados no panorama a seguir, há aquelas que se instalaram em: (i) 

áreas vizinhas a campos militares do pós-guerra, realizando a regeneração do habitat natural 

(The Park Ecovillage, Findhorn, Escócia); (ii) antigas instalações para fins militares nazistas 

transformadas em lugares salubres para moradia (Lebensgarten Steyerberg, Alemanha); (iii) 

vilas medievais do século XIII, desabitadas e com patrimônio histórico degradado, 

transformadas em lugar de moradia com vitalidade (Torri Superiori, Itália); (iv) áreas militares 

abandonadas, no centro urbano de uma capital da comunidade européia, ocupadas em 

resistência criativa ao sistema, transformada por meio da Arte em uma “cidade livre” (Freetown 

Christiania, Dinamarca); (v) áreas relegadas e doadas por sofrerem com o fenômeno das 

monções, transformadas em uma “cidade universal” para todos os povos, com base na 

espiritualidade e uma nova educação (Auroville, India); dentre tantas outras, como aquelas 

localizadas em áreas de preservação do patrimônio cultural ou em bairros no meio urbano. 

Uma compreensão deste fenômeno foi possível a partir de: pesquisas realizadas na forma 
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de vivências exploratórias e entrevistas concedidas entre 2010 e 2015; de consultas ao diretório 

da Rede Global de Ecovilas (GEN), acessadas online; além da observação participante durante 

a trajetória da pesquisa e do desenvolvimento desta tese. O conteúdo acessado nesse período e 

o método de análise para sua teorização foi apresentado neste capítulo, inicialmente, sob a 

forma de um breve panorama das vivências exploratórias em Ecovilas e, logo em seguida, sendo 

aprofundado no caso pioneiro da Ecovila em Findhorn.  

 Cidade Universal de Auroville, Índia (visita em 2010) 

 
Figura 15 – Auroville, Índia – plano e ambiência. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2010. 

 

Em 1968 foi inaugurada a Cidade Universal de Auroville por Mirna Alfassa (A Mãe), 

inspirado por Sri Aurobindo. Localizada próximo da cidade de Pondicherry, na India, onde se 

encontra o Ashram, fundado em 1926 e conduzido por Sri Aurobindo. Desde 1990, se uniu ao 

Movimento das Ecovilas. Conduzida pela espiritualidade e planejada fisicamente pelo arquiteto 

Roger Anger, para ser uma cidade de 50 mil habitantes em 20 km2, teve o propósito de servir 

de exemplo para a humanidade, contemplando zonas residenciais, de educação, cultura e lazer, 

de comércio e serviços, industriais.  

Em seu processo de ocupação, no ano de 2010 abrigava 2.500 habitantes de todos os 

continentes, que compartilham o desejo de experimentar um modo de vida que valoriza o Ser 

integral, como parte do processo evolutivo da natureza e como exemplo do futuro da 

humanidade. A prática da yoga integral – que consiste no conhecimento e na prática da 

“concentração” para alcançar a integralidade do Ser como indivíduo em sua subjetividade –  foi 

o fundamento que orientou os moradores locais e adeptos em todo o mundo, ampliado à 

experiência comunitária. Tem estrutura legal de cidade independente, sendo regida com leis e 

regulamentos próprios; e propriedade da terra por doação do Governo Federal. Exerce 
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influências de abrangência global, pois é um lugar em processo de experimentação constante 

nas dimensões: sociais, ambientais, econômicas e culturais (visão de mundo). Este lugar 

promove uma experiência de cidade global em plena Índia, não nos moldes hegemônicos, mas 

nos níveis culturais e tecnológicos, tendo em suas premissas ser um lugar de pesquisas materiais 

e espirituais. Auroville abriga experimentações de construções ecológicas criativas, através da 

transformação de uma antiga paisagem desértica, em uma floresta regenerada pelos moradores, 

painéis solares suprem parte da energia consumida na cidade, assim como cultivos orgânicos 

suprem o alimento.  

 Fundação Terra Mirim, Simões Filho, Bahia, Brasil (visitas em 2011 e 2013) 

 

Figura 16 – Terra Mirim, Simões Filho-BA – ambiência. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

Iniciada na década de 1990 por um grupo de pessoas que compartilhava o propósito de 

uma vida em comunidade mais harmônica com a natureza. A Fundação Terra Mirim foi 

formalizada como fundação sem fins lucrativos, em torno de uma propriedade de terra particular 

de origem familiar, com uma liderança única, com espiritualidade de orientação xamã, sua 

gestão é praticada internamente com organograma em forma de árvore, em alusão à necessária 

interdependência dentre as partes da totalidade da gestão.  

Em torno do território da fundação foram adquiridos terrenos, por membros e pessoas 

afins, sendo criados dois condomínios residenciais que dialogam com os princípios da 

comunidade, com regulamentos internos para preservação da natureza e acordos de convívio. 

Além disso, oferece atividades de desenvolvimento humano, hospedagem, vivências xamânicas 

de cura e de educação (a exemplo da parceria com a Escola da Sustentabilidade Integral). 

Também pratica economia solidária e consultoria em ambas as áreas. Os membros e/ou 

moradores desenvolvem atividades econômicas para subsistência e comercialização do 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/auroville
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excedente na produção do meliponário, do minhocário, horto e agricultura orgânica.  

Em 2002, as práticas comunitárias, antes voltadas para trabalhos internos, uniu-se à Rede 

Global de Ecovilas (GEN), o que ampliou seus contatos no exterior com outras ecovilas, 

possibilitando sua entrada no circuito de relações e intercâmbio de pessoas e experiências. Terra 

Mirim desenvolve negócios sociais, nem sempre comunitários, que buscam a sustentabilidade 

econômica das pessoas e do lugar. O impacto desta iniciativa se voltou, principalmente, para o 

coletivo do grupo, mas também promoveu certo envolvimento com o entorno, por meio da 

educação ambiental e cultural com a Escola Municipal de Simões Filho e participações em 

Conselhos locais. Atualmente, reúne um conjunto de entidades locais em favor da preservação 

do Vale do Itamboatá, sob a problemática urbano-ambiental da região. 

 Morada da Paz, Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil (visitas em 2012 e 2014) 

Figura 17 – Morada da Paz, Triunfo-RS – ambiência. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2014. 

 

A Comunidade Kilombola Ecológica Espiritual Cultural Morada da Paz foi formada por 

um grupo de amigos e familiares que resolveu vender todos os seus pertences, há mais de 20 

anos, e juntar os recursos para comprar uma área de 4 hectares na zona rural de Porto Alegre. 

Balizados pela espiritualidade universalista que une diversas crenças, mas com predominância 

da Ubanda, se estabeleceram inicialmente como Associação sem fins lucrativos, posteriormente 

ONG e atualmente reconhecida como comunidade quilombola. 

 É gerida pelo Conselho dos Anciãos, Conselho Externo e Conselho Gestor, que se divide 

em áreas operacionais para as necessidades (Alimentação; Crianças; Manutenção; Eventos, 

dentre outros). Desenvolvem atividades regulares abertas ao público, como: atendimento 

espiritual, colônia de férias para jovens e crianças. Em relação ao entorno, funcionam como 

Ponto de Cultura, a partir de edital da Secretaria de Cultura. O impacto gerado por esta iniciativa 

é, principalmente, dedicado ao coletivo da comunidade, apesar de desenvolverem trabalhos 
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com comunidade do entorno e da biorregião216, por meio de cursos gratuitos e eventos voltados 

para a população de baixo poder aquisitivo com enfoque na geração de renda e na educação de 

jovens e crianças. Seu mais novo projeto é a escola ComCola para atender à comunidade local 

e a rede de colaboradores envolvidos na região e entorno, ampliando sua atuação e impacto 

local. Entretanto, há pouco envolvimento em relação à problemática urbana mais ampliada da 

cidade. 

 Lebensgarten Steyerberg, Hannover, Alemanha (visita em 2015) 

 
Figura 18 – Ecovila Lebensgarten , Alemanha – plano e ambiência. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2015. 

 

A visita nesta Ecovila revelou a experiência ímpar de recuperação de um lugar 

estigmatizado pela guerra (foi construído para alojar os funcionários de uma fábrica de munição 

na 2a Guerra Mundial, sendo posteriormente utilizado para abrigar militares que recebiam 

Hitler). Um lugar onde ocorreu muita dedicação para a gradual harmonização de sua ambiência 

com seu novo propósito – uma vida comunitária em sintonia com a natureza –.  

Iniciada na década de 1980, os moradores vivem em casas individuais e compartilham a 

propriedade da terra. Organizam-se em grupos de interesses específicos, como: atividades 

culturais e educativas; produção de agroflorestal; oferta de consultoria em economia solidária; 

desenvolvimento de projetos e construções ecológicas e sustentáveis, com envolvimento em 

centros universitários da região. Promovem relações locais e biorregionais, com impacto 

principal no grupo e no lugar onde se encontram. Um de seus membros mais antigos, Déclan 

Kennedy, foi membro iniciador da Rede Global das Ecovilas (GEN), exercendo funções de 

liderança na GEN Europe, o que tornou Lebensgarten uma das primeiras a se unir ao 

                                                             
216 Biorregião é o espaço geográfico que contém um ou mais ecossistemas. Sem levar em consideração as divisões 

políticas, a divisão geográfica se caracteriza por sua topografia, vegetação, vida animal e comunidades humanas. 
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Movimento das Ecovilas em 1990. Apesar da abrangência do movimento e da rede de 

colaboração desenvolvida ao longo de 20 anos, há pouco impacto no sentido mais amplo da 

problemática urbana, mas o trabalho de harmonização do lugar impactou toda a região, segundo 

o membro entrevistado. 

 Freetown Christiania, Copenhagen, Dinamarca (visita em 2015)  

 
Figura 19 – Freetown Christiania217, Dinamarca – vista aérea e ambiência. 

 
Fonte: Cartão postal e Acervo próprio, 2015. 

 

Localizada no centro antigo da cidade de Copenhagen, a área de 34 hectares rodeada por 

um lago era uma base militar abandonada entre 1967 e 1971. Logo após ter sido retirada, foi 

ocupada por jovens que, a princípio, apenas queriam espaço verde para usufruto das crianças e 

de suas famílias. Rapidamente, tornou-se símbolo do movimento hippie, do movimento de 

ocupação, do coletivismo e do anarquismo, em contraste com o uso militar anterior do lugar. 

Aos poucos, foram construídas moradias à revelia da municipalidade, criando uma relação de 

conflito fundiário. Em 2004, foi iniciado o processo de regularização da terra e, em 2011, a 

Suprema Corte deu o veredito ao Estado, obrigando a comunidade a firmar um acordo para 

aquisição da terra (AMOUROUX, 2009; BRUUN, 2012, p.60). 

A organização se estruturou como associação autogestionária, utilizando o consenso 

como forma de tomada de decisão, apoiando, desde o princípio, a inclusão social de pessoas 

marginalizadas e assumindo independência da municipalidade e da Comunidade Europeia. 

Promove diversas atividades culturais (festivais, shows, eventos literários, feira de artesanato), 

atraindo meio milhão de visitantes por ano, em nível global, o que justifica a manutenção do 

                                                             
217 Disponível em: http://www.christiania.org Acesso em: 10/10/2016. Entrevista com Frida Gregersen (2015), 
moradora por 3 anos em Christiania e pesquisadora. 

http://www.christiania.org/
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lugar.  

Sob tentativas de renovação e “limpeza” da área, o governo apresentou projeto para 

ampliar o número de moradias de propriedade privada, sendo considerado incompatível com a 

propriedade coletiva praticada no lugar. E também investiu alto em uma competição de 

Arquitetura, mas Christiania respondeu com sua própria proposta de planejamento, conduzida 

pela comunidade, que depois de oito meses de oficinas e reuniões internas alcançou consenso, 

antes de ser publicada no início de 2006. Este plano recebeu um prêmio218, sob apoio da 

municipalidade, da sociedade e da Agenda 21, por seus objetivos de sustentabilidade e processo 

democrático. Obteve o status de patrimônio histórico e ambiental em 2007, o que passou a 

impedir alterações em edificações históricas e o aumento do número de moradias para a 

preservação da natureza. 

O lugar possui uma economia interna com uso de uma caixa comum que recebe um 

imposto alternativo pago por negócios sociais, oficinas, bares, clubes, dentre outros, tendo 

também pontos de trabalho que pagam imposto para a municipalidade. Uma série de instituições 

é mantida com esses fundos, e qualquer projeto local pode solicitar apoio. Internamente, 

existem mais de 60 postos de trabalho diferentes, sendo 850 adultos moradores, com cerca de 

metade trabalhando dentro da comunidade. Muitas pessoas pertencem às classes marginalizadas 

e recebem pensões ou assistência social, mas todas contribuem com algo específico para o 

funcionamento da comunidade, com toda sua “beleza caótica”. 

Poucos moradores aceitam a descrição de Christiania como comunidade, alegando não 

haver uma ideologia única. O fator que os une é o desejo de viver com mais liberdade, do que 

na sociedade hegemônica. Não há uma Constituição e os regulamentos mudam acompanhando 

a dinâmica das circunstâncias. E, por ser um modo de vida anarquista, contém as fraquezas 

inerentes. Afinal, há 46 anos, um grupo de quase 1000 pessoas coexiste no centro de uma capital 

do norte europeu, sem conexão prévia, mas que concorda em conviver em uma área definida 

por um único lema: “Você possui sua própria liberdade até os limites definidos pela liberdade 

dos outros”.  

O impacto desta iniciativa extrapola as pessoas e o lugar, pois o modo de vida adotado 

questiona o sistema hegemônico ao expressar resistência por meio do embate entre: a polícia e 

a questão das drogas; a concessão e proibição de obras em edificações históricas e moradias em 

não conformidade com a legislação local. Influencia o entorno e a cidade, conquistando e, ao 

                                                             
218 Initiative Award of the Society for the Beautification of Copenhagen de 2006. 
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mesmo tempo, afastando cidadãos que questionam esse modo de vida. É considerado o exemplo 

de resistência urbana mais duradouro no mundo europeu, refletindo a problemática urbana 

como resistência à pressão imobiliária e às regras do Estado. 

 Dyssekilde Økosamfund, Tastrup, Dinamarca (visita em 2015) 

 
Figura 20 – Dyssekilde219, Dinamarca – mapa e ambiência. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2015. 

 

Localizada na zona rural de Tastrup, próxima à rede de transporte público ferroviário, 

Dyssekilde nasceu e desenvolveu-se a partir da ideia de criar um lugar de moradia com 

princípios ecológicos. Utilizando tecnologias de baixo impacto ambiental para o abastecimento 

de água, de energia eólica e de resíduos das construções, além de bacia de evapotranspiração 

para tratamento de efluentes, também, promoveu relações solidárias como: tomada de decisões 

conjuntas, em que as pessoas possuiriam casas particulares em terreno comum. A associação 

adquiriu a fazenda em 1987, outros terrenos foram acrescidos posteriormente. As primeiras 30 

pessoas construíram casas com ajuda mútua, formando grupos de casas de diferentes estilos, a 

exemplo do grupo Moon com casas de design circular e cúpulas.  

Anualmente, realizam projetos sociais e culturais, como a semana de festival cultural de 

verão, conhecido nacionalmente. Sua estrutura física é composta de uma casa comum (salão, 

sala de reuniões, escritório, sala de crianças, cozinha e lavanderia compartilhadas), 

operacionalizada por grupos de atividades (artísticas, educacionais, de produção do alimento, 

de geração de renda, dentre outros). Uniu-se ao Movimento de Ecovilas em 2009. Em 2011, 

uma nova geração de ecologistas provocou um novo compartilhamento de visões para redefinir 

diretrizes. 

A transformação de uma antiga fazenda de pasto em uma área produtiva com 

                                                             

219 Disponível em: dyssekilde.dk Acesso em: 10/10/2016. Entrevista concedida por Alex Opazo em 2015, morador 
da Ecovila. 

http://www.dyssekilde.dk/
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agroecologia e com a convivência entre os moradores, conduzida por rodas de diálogos –

comunicação não-violenta e metodologias participativas que integram todos os tipos de Arte – 

fez o impacto desta iniciativa se voltar, essencialmente, para a própria comunidade, com certo 

envolvimento na biorregião. Porém, não causam impacto ao coletivo mais amplo da cidade.  

 

6.1.2.  O Caso Pioneiro da Ecovila The Park, Findhorn, Escócia 

 

Nós começamos como uma família, nos tornamos um grupo e depois uma 
comunidade. Agora estamos enfrentando o desafio de nos mover para uma 

vila planetária com novos aspectos de comunicação e gestão. Eventualmente 

nos tornaremos uma vila e depois uma cidade. Acho que as cidades do futuro 
vão emergir das comunidades espirituais de hoje (CADDY apud BIJMAN, 

2012, p.76, tradução nossa). 

 

Figura 21 – The Park Findhorn Ecovillage220, Escócia – vista aérea e ambiência 

 
Fonte: Apresentação oficial da Findhorn Foundation, 2013 e Acervo próprio, 2015. 

 

Localizada na região de Moray, próxima à cidade de Forres e à vila de Findhorn, no 

nordeste da Escócia, Reino Unido, a Fundação e Comunidade Findhorn é considerada um 

experimento de modo de vida consciente, centro de educação e uma das primeiras Ecovilas do 

Movimento, além de geradora e sede da Rede Global de Ecovilas (GEN). Iniciada em 1962, 

quando Eileen Caddy, Peter Caddy e Dorothy Mclean se mudaram para o parque de caravanas 

da Baía de Findhorn, buscando um lugar de moradia e sustento. Os três compartilhavam 10 

anos de práticas espirituais e iniciaram uma experiência de co-criação com a natureza para sua 

subsistência.  

                                                             
220 Disponível em: <ecovillagefindhorn.com> Acesso em: 10/10/2016. Entrevista com Robert Gilman durante 

visita em 2015, consultor da Ecovila desde 1990. Informações também recolhidas na publicação de aniversário de 
50 anos Spirit of the Future (2012). 



 226 

Nos seus mais de 50 anos de existência, alcançou um crescimento populacional de mais 

de 600 pessoas em 2012, retornando a 450 moradores em 2015, sendo que 130 eram membros 

da Fundação. Atualmente, é considerado um importante centro de educação integral que serve, 

em média, a 9.000 visitantes por ano, provenientes de mais de 50 países, tendo sido a sede dos 

encontros da Rede Global de Ecovilas (GEN) desde sua origem em 1995 – GEN+10 (2005) e 

GEN+20 (2015) –.  

A Ecovila é distribuída em seis áreas residenciais com aproximadamente 120 moradias 

(Pineridge, Bag End, Field of Dreams, Barrel Houses, Soillise e East Wings), 120 acomodações 

nas áreas das caravanas, 30 equipamentos de uso coletivo, área de plantio para produção de 

alimentos e área de camping. 

A formação da comunidade passou por vários estágios de evolução até o momento atual, 

conforme Quadro 16, a seguir. Nesses estágios, gradativamente, ocorreu o crescimento do 

número de moradores, colaboradores, visitantes, assim como sua oficialização como Fundação 

Educacional; Foram estabelecidas relações com o exterior, parcerias, colaborações com as 

cidades do entorno imediato (biorregião) e entre comunidades internacionais; além de estimular 

experimentações como: negócios sociais e tecnologias apropriadas de baixo impacto ambiental; 

construções ecológicas e formas inovadoras de tomada de decisão; tendo seu próprio banco 

Ekopia Resource Exchange Ltda., com moeda local (eko) que financia em torno de 19 negócios 

sociais locais.  
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Quadro 16 – Estágios de Evolução: The Park Findhorn Ecovillage. 
PERÍODO EVOLUÇÃO ASPECTOS PRINCIPAIS 

1ª Década 1962-1972 ATERRAMENTO 

Início da co-criação com a natureza no jardim original; a rede de 
Luz foi construída conscientemente; construído o santuário 
principal; chegada de David Spangler; Eileen parou de dar guiança 
à comunidade; início da “Semana Experimental”; formação da 
Fundação Findhorn como um centro educacional 

2ª Década 1972-1982 
MANIFESTAÇÃO 

FÍSICA 

Formação do primeiro grupo nuclear; início da construção do 
Universal Hall; compra do hotel em Cluny Hill; construção da sede 
The Park; compra da área Cullerne Garden; Station House; Jogo 
da Transformação foi concebido; início do “Caravan Park”; Peter 
deixa a comunidade  

3ª Década 1982-1992 
GOVERNANÇA E 

LIDERANÇA 
Exploração de formas de governança e liderança – consenso, 
empoderamento de grupos  

4ª Década 1992-2002 
EMERGÊNCIA DA 

COMUNIDADE 

Os departamentos da Fundação tornam-se independents (Trees 
For Life, Holistic Health, AESAppropriate 
Energy Systems, The Game, Findhorn Press, Posthouse Printing 
(Big Sky), the Phoenix 
Rio 92 Earth Summit – início da relação com a ONU  
Pessoas começaram a chegar para morar sem querer compartilhar 
da Fundação, 
1999-Nova Fundação (NFA) foi formada para abrigar todo o centro 

5ª Década 2002-2012 
CONSOLIDAÇÃO E 

ALCANCE 

Início do centro de treinamento CIFAL/ONU; Consultoria e 
Educação Gaia, e internacionalização do Ecovillage Design 
Education (EDE)  

6ª Década 2012-2022 A VILA 

Primeiras comunidades em co-housings - East Whins and Soillse; 
West Whins em planejamento; primeiro compartilhamento do 
Common Ground; tentativas de criar maior coerência, 
transparência e responsabilidade; eventos em streaming; Futuro... 

Fonte: Adaptado do documento preliminar Durten’s Model (2015) (tradução nossa) e Freitas (2016, p.86).  
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Quadro 17 – Quadro referencial de análise: The Park Findhorn Ecovillage. 
 SUB-CATEGORIAS TENDÊNCIAS  

IN
IC

IA
T

IV
A

 

Origem da iniciativa Individual (parte do indivíduo)  Coletiva (parte do grupo) 

Forma de organização Comunitária (organização local moradores) Coletivo (grupo de afins ao propósito)  

Poder envolvido  Governamental (intervenção)  Local                     Privado (patrocínio ou parceria) 

Coordenação vertical Bottom-up (de baixo p/ cima) Bottom-linked (ambos) Top-down (de cima p/ baixo) 

Relação institucional Institucional 3O setor  Institucional universitária 

Tipo de Prática  Hegemônica (sistema dominante) Insurgente (reação) Emergente (base; sem plano) 

Abordagem Autonomia (de dentro para fora)  Empoderamento (de fora para dentro) 

     

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 

Localização comunidade Urbana (na cidade) Periurbana (nas bordas da cidade) Rural (no campo) 

Motivação Intencional (opção) Estímulo externo Não-intencional (sobrevivência; s/plano) 

Gestão Autogestão (gestão local) Pública ou Privada Cogestão (gestão compartilhada) 

Visão de mundo Modo de vida (cotidiano)  Propósito (individual e coletivo) 

Visão comunitária Coesão social (relação associativa)  Inclusão social (relação igualitária) 

Relação com o lugar Pertencimento (tradição, sentido)  Apropriação (uso coletivo) 

Relação com meio externo Isolamento (foco comunitário)  Articulação (foco sociedade; rede) 

Relação de poder Hierárquica (vertical; poder sobre) Centro vazio Circular (horizontal; poder com) 

Prática comunitária Resistência (reação por luta)  Resiliência (antecipação/adaptação) 

     

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

Relação com comunidade Coexistência (faz parte do propósito)  Separação (não considera) 

Tipo de transformação  Ambiental (naturais) Socioespacial Social (privação de direitos básicos) 

Ecossistemas Naturais (ciclos da natureza)  Urbanos (ciclos da natureza na cidade) 

Recursos naturais Valor de uso (bem comum; coletivo)  Valor de troca (bem privado; rentável) 

Enfoque da ação Biodiversidade (estímulo e preservação)  Unidade (para usufruto) 

Tipo de ação Regeneração (renovação da origem) Recuperação   Preservação (manutenção) 

Propensão ao risco Resiliência (menos vulnerável a impactos externos)  Vulnerabilidade (exposto a danos)  

Produção de alimento Permacultura (cultura permanente)  Agroecologia (autosustento) 

     

A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

-U
R

B
A

N
IS

M
O

 

Campo propositivo de ação Local (ação comunitária)  Arquitetura-Urbanismo (ação técnica) 

Dimensão utópica Práticas utópicas (moduladas)  Utopias experimentais (não moduladas) 

Dimensão de Lugar Lugar (ambiência e apropriação pessoas)  Não-lugar (sem apropriação) 

Forma de replicação Plural (não replicável)  Modelo (replicável) 

Moradia Moradia compartilhada (ou edif icações)  Moradia Individual 

Alcance da ação Impacto local (retorno à comunidade)  Impacto ampliado (devolução à cidade) 

Propriedade da terra Privada (particular) Pública Compartilhada (associação coletiva) 

Ideário predominante Ideário social (político) Ideário ecológico (ativismo) Ideário socioecológico  

Força norteadora  Oportunidade (ocupação) Necessidade (intervenção) Ativismo (potencialidades) 

Fonte: Elaboração própria com base no arcabouço teórico-metodológico da pesquisa. 

 

Este quadro, aplicado ao caso da Ecovila em Findhorn, possibilitou identificar as 

tendências predominantes, neste determinado momento da pesquisa, podendo variar ao longo 

do tempo de sua existência. Observou-se que não há valoração hierárquica ou dicotômica 

relativa às tendências, nem no sentido vertical, nem no sentido horizontal do quadro. 

Em relação à categoria iniciativa, sua origem partiu de um grupo iniciador de três 

pessoas, sem um plano específico, configurando-se com o tempo como uma organização 

comunitária. Posteriormente, oficializada como Findhorn Foundation e, mais recentemente, 

acrescida da New Findhorn Association (NFA). Emergente, pela abordagem bottom-up (de 

baixo para cima), fundamenta-se na autogestão para a autonomia. Além disso, promove a 
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transformação do ambiente construído, a partir da transformação interior, de dentro para fora. 

Com relação à comunidade, localiza-se na área periurbana da cidade de Forres, é 

considerada uma comunidade intencional, embora seja descrita por Robin Alfred221 como uma 

motivação “intencionada, mas não intencional” (JOUBERT e DREGGER, 2015). Prevalece a 

autogestão local dos espaços e tomada de decisão, com base em uma visão de mundo voltada 

para um propósito individual, mas também coletivo. Os princípios originais da Fundação, 

mantidos até a atualidade, são: escuta profunda; trabalho é amor em ação e co-criação com a 

inteligência da natureza. Tem como visão comunitária a coesão social a partir da relação 

associativa entre as interrelações humanas com solidariedade.  

A relação com o lugar é de apropriação e uso coletivo. A relação com o meio externo é 

promovida por articulações em rede distribuída de colaboração, porém a tendência 

predominante é o isolamento, pois as ações refletem, em primeiro lugar, na própria comunidade. 

No entanto, é reconhecida a abrangência global de suas ações educacionais em rede. A relação 

de poder tende a ser horizontal e circular, mesmo em um molde organizacional do tipo 

fundação. Enquanto prática comunitária, demonstra utilizar caminhos que buscam a resiliência, 

pela forma autônoma, antecipada e adaptativa que recorre à resolução de impactos sociais e 

ambientais. 

A categoria natureza relaciona-se com a comunidade enquanto coexistência, sendo parte 

do propósito e de seus princípios originais, tendo gerado até o momento alto grau de 

transformação socioespacial no lugar e entorno. Aplica-se o conhecimento dos ecossistemas 

naturais para uso de tecnologias apropriadas, priorizando-se a regeneração desses sistemas 

junto ao convívio humano. Os recursos naturais têm valor de uso coletivo com enfoque no 

estímulo e preservação da biodiversidade, uma relação diferenciada em relação ao sistema 

dominante. A comunidade, ao longo dos seus 55 anos, vem desenvolvendo resiliência local, 

tornando-se menos vulnerável a impactos externos por meio do investimento nas dimensões: 

social, econômica, ambiental e cultural, tendo a necessidade de inovações constantes nessas 

áreas. Em relação à produção de alimentos, há um predomínio da agroecologia de subsistência, 

com tendência gradual ao uso da permacultura para produção de orgânicos. 

 Na categoria arquitetura-urbanismo, a tendência está no campo propositivo de ação 

local, reconhecendo ser uma utopia experimental, pela sua reatividade ao sistema dominante, 

                                                             
221 Robin Alfred é morador e colaborador da Fundação Findhorn há 21 anos, em entrevista publicada no livro de 

comemoração dos 50 anos da Fundação. 
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não na forma da luta reivindicatória prevista por Lefebvre (1991), mas pela autogestão para 

autonomia, longevidade e expansão de experiências acumuladas e repassadas em rede global, 

resistindo a modulação do lugar pelo sistema. Quanto à dimensão de lugar, a apropriação pelas 

pessoas ocorreu ao interagirem de forma zelosa com a natureza. Quanto à forma de replicação, 

é uma ecovila não replicável, devido a especificidade do contexto.  

Contudo, possui aspectos convergentes em relação à pluralidade dentre outras Ecovilas. 

Predominam as moradias individuais e edificações de uso coletivo. O alcance da ação promove 

maior impacto à comunidade local e entorno do que uma “devolução” perante a abrangência 

maior da cidade, em meio à problemática urbana. A Fundação detém a propriedade da terra, 

que compartilha seu uso, e as moradias são particulares. Tem como predominante o ideário 

socioecológico, ao reunir questões urbano-ambientais que são refletidas nas diretrizes de 

construção, distribuição das moradias e acessos, inclusive nas decisões sobre expansão, 

destinação de resíduos, manutenção das áreas verdes, dentre outros. O ativismo foi a força 

norteadora da “criação de lugar” de vida comunitária em Findhorn, por meio de ações que 

investiram em suas próprias capacidades, recursos e potencialidades locais.  

Na tentativa de inter-relacionar as categorias elencadas iniciativa-comunidade-

natureza-urbanismo percebeu-se que o eixo norteador era a relação comunidade-natureza, não 

essencialmente político. A ação propositiva partia de uma transformação de consciência 

individual ao compromisso com o coletivo. Contém em si a latência de uma transformação 

ampliada para a sociedade, mas ainda concentra impactos no nível local da comunidade. Sua 

influência para o meio externo ocorre muito mais por ser uma referência. 

O aprofundamento neste caso possibilitou reconhecer a convergência entre questões 

sociais e ambientais, na leitura crítica promovida pelo quadro de análise. Relacionando-o com 

o panorama das vivências exploratórias, verificou-se que os lugares onde existem Ecovilas 

tornaram-se potencializadores de transformação socioespacial, por fortalecerem o ideário de 

coexistência socioecológica.  

 

6.1.3.  O(s) Caminho(s) das Ecovilas 

O legado das comunidades intencionais tem sua origem com o movimento contracultural 

dos anos 1960/70 que, dentre outras matrizes comunitárias, foi essencial para o 

desenvolvimento posterior do Movimento das Ecovilas nos anos 1990. Por meio dele, muitas 

dessas comunidades se organizaram, autointitulando-se como Ecovilas. Estas se desenvolveram 
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fundamentadas no comunitarismo e no movimento contestatório daquele período, por meio de 

um longo processo de experimentação e aprendizagem. Buscou-se formas de sociabilidade 

baseadas em princípios comunitários, opondo-se ao modelo hegemônico do racionalismo 

urbano-industrial em uma época de expansão da metropolização. (SANTOS JR., 2016, p.171) 

Apresentaram certa resistência ao sistema dominante, na medida em que criaram formas 

próprias de lidar com adversidades e impactos socioambientais; assim como na produção, 

distribuição e consumo de alimentos locais e regionais; e na aplicação de tecnologias 

apropriadas de baixo impacto ambiental. Além disso, foram observados, durante o evento 

GEN+20, em 2015, relatos sobre: o recorrente processo de expansão e retração nessas 

comunidades (em termos de número de moradores); a preocupação com a transmissão 

intergeracional; o apoio da espiritualidade como algo que conecta as pessoas para além do 

campo socioambiental; dentre tantas outras estratégias que vêm sendo produzidas localmente e 

reproduzidas em rede.  

Observando as experiências de projetos sustentáveis desenvolvidos dentre as Ecovilas da 

rede, o grupo de educadores Ecovillage Design Education (EDE), em 2004, reuniu, ao longo 

dos anos, as dimensões sociais, ecológicas, econômicas e culturais (ou visão de mundo), 

acrescentando uma quinta dimensão que as integra – o projeto participativo. O diagrama pode 

ser aplicado para compreender qualquer nível do sistema: desde um indivíduo, uma 

organização, uma comunidade internacional, uma vila tradicional, um bairro urbano, uma 

região, etc. (JOUBERT e DREGGER, 2015, p.27) 

O currículo do curso Educação Gaia222 utiliza a metodologia de “aprendizagem baseada 

em projeto”223 ou Projeto integral ou participativo, que une teoria e prática para transferir 

conhecimentos e dar suporte à criação e à transformação de lugares com os princípios praticados 

nas Ecovilas. 

Segundo Joubert e Dregger (2015, p.26), nos encontros da GEN, as comunidades têm 

substituído, gradativamente, atitudes competitivas de comportamento: expondo suas questões, 

problemas e pontos fortes; aprendendo entre si e se beneficiando da diversidade existente com 

as que estão no Sul e no Norte; e se comprometendo em parcerias de assistência e 

responsabilidade mútua. Muitas têm assumido desafios em suas regiões e trabalham junto a 

                                                             
222 O curso, promovido pelo Ecovillage Design Education (EDE), ocorre no Brasil há mais de 10 anos e mais de 

4.000 pessoas tiveram acesso até 2010. 
223 Project-based Learning é baseada na aplicação prática de conhecimentos técnicos e saberes locais em campo, 

unindo esforços das pessoas envolvidas para a transformação do lugar.  
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planejadores urbanos, municipalidades e iniciativas cidadãs para estimular seus distritos (rurais 

e urbanos) a torná-los sustentáveis.  

Nesse sentido, as Ecovilas têm sido cada vez menos vistas como um fenômeno isolado, 

mas como parte crescente de um todo maior, ou seja, uma comunidade de comunidades que, 

em rede, engloba grupos e pessoas que sabem da necessidade de se unir para se empoderar e 

alcançar metas em maior escala.  

Entretanto, ao longo do tempo de sua existência, algumas foram apontadas como “seitas” 

– por causa das suas escolhas de explorar um estilo de vida particular, diferente do contexto 

social do entorno –, ou mesmo “ilhas” – por se concentrarem em suas próprias questões que 

não contribuem diretamente com a complexa problemática urbana, não dialogando com o 

coletivo mais amplo da cidade. Além disso, algumas iniciam genuínas parcerias e incorporam 

valores ambíguos que servem ao mercado.  

No entendimento de Jonathan Dawson224 (2006), em termos gerais, a jornada que as 

Ecovilas empreenderam foi a de serem experiências contraculturais, relativamente isoladas e 

pioneiras, que ofereciam uma visão e estilo de vida profundamente alternativos ao mainstream 

cultural e que, cada vez mais, têm trabalhado em aliança formal e informal com os elementos 

mais progressistas da sociedade nos dias atuais. Em suma, o autor afirma que as Ecovilas não 

podem mais ser descritas como estando “fora” ou em oposição ao sistema vigente, mas são 

complementares.  

O autor complementou que o ponto de vista das Ecovilas, heterogêneas e díspares, não 

era mais alienante ou ameaçadora para a sociedade em geral e, desde a década de 1990, as 

relações que a maioria tinha com as comunidades vizinhas foram ampliadas. Os diversos 

experimentos sociais, econômicos e ecológicos que empreenderam têm se estendido fora de 

suas fronteiras, favorecendo e transformando as biorregiões circunvizinhas.  

Inicialmente, consideradas como densas concentrações – ou “ilhas” – de atividades 

relacionadas à sustentabilidade. Há algum tempo, estão dando lugar a redes de engajamento em 

uma ampla gama de iniciativas sociais, econômicas e ecológicas, em que as Ecovilas servem 

como nós (nodos) de uma rede distribuída.  

Além disso, aquelas que conservam seus valores originais e constroem um legado de 

inovação, mesmo que em constante mudança, as permite experimentar novos modos de vida e 

                                                             
224 Jonathan Dawson é professor de Economia para a Transição no Schumacher College, ex-presidente da GEN e 

morador por muitos anos da ecovila em Findhorn. 
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de desenho socioambiental e ecológico, expressos na criação e na transformação de lugares de 

moradia e convívio de qualidade urbanística e ambiental. Apresentam tendências a um ideário 

de coexistência socioecológica que serve ao interesse coletivo, contribuindo para a 

demonstração dos pressupostos desta tese.  

O caminho da “aprendizagem baseada em projeto” utilizado por muitas Ecovilas se 

resume no reconhecimento de cada uma das quatro dimensões da sustentabilidade – social, 

ecológica, econômica, cultural (visão de mundo) – integradas pelo processo de projeto 

participativo e aplicável em qualquer nível de sistema, desde um indivíduo, uma organização, 

uma comunidade internacional, uma vila tradicional, um bairro urbano, até uma região, etc. 

Também é aplicável em situações econômicas ou sociais distintas, ao reconhecer as 

experiências, métodos e ferramentas relevantes, identificadas localmente, e colocando-as em 

contato com outras experiências compartilhadas em rede. 

O enfoque com base na metamodelagem, que observa além do modelo e da repetição, foi 

fundamentado na pluralidade de formas de expressão dentre as Ecovilas, convergindo aspectos 

da autogestão para a autonomia, o que fortalece e inspira novos níveis de criação e 

transformação socioespacial de lugares. 

Em relação ao planejamento e gestão, a abordagem teórico-prática da permacultura tem 

sido o caminho utilizado pela maioria das Ecovilas, pois reúne um conjunto de princípios e 

estratégias que relacionam questões individuais, sociais e ambientais de forma a espacializar no 

ambiente construído modos de vida que valorizam as relações entre comunidade e natureza. 

Este enfoque, que abrange os níveis local e regional, converge técnicas recuperadas de culturas 

tradicionais para a manutenção da vida de todos os seres em colaboração com os recursos da 

natureza.  

No Quadro 18, a seguir, foram descritos os temas abordados pelas cinco dimensões da 

sustentabilidade das Ecovilas, acordados em meio à Rede Global de Ecovilas – GEN, incluindo 

as abordagens e enfoques citados acima.  
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Quadro 18 – As cinco dimensões da sustentabilidade das Ecovilas e temas abordados. 
DIMENSÕES TEMAS ABORDADOS 

SOCIAL 1.Construindo comunidade e incluindo a diversidade;  

2.Comunicação, facilitação e resolução de conflito; 

3.Empoderamento pessoal e liderança; 

4.Celebrando a vida: criatividade e arte; 

5.Extensão local, biorregional e global.  

ECONÔMICA 1.Transição da economia global para a sustentabilidade;  

2.Modo de vida adequado; 

3.Economias locais; 

4.Bancos comunitários e moedas locais; 

5.Questões legais e financeiras. 

ECOLÓGICA 1.Edificação verde, retrofit, bioconstrução e aproveitamento de materiais; 

2.Alimento local e ciclo dos nutrientes; 

3.Tecnologia apropriada: Água 

4.Tecnologia apropriada: Energia 

5.Abordagem sistêmica integral para o projeto ecológico (permacultural)  

CULTURAL 

(Visão de Mundo) 

1.Visão de mundo holística (ampliada); 

2.Reconexão com a natureza (Ecologia profunda); 

3.Despertar e transformação da consciência; 

4.Saúde pessoal e planetária;  

5.Espiritualidade socialmente engajada. 

PROJETO 

INTEGRAL OU 

PARTICIPATIVO 

1.Processo de projeto participativo;  

2.Pertencimento e engajamento das pessoas no processo;  

3.Inclusão de sonhos e desejos de fazer a diferença;  

4.Tomar o futuro nas próprias mãos; 

5.Exploração de questões juntos. 

Fonte: Adaptado de (JOUBERT e DREGGER, 2015, p.27, tradução nossa). 
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6.2. Iniciativas urbanas emergentes em contextos desiguais 

À semelhança das insurgências conhecidas como “novos movimentos sociais” (NMS), 

que conectaram singularidades individuais e coletivas em torno de um projeto ou utopia de 

transformação social, observou-se a coexistência de práticas comunitárias emergentes não-

institucionais, autogestionárias e propositivas que atuam no ambiente construído criando e 

transformando não-lugares em lugares de convívio que impactam o coletivo.  

Ao dedicar esforços na definição do que seriam as práticas sociais emergentes no campo 

urbano, em seus respectivos contextos, Lefebvre (1999) defendia a “revolução urbana”, 

enquanto Guattari (1981) as “revoluções moleculares”. Demonstravam formas diferentes de 

percepção do que seria uma “revolução”, por meio da luta e da reivindicação, ou por meio da 

resistência criativa, que não mais se expressaria como luta diante do poder hegemônico. A 

transversalidade da ética política e da estética é elevada como potência transformadora. 

Guattari (2012), ao propor a transição para um paradigma ético-estético, ilustrou o 

registro ecológico mental como fonte de subjetividades formadas por minorias, assemblages, 

ou grupos de todo tipo – de jovens, de mães, da (maior)idade, de agricultores urbanos, de fiscais 

da floresta, de catadores de lixo, das costureiras cooperativadas, dos músicos, dos grafiteiros, 

de homossexuais, etc. – que também agiam muitas vezes como artistas – utilizando-se de 

resistência criativa por meio das Artes.  

Nas cidades brasileiras, essas minorias são, na verdade, maioria (SANTOS, 2000). 

Organizam-se em torno de práticas comunitárias em lugares de moradia e convívio, em sua 

maioria, de forma contestatória ou reivindicatória. Acontecem por meio de associações de 

moradores ou movimentos de bairro, com objetivos locais definidos, em geral, pelas 

problemáticas social, econômica e urbana, em torno de centros comunitários e/ou centros 

culturais. A questão ambiental, entretanto, é latente em muitas dessas comunidades, pois a 

distribuição desigual da terra urbana gera como consequência a ocupação irregular de áreas de 

proteção ambiental, com alto potencial de conflitos urbano-ambientais. Contudo, são áreas 

também de alto potencial de regeneração socioambiental e ecológica, por estarem localizadas 

próximas às represas de abastecimento de água, rios ou córregos, reservas florestais, 

remanescentes de mata atlântica e, até mesmo, em praias. 

As iniciativas comunitárias no ambiente urbano tratadas aqui foram aquelas 

desenvolvidas na microescala local por protagonistas visionários agrupados por afinidade ou 

necessidade. Iniciando ações em sua maioria autônomas e que se diferenciaram das lutas 
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contestatórias, procurando utilizar a criatividade (estética) como eixo transdisciplinar de 

transformação. Estas se potencializaram politicamente (ética) ao se associarem a outros agentes 

com propósitos convergentes. A atuação por meio de práticas e intervenções pontuais e 

permanentes amplificaram suas ações transformando locais periféricos ou abandonados pelo 

poder público e/ou privado em novos lugares, qualificando o ambiente construído para o uso 

coletivo daquela comunidade, dialogando com a cidade em maior ou menor proporção.  

Afinal, na busca de caminhos de convergência socioecológica com potencial de 

transformação dos lugares, encontrou-se nessas práticas indícios de interdependência entre as 

dimensões do indivíduo-sociedade-natureza, apontando importantes interfaces com o 

urbanismo. 

Segundo Lara Freitas (2016, p.58), as iniciativas podem ser classificadas, por sua origem 

e forma de gestão, como comunitárias, públicas, privadas, do terceiro setor ou da academia. 

Também podem ser iniciativas institucionais ou não-institucionais, quando se referem ao 

aspecto legal. Iniciativas hegemônicas ou não-hegemônicas, quando se trata da ideologia que 

reproduzem ou do ideário que adotam. Iniciativas rurais, periurbanas ou urbanas, quando se 

referem à localização geográfica.  

O Movimento Cidades em Transição (Transition Towns) titula de iniciativas de transição 

as práticas comunitárias originadas pelos movimentos que se conectam em rede e compartilham 

o Modelo de transição para resiliência local e as Ferramentas para a Transição como 

caminhos metodológicos de organização e desenvolvimento local comunitário, desde a 

sensibilização das pessoas à espacialização no lugar. 

Quando iniciado por moradores, o processo de ação transformadora ocorre de forma 

empírica, caminho conhecido como Learn by Doing, ou seja, Aprender fazendo – a partir da 

experimentação e com o uso dos recursos materiais e imateriais do local – o que se caracteriza 

por desenvolver atividades de planejamento e transformação do espaço por meio de mutirões, 

encontros festivos, partilha de refeições, feiras de alimentos ou de troca de produtos, reforma e 

pintura de áreas abandonadas, etc. Ou seja, com tecnologias simples e utilizando os recursos 

locais já existentes, por meio de organização de base autogestionária.  

No entanto, foi relevante notar que o envolvimento e comprometimento das pessoas com 

esses lugares, de moradia e convívio, revelaram-se inter-relacionados às questões subjetivas, 

como a motivação da subjetividade individual que converge ou não à intencionalidade de um 
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grupo ou coletivo. Coletivos Criativos ou Criativos Culturais225 são grupos de pessoas que se 

juntam para fazer mudanças positivas criativamente. Organizam-se e funcionam sob a 

perspectiva da colaboração e da cooperação, possibilitando a participação individual em 

coletivos que apresentem afinidades de propósito. Trabalham juntos por apoio mútuo, 

divertimento, amizade, manifestações artísticas plurais, muitas vezes, permeadas por questões 

de posicionamento político não-partidário.  

Coletivos cidadãos são atores engajados da economia solidária, empreendedores prontos 

para mudar o olhar sobre a economia e sobre o mundo, usuários de moedas sociais, adeptos das 

trocas de bens e das trocas de saberes, atores da rede cidades em transição, moradores de 

ecobairros e de ecovilas, membros de alianças cidadãs de todos os gêneros: fóruns sociais de 

diversos horizontes, pactos de associações e de cidadãos, grupos informais de cidadãos, 

políticos fora da lógica partidária, criativos culturais, cooperadores de todos os países (NUNES 

e MALTCHEFF, 2014). 

Enfim, nos últimos anos, esses coletivos têm demonstrado preocupações com questões 

socioambientais e vêm emergindo como iniciativas “de baixo para cima” em todo o mundo. 

Muitas vezes, começavam a partir de cidadãos ativos que compartilham valores e ideias com 

grupos que aderem a um determinado propósito. Envolvem-se com projetos temporários que 

conectam cidadãos locais em uma rede colaborativa. E, muitas vezes praticam a “criação de 

lugares” no sentido da transformação socioespacial. Sobretudo, são pessoas capazes de 

estabelecer conexões (BOONSTRA, 2015).  

A dicotomia indivíduo-coletivo, segundo a visão de Deleuze e Guattari não é factível. Os 

processos de subjetivação são sempre coletivos, na medida em que agenciam estratos 

heterogêneos do ser. Pode-se até falar em subjetividades individuais e subjetividades coletivas. 

Individuais, porque “em certos contextos sociais e semiológicos a subjetividade se individua” 

(Guattari, 2006, p. 19). Coletivas, porque “em outras condições, a subjetividade se faz coletiva, 

o que não significa que ela se torne por isso exclusivamente social” (Ibid., p.19-20). Mesmo 

quando se individua em um sujeito, ela não é individual no sentido de privada, conforme 

ressaltou Deleuze (1992, p.26): 

 

                                                             
225 Termo criado pelo sociólogo Paul H. Ray e a psicóloga Sherry Ruth Anderson após treze anos de pesquisas em 

mais de 100.000 americanos. Eles revelam a emergência dos criativos culturais ao longo da última geração, a partir 

de seus estilos de vida e valores distintos da sociedade moderna, demonstrando uma transição para uma nova 
cultura. 
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[...] os processos de subjetivação não têm nada a ver com a vida privada, mas 
designam a operação pela qual os indivíduos ou as comunidades se constituem 

como sujeitos, à margem dos saberes constituídos e dos poderes estabelecidos, 
que passam a dar lugar a novos saberes e novos poderes.  

 

É a mesma ideia apresentada por Guattari (2006, p. 20) quando afirma que o coletivo 

deve ser entendido “no sentido de uma multiplicidade que se desenvolve para além do  

indivíduo, junto ao socius, assim como aquém da pessoa, junto a intensidades pré-verbais, 

derivando de uma lógica dos afetos mais do que de uma lógica de conjuntos bem circunscritos”. 

Desaparece a equivalência entre coletivo e conjunto ou somatório de pessoas. O coletivo é 

impessoal, é plano de co-engendramento dos indivíduos e da sociedade. 

Nos centros urbanos, observam-se alguns exemplos de práticas comunitárias emergentes, 

inicialmente de pouca expressão, que se apropriam e/ou transformam espaços de conviver e, 

eventualmente, de morar. São iniciativas de coletivos cidadãos ligados ao meio ambiente e/ou 

à arte e à cultura, como os Canteiros Coletivos em Salvador e iniciativas locais, vinculadas ou 

não ao movimento Cidades em Transição, em geral, conectadas em redes nacionais e 

internacionais (Brasilândia em Transição-SP; Instituto Parque Sitiê, Vidigal-RJ; Favela da Paz–

SP226; Muda SP227; Praça Nova Lapa228, dentre outros). A partir de uma atitude proativa, 

demonstram uma organização que parte da iniciativa de pequenos grupos e atraem a ação 

coletiva, conectando-se em redes de colaboração, de formação distribuída, sem hierarquia.  

Essas iniciativas combinam ética, estética e comprometimento pessoal e coletivo com o 

ambiente enquanto paisagem e patrimônio de preservação, sobretudo, com o objetivo de 

constituir um espaço de uso coletivo de qualidade, não aguardando mais a intervenção de 

caráter top-down, do governo, mas se empoderando no sentido da ação propositiva local, com 

articulação paralela de parcerias, inclusive cobrando maior presença da municipalidade nos 

processos de mediação e execução de projetos em lugares abandonadas há muito tempo.  

                                                             
226 A Favela da Paz é um projeto social para autossuficiência que utiliza a música como instrumento de 
transformação e, por meio de parcerias nacionais e internacionais, a casa onde funciona tornou-se um modelo de 

casa ecológica para a comunidade local, em meio ao bairro Jardim Angela, reconhecido como um dos bairros mais 

perigosos pela ONU, nos anos 1990, com 800 mil habitantes. 
227 O Movimento Urbano de Agroecologia em São Paulo (MUDA-SP) é fruto da união de indivíduos que buscam 
uma nova maneira de viver na cidade e de se relacionar com o campo, resgatando as conexões entre o dia a dia 

rural e o urbano. Busca uma cidade mais verde, reconectada à natureza; valorizar o agricultor familiar; a construção 

de uma cadeia produtiva justa e solidária e a ocupação responsável e coletiva do espaço público. 
228 O movimento Praça Nova Lapa, desde 2012, atua por meio de projetos de ocupação pró-qualificação (Galeria 
ao ar livre, Horta da vizinha, dentre outros). 
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Analisando caso a caso, foram identificadas iniciativas onde os protagonistas das 

proposições e práticas em países emergentes como o Brasil surgem da própria comunidade 

local, enquanto pessoas afetadas pelo problema do lixo, da violência, do abandono de áreas ou 

da falta de áreas de convívio. Afinal, a “falta” ou a “necessidade” de sobrevivência são fatores 

recorrentes.  

Mesmo com diferenças de contexto, apresentaram similaridades no conteúdo e na forma 

de abordagem da questão ambiental urbana. Em geral, surgem de atitudes de indignação que, 

ao serem subjetivadas coletivamente, retornam com uma força criativa e inovadora de 

expressão no espaço físico. Essa potência se manifesta de forma coletiva, pois agrega, por 

afinidade, pessoas que passam por processos semelhantes de tomada de consciência e 

engajamento a propósitos individuais e coletivos. 

 

6.2.1. Panorama de Vivências Exploratórias em Iniciativas Urbanas Emergentes 

 Nova Esperança de Ipitanga, bairro Cepel, Salvador, BA, Brasil 

Figura 22 – Mapa de áreas verdes e vazios urbanos, Sede do Centro comunitário e Represa do 

Ipitanga. 

Fonte: Equipe Nova Esperança meio ambiente urbano. Orientação de Trabalho Final RAU+E/UFBA, 2014. 

O bairro de Nova Esperança está inserido na poligonal da área de proteção ambiental 

APA Joanes-Ipitanga e localizado nos limites de Salvador, divisa com Simões Filho e Lauro de 

Freitas. O surgimento do bairro ocorreu a partir da ocupação da Fazenda do Barro Duro, em 

meados da década de 1970. De acordo com informações de moradores antigos, havia uma 

promessa de venda de lotes populares pelo dito proprietário, o que, por não se realizar e pela 
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pressão do crescimento urbano, resultou na ocupação irregular da área. O bairro encontra-se às 

margens da Represa III e parte da Represa II do manancial do Ipitanga, é atravessado pela 

rodovia BA-526. Na porção norte do bairro, encontra-se a Comunidade de Atendimento Sócio 

educativo (CASE) para menores infratores, ao sul estão situadas as pedreiras de Aratu e Carangi 

e o aterro sanitário de Salvador, localizado na porção sudeste.  

A área estudada tem aproximadamente 50ha, uma população de 1.654 habitantes e 530 

domicílios (IBGE, 2010), apresentando densidade demográfica de 33 hab/ha.  O bairro é 

caracterizado por infraestrutura precária, possuindo poucos equipamentos públicos e de lazer. 

A comunidade tem indicadores socioeconômicos que demonstram precariedade, apesar da 

proximidade com uma região economicamente dinâmica, com diversas indústrias, centrais 

logísticas, produção agrícola e comércio atacadista. Com indicadores precários de urbanização 

e infraestrutura, nos itens de saneamento básico, pavimentação de vias, existência de calçadas, 

arborização, iluminação pública, esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo nas vias. Além disso, 

tem potencial de inserção de mão de obra junto ao Centro de Abastecimento de Salvador 

(CEASA), porém na forma de subemprego.  

Apesar das condições de impacto social e ambiental as quais a comunidade está exposta 

diariamente, algumas conquistas foram alcançadas, como a construção de uma escola, centro 

de assistência social e posto de saúde, além da sede da associação de moradores e outros 

equipamentos de serviços que passaram a atender o bairro, mesmo em situação irregular. Essa 

série de ganhos deveu-se à mobilização social e organização política da comunidade. 

Com a pesquisa de campo e um diagnóstico técnico participativo229 junto à comunidade, 

foi constatado que, desde o início da consolidação das moradias nos anos 1970 até a década de 

1990, a represa fazia parte do cotidiano da população local, que usufruía do recurso hídrico 

como meio de subsistência e para atividades recreativas. Entretanto, a falta de infraestrutura de 

saneamento básico no local levou a perda paulatina do convívio com a represa. Atualmente, é 

perceptível como a comunidade não interage mais com a mesma, gerando um ciclo destrutivo 

no qual a falta de convívio leva a degradação e vice-versa. Existem relatos de moradores que 

nunca caminharam pelas margens da represa, isso indica a desconexão com esse elemento 

essencial de preservação – a comunidade fica, literalmente, “de costas” para a água. 

A Associação Beneficente de Moradores de Nova Esperança (ABENE), fundada em 

                                                             
229 O diagnóstico técnico participativo foi realizado por profissionais residentes do curso de especialização 

RAU+E/UFBA – turma 2013/2014 (1ª turma). Equipe (Vagner Damasceno, Rafaela Alonso, Igor Borges, Ana 
Maria Balani e Cleiton Arruda) orientada pela Profa. Angela Gordilho Souza e co-orientação da autora. 
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1987, uma iniciativa comunitária que atua por autogestão, desde o princípio não permitiu a 

ocupação total da área, reservando áreas de interesse coletivo, como quadra, escola, posto de 

saúde, preservando-as contra tentativas de invasão. Esta capacidade visionária pode ser 

interpretada como uma latente resiliência comunitária, considerando que muito do que se 

conquistou até o momento foi em função do enfrentamento aos recorrentes impactos sociais e 

ambientais empreendido pela comunidade, em que o fornecimento de energia, abastecimento 

de água e esgotamento sanitário – bens comuns garantidos por lei – foram executados com 

recursos humanos e materiais próprios da comunidade.  

Dessa forma, a conquista de apoio governamental passou a ser a meta principal da 

associação, caracterizada por ações sociais baseadas na luta por direitos. Em 2004, conseguiram 

que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) financiasse o 

desenvolvimento do projeto de infraestrutura viária e saneamento às comunidades já 

consolidadas. Contudo, projetos já licitados foram desenvolvidos e não foram efetivamente 

executados na fase de obras, sem previsão definida para conclusão até o ano da pesquisa (2014).  

Neste cenário, as práticas comunitárias emergentes conduzidas pela associação de 

moradores demonstraram ser autônomas até certo ponto, pois passaram a se colocar em posição 

de cobrança em relação aos órgãos públicos nos âmbitos local, estadual e federal (por 

motivações políticas – o que gera dependência). Consequentemente, passaram a demonstrar 

certa limitação no potencial de transformação dos lugares de moradia e convívio da 

comunidade, por priorizarem questões outras que não o interesse coletivo. Notou-se que é uma 

iniciativa de placemaking (criação de lugar), baseada em oportunidades políticas que surgem e 

são priorizadas em detrimento de todo um processo participativo, experienciada de forma 

coletiva na transformação de lugares. 

Até mesmo, o apoio da assistência técnica prestada pela universidade230 não foi levado à 

frente pela associação, por estar sendo priorizada a execução da parte do projeto da CONDER 

que contempla a quadra de futebol e a área de lazer no entorno – projeto elaborado por 

abordagem top-down (“de cima para baixo”) com características modernistas que não 

consideram a qualificação socioecológica da área. 

                                                             
230 A equipe da RAU+E/UFBA prestou assistência técnica à ABENE por meio de projetos de arquitetura e 

urbanismo demandados pela comunidade, a partir de oficinas fundamentadas em metodologias integrativas (MI) 
que aprimoraram o diálogo entre técnicos e moradores para levantar necessidades, aspirações e soluções 

apropriadas. Muitas famílias estavam alocadas nas margens do manancial, com ocupações inadequadas e práticas 

que agrediam o ecossistema. Os projetos focaram na educação ambiental para a questão regional da preservação 

da água e de seu entorno, procurando garantir a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos existentes para 
esta e as próximas gerações – algo mais próximo de caminhos de convergência socioecológica –. 
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 Porto do Capim, João Pessoa, Paraíba, Brasil 

Figura 23 – Proposta para Comunidade Porto do Capim – mapa e ambiência. 

   
Fonte: Marina Fontenele. Orientação de Trabalho Final RAU+E/UFBA/UFPB231, 2016. 

 

Comunidade localizada no centro antigo de João Pessoa, nas margens do rio Sanhauá, é 

um exemplo de iniciativa comunitária em área de patrimônio histórico e ambiental, recebendo 

apoio para um projeto de assistência técnica que integra cidade, comunidade e manguezal.  

Este trabalho é resultante de um processo participativo de assistência técnica à 

comunidade Porto do Capim, João Pessoa-PB, para a elaboração de um projeto preliminar para 

o entorno paisagístico próximo ao mangue. Ele inclui uma proposta de saneamento ecológico 

e soluções para as questões prioritárias como o alagamento de casas, a acessibilidade e o despejo 

de esgotos no rio, o que torna o trabalho relevante como instrumento de transformação 

socioambiental – em que se assume uma atitude política em favor não só da comunidade, como 

também da cidade.  

Como parte integrante do trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar do 

Programa de Extensão (PROEXT) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Abrace o Porto, 

buscou-se propor técnicas possíveis de serem autogeridas e que respondessem às 

condicionantes de projeto consensuadas em reuniões de Grupos de Trabalho (GTs), compostos 

pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), Instituto do Patrimônio Histórico e 

Arquitetônico da Paraíba (IPHAN), Universidade Federal da Paraiba (UFPB) e a associação do 

                                                             
231 Este Trabalho Final foi elaborado com apoio da equipe que assistiu a Comunidade do Porto do Capim: Flávio 
Boaventura (mapas); Camila Figueiredo; Ézio Simões e Marina Fontenele (sob orientação da autora). 
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Moradores do Porto do Capim (AMPC), com a mediação do Ministério Público Federal (MPF). 

Durante o processo, para tratar da falta de saneamento na comunidade foi estruturado um curso 

prático de capacitação de saneamento ecológico para os moradores. 

A Assistência Técnica de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia com foco em Habitação 

e Direito à Cidade, à comunidade Porto do Capim, teve o intuito de desenvolver um estudo 

preliminar de arquitetura paisagística e de saneamento ecológico, prevendo a permanência da 

comunidade e a solução de questões prioritárias como a insalubridade, o alagamento de ruas 

casas, a acessibilidade e o despejo de esgoto no rio. 

Além disso, o projeto assumiu também o desafio de responder às condicionantes 

levantadas ao logo das reuniões do GT dentre as quais estão: a preservação do mangue¹232; a 

preservação de vestígios arqueológicos; a preservação das unidades de vizinhança; a viabilidade 

técnica de saneamento e drenagem; a viabilidade de recursos financeiro e a preservação da 

paisagem e adequação às condicionantes do IPHAN. 

A metodologia participativa estruturou-se em atividades organizadas para fomentar a 

integração conjunta dos estudantes, dos colaboradores, e principalmente das lideranças e dos 

moradores da comunidade; trabalhou a boa relação entre os participantes, abordando 

principalmente questões referentes à sustentabilidade (CASANAT, p.2007), sem deixar de 

abordar o viés político das questões intrínsecas à problemática local, ao longo da assessoria 

técnica (USINA, 2010), sempre mantendo um diálogo acessível a todos. 

Todo o processo participativo consistiu-se em duas oficinas, duas assembleias 

deliberativas e uma apresentação pública, resultando em uma planta de uso e ocupação do solo 

(Mapa dos Desejos) em que foram registrados os pontos sobre os quais havia consenso entre as 

propostas da Prefeitura e a dos moradores da comunidade – questões sobre as quais é possível 

encontrar uma solução consolidada –, e outros pontos sobre os quais a comunidade tem uma 

opinião contrária bastante consolidada. 

 

 Parque Linear em Vila Brasilândia, São Paulo, Brasil 

Figura 24 – Favela sobre o córrego (antes). 

                                                             
232 Os manguezais constituem-se em ecossistemas complexos e dos mais férteis e diversificados do planeta. A 
sua biodiversidade faz com que essas áreas se constituam em grandes "berçários" naturais, tanto para as espécies 

típicas desses ambientes, como para animais, aves, peixes, moluscos e crustáceos, que aqui encontram as condições 

ideais para reprodução, eclosão, criadouro e abrigo, quer tenham valor ecológico ou econômico. Com relação 

à pesca, os manguezais produzem mais de 95% do alimento que o homem captura no mar. Por essa razão, a sua 
manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
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Fonte: SVMA, 2011. Prefeitura de São Paulo, 2014. 

 

Figura 25 – Parque Linear do Canivete (depois). 

 
Fonte: SVMA, 2011. Prefeitura de São Paulo, 2014. 

 

A Vila Brasilândia é considerada um dos maiores complexos de favelas, com 46 núcleos 

comunitários, localizadas no extremo norte da maior cidade do Brasil, São Paulo. Situa-se nas 

proximidades de um importante complexo de barragens, o sistema de abastecimento de água da 

Cantareira, que fornece cerca de 55% de sua capacidade para a Região Metropolitana de São 

Paulo. E ainda se encontra nas bordas de uma reserva florestal. O bairro reúne o maior 

conglomerado de favelas da América do Sul, com aproximadamente 17 mil habitantes (IBGE, 

2010), tendo sua ocupação iniciada em 1970. 

O bairro se originou de uma subdivisão de terras ilegais na encosta da Serra da Cantareira, 

sem qualquer planejamento urbano. Foram abertas ruas sobre declives e vegetação nativa, 

construídas em áreas não estabilizadas. E, com o aumento da população, as margens do córrego 

foram ocupadas por edifícios sujeitos a deslizamentos de terra. Mesmo com a regularização de 

assentamentos, alcançada no final dos anos 1970 com o projeto Pró-Periferia, realizado pela 

Empresa de Urbanização Municipal – EMURB-SP para consolidar a área, o bairro não recebeu 

o apoio necessário que um complexo ambiente físico-geográfico como esse realmente requer. 

Em uma das visitas à comunidade, em outubro de 2014, durante uma reunião no Centro 

Cultural do Jardim Damasceno, um dos bairros de Vila Brasilândia, a comunidade e suas 

lideranças dialogaram sobre algumas questões. A primeira temática foi sobre a falta de água no 

Estado de São Paulo e as dificuldades em gerenciá-la individualmente e no coletivo do bairro. 
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Todos demonstravam conhecimento sobre as origens do problema – o desmatamento das bordas 

da barragem e a inconsciência geral das autoridades e da própria população. 

Os participantes da reunião lembravam, constantemente, do ancião local Sr. José 

Quintino, iniciador do Movimento Ousadia Popular que anunciou a iminência de uma revolução 

urbana fundamentada na conservação ambiental e, desde o ano 2000 vinha agregando adeptos 

empenhados na conservação de nascentes e córregos na região. Ao registrar a narrativa em 

entrevista com o Sr. Quintino, observou-se que o movimento tem se envolvido com o 

enfrentamento de impactos sociais e ambientais recorrentes, formando redes de colaboração 

junto aos moradores locais. Além disso, instituições municipais que prestam serviços na região, 

comerciantes locais e a comunicação de massa, ao longo do tempo e em intensidades de apoio 

diferentes, se envolveram em interlocução com essa rede de agentes. A diferença desse formato 

se encontra na elaboração prévia de diretrizes acordadas entre os locais, para depois ser 

acionada a ação de profissionais técnicos. 

Com base nesses fundamentos, a reunião focalizou nas possíveis ações que podiam iniciar 

individualmente para aprimorar soluções coletivas: organizar um curso de captação de água da 

chuva, além de definir a agenda cultural mensal com jovens e crianças e os “saraus” musicais. 

Demonstraram uma clara intenção de reforçar seus próprios meios de resolver os problemas, 

com uma forte solidariedade mútua. 

Na reunião, os presentes demonstraram estar conscientes da importância de manter o 

centro cultural para a vida comunitária, além de desenvolver uma relação de parceria com as 

escolas locais, agentes de promoção da saúde e agentes de promoção ambiental. Estas relações 

em rede tendem a fortalecer a rede de apoio local, nesse ponto, é válido relembrar a teoria ator-

rede, em que Latour (2005) demonstra que as relações em si são tão importantes quanto os 

agentes envolvidos. 

Ao registrar a narrativa específica de um agente de promoção ambiental foi perceptível 

sua visão sistêmica. Seu trabalho era focado na educação ambiental, mas acompanhando 

agentes de saúde, desenvolveram juntos pequenas ações locais promotoras de consciência de 

preservação ambiental nas residências e no bairro. Enfatizaram as necessidades básicas de 

caráter econômico, a cultura como meio de conectar as pessoas e as questões ambientais foram 

tratadas como de interesse e necessidade coletiva. 

Uma importante iniciativa pública em Vila Brasilândia foi a inserção de dois Centros 

Educacionais Unificados (CEU Paz e CEU Jardim Paulistano), sendo o primeiro o mais 
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próximo do bairro Jardim Damasceno233. São complexos de caráter educacional, esportivo e 

cultural caracterizados como espaços públicos múltiplos. Visam promover o desenvolvimento 

integral de crianças, jovens e adultos, por meio de experiências educacionais conjugadas a 

atividades artísticas, culturais, esportivas e de inclusão digital. Além disso, propiciam espaço 

de encontro para grupos, associações e coletivos já existentes na comunidade.  

No entanto, sob o ponto de vista das lideranças do Jardim Damasceno, os CEUs não têm 

condições de ser a única solução para proporcionar o Direito à Cidade para toda a população 

do bairro. Os centros representam instituições do Estado que apoiam e concentram serviços 

educacionais e culturais para a comunidade, mas também exercem o controle, tornando-se 

eficazes em uma abordagem descendente top-down.  

Este caso é um exemplo de práticas comunitárias emergentes, de ação ascendente bottom-

up. O Centro Cultural, assim como o Movimento Ousadia Popular obtiveram contato com a 

Fundação Stickel, em 2011, que reuniu esforços institucionais e organizou o primeiro curso 

Educação Gaia para comunidades em favela – Gaia para Transição, em conexão com o 

Movimento Cidades em Transição ou Transition Towns Network - TT.  

A partir de 2012, a iniciativa Brasilândia em Transição se uniu à rede internacional do 

movimento, apropriando-se das ferramentas de transição234 –metodologias reunidas pelo 

movimento adaptadas para a comunidade de baixa renda –. O modelo reúne uma série de 

tecnologias sociais e ambientais para reduzir o uso de combustíveis fósseis e a dependência em 

relação a essa fonte de energia, baseando-se em uma forma menos impactante de vida.  

Seguindo o modelo de “transição para a resiliência local” deste movimento, foi formado 

um grupo iniciador, a partir da promoção de momentos de sensibilização da comunidade que, 

gradativamente, envolveu um número maior de pessoas em projetos temporários ou programas 

de médio e longo prazo, voltados para a problemática local.  

Com o horizonte voltado para a menor dependência possível de recursos externos à 

comunidade, se objetivou uma espécie de resiliência comunitária, investindo no 

reconhecimento e fortalecimento de redes locais de colaboração. Como estratégia de atuação, 

atuou-se na sensibilização das singularidades individuais a partir da consciência, por meio de 

uma educação cidadã voltada para o consumo consciente. Assim, foram impulsionados 

                                                             
233 Jardim Damasceno é um bairro residencial localizado na região noroeste da cidade de São Paulo, pertencente a 

regional da Freguesia do Ó/Brasilândia, próximo à borda da Serra da Cantareira, desde 1972. 
234 Transition Model for Local Resilience do Transition Towns Movement (HOPKINS, 2008). Nesta tese, este 
movimento foi apresentado no Capítulo 4. 
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processos emancipatórios que tenderam a fortalecer a economia local e a antecipação dos 

problemas causados, acima de tudo, pela carência de recursos. Práticas de feira de trocas, 

criação de cooperativas locais, a exemplo das costureiras Brasilianas, coleta e reciclagem de 

resíduos para revitalização de áreas abandonadas, reutilização da água da chuva e implantação 

de horta comunitária, dentre outras ações. 

Mais recentemente, o Instituto Brasileiro de Estudos para a Transição235 (Ibest) iniciou o 

processo colaborativo de elaboração do projeto intitulado “Águas da Brasilândia: fortalecendo 

a resiliência à crise hídrica em comunidades vulneráveis em grandes centros urbanos no Brasil”. 

Esta temática se mostrou mais próxima da realidade local, em comparação à temática da 

independência do combustível fóssil, sugerido pelo modelo de transição. De qualquer modo, a 

crise energética e a crise hídrica e dos recursos naturais, formam a base da crise da sociedade 

industrial na contemporaneidade.  

No Jardim Damasceno, um dos núcleos do bairro da Vila Brasilândia, desde o ano 2000 

o Movimento Ousadia Popular atua como iniciador do processo que culminou no projeto do 

Parque Linear do Canivete, com aproximadamente 2.300 km2. O parque se tornou uma 

realidade após a remoção de uma favela que ocupava o córrego de forma precária e a relocação 

da maior parte dessa população para novas habitações de interesse social, ao lado do novo 

parque; outra parte foi relocada para o município vizinho, gerando conflitos urbano-ambientais 

e contradições em relação à relocação dos ocupantes da favela do Canivete236.  

Entre o cenário de córrego ocupado e a sua transformação em Parque Linear, o processo 

envolveu agentes de diversos órgãos do governo que convergiram à questão do saneamento, a 

infraestrutura e a habitação, porém não foi considerado (segundo as narrativas dos moradores) 

um bom exemplo de ação participativa promovida pelo governo. O processo começou por 

iniciativa comunitária, com o esforço da subjetividade construída coletivamente, mas ao 

encontrar as instâncias governamentais, a participação conseguiu desenvolver-se apenas no 

nível de consulta pública. O envolvimento da comunidade se resumiu a entrega de um programa 

discutido previamente nos encontros entre moradores locais, promovido pelo Movimento 

Ousadia Popular com apoio do Centro Cultural Vila Damasceno. 

 Contudo, o programa não foi totalmente contemplado no plano executivo de urbanização 

de médio e longo prazo para a área. O Parque do Canivete e as habitações ao lado foram 

                                                             
235 Disponível em: http://www.ibest.org.br/ Acesso em:20/12/2016. 
236 Processo analisado na tese de Cecília Angileli (2007), sob orientação do Prof. Euler Sanderville, do grupo de 
estudos de paisagem do Laboratório de Gestão e Projeto do Espaço LAB ESPAÇO – USP. 

http://www.ibest.org.br/
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inauguradas, porém durante os momentos de visita ao local, nos anos de 2014 e 2016, percebeu-

se que o parque não era usado pela população, nem para atividades de lazer, tendo como alguns 

dos motivos declarados, a falta de segurança e a inexistência de infraestrutura de lazer 

apropriada, em função da falta de diálogo. Para além dos problemas citados, com uma breve 

análise técnica foi observado que a poluição das águas do córrego se manteve, fator relevante 

que agrava o desuso e o aspecto de abandono do parque.  

 

6.2.2.  O Caso Pioneiro do Parque Ecológico Sitiê, Morro do Vidigal, Rio de Janeiro, 

Brasil  

Figura 26 – Parque Sitiê, Morro do Vidigal, RJ – mapa e ambiência. 

 
Fonte: Disponível em: http://www.parquesitie.org/Acesso em: 21/01/2017 e Acervo próprio, 2016.  

 

Figura 27 – Do “lixão” ao Parque Ecológico - área degradada e área recuperada. 

 

 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Localizado no Bairro do Vidigal237, Rio de Janeiro, o Parque Sitiê é um parque ecológico 

urbano de 8,500m2 com origem, liderança e apropriação comunitária. Até a metade da década 

                                                             
237 O Morro do Vidigal recebeu a 19ª Unidade de Polícia Pacificadora-UPP em 2012, tornando-se bairro do 
Vidigal. 



 249 

de 1980, a área era um sítio em meio à Mata Atlântica. Em 1986, seis famílias invadiram a área 

e começaram a sua degradação, sendo agravada em 2003 quando a prefeitura demoliu as casas 

e não removeu o entulho.  Por 20 anos, um total de 16 toneladas de lixo, incluindo 

eletrodomésticos, vigas de metal e animais mortos foram acumulados. Como em todas as 

favelas e ocupações irregulares, a comunidade do Vidigal não é contemplada plenamente 

quanto ao Direito à Cidade, estando sujeita a falta de serviços sociais e infraestrutura precária.  

Um dos protagonistas, o músico Mauro Quintanilha, morador do local desde sua infância. 

Durante uma entrevista, ao ser questionado sobre a motivação inicial, relatou que iniciou o 

trabalho diante de um questionamento a si próprio: “– Quem vai se mudar? O lixo ou eu?” 

quando decidiu mudar sua atitude para, assim, transformar o lugar. Não se caracterizou como 

um conflito ambiental, no entanto, sua frustração somou-se a preocupações com a saúde e a 

comunidade. Com o apoio de Paulo Almeida e outros moradores, o lixo foi removido em parte, 

durante um período de seis anos. Descobriu no processo que a forma mais efetiva de recuperar 

a terra e prevenir novas invasões era reflorestar, implantando também áreas para agricultura 

urbana, o que levou o Sitiê a ser reconhecido como a primeira agrofloresta do Rio de Janeiro 

em 2012. Neste mesmo ano, durante a Conferência Rio+20, Quintanilha e Almeida conheceram 

o arquiteto Pedro Henrique de Cristo238, que viu o potencial da ação e trabalhou nos primeiros 

esboços para a formação do Instituto Sitiê para o Meio Ambiente, Artes e Tecnologia, 

atualmente autogerido pelos iniciadores e o arquiteto.  

Em março de 2013, Pedro de Cristo organizou um desafio de design que contou com a 

participação de arquitetos brasileiros e estrangeiros, marcando o início da cooperação formal 

entre o Instituto, especialistas nacionais e internacionais ligados à Universidade de Harvard. 

Expandida para uma rede de colaboradores como o Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), o Arq.Futuro239, o Instituto PDR240, a Fundação Getúlio Vargas (FGV - Direito Rio) e 

a CMS Design, entre 2003 e 2005, elevou o projeto a uma nova escala de operações, crescendo 

de uma área de 1.500m2 (2013) para os atuais 8.500m2, e ampliando suas atividades nas áreas 

de educação, design, agricultura urbana, reflorestamento, artes, cultura, tecnologia e 

empreendedorismo (turismo e design).   

 

                                                             
238 Arquiteto recém-graduado na Universidade de Harvard e fundador do Estúdio de Arquitetura+D. 
239 Arq.Futuro é uma plataforma de discussão sobre o futuro das cidades. 
240 Instituto PDR signifiva Purpose Driven Resources. 
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Em 2015, o Sitiê se tornou uma associação e também alcançou o status de organização 

da sociedade civil (OSCIP) que possibilitou a diretoria ser remunerada por seu trabalho. Nota-

se que foi uma iniciativa de “criação de lugar” baseada na necessidade de se criar um espaço 

mais salubre para o convívio que beneficiava o entorno das moradias da comunidade, por meio 

de um processo experimental do “aprender fazendo”241, em que as habilidades das pessoas e as 

soluções são desenvolvidas em resposta aos desafios do lugar. 

O sucesso do Parque e Instituto Sitiê é atribuido em ter sido criado e continuar sendo 

liderado pela comunidade, enquanto incorpora profissionais altamente treinados na sua equipe. 

O somatório entre os saberes locais dos iniciadores da comunidade com a capacidade técnica, 

além da Arquitetura-Urbanismo (landscape design, design de produto, políticas públicas, 

tecnologia e gestão de parques), cria uma cultura de excelência e transparência em um contexto 

desafiador de pobreza e violência, resultando em inovações com ressonância e potencial de 

expansão. Enfim, com somente 0,25m2 de espaço público por habitante em uma área de terreno 

extremamente íngreme, era uma necessidade urgente a limpeza como também a demanda por 

espaços públicos verdes para bem-estar, cultura e lazer. Sob a liderança de alguns indivíduos, 

o coletivo composto por membros da comunidade e apoiadores externos conseguiu, não 

somente transformar o lugar, mas também promover uma nova cultura local, passando de vetor 

de degradação à protetora da floresta. 

O Quadro 19, a seguir, apresenta o quadro referencial com as tendências em relação a 

cada categoria de análise para propover uma compreensão dos aspectos relevantes que 

distinguem e caracterizam uma prática comunitária emergente na direção por uma convergência 

socioecológica. 

                                                             
241 “Aprender fazendo” é a tradução de “learning by doing”, significando o aprendizado desenvolvido por meio de 
um processo empírico experimental.  
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Quadro 19 – Quadro referencial de análise: Parque Ecológico Sitiê no Morro do Vidigal, Rio 
de Janeiro, Brasil. 

 SUB-CATEGORIAS TENDÊNCIAS  

IN
IC

IA
T

IV
A

 

Origem da iniciativa Individual (parte do indivíduo)  Coletiva (parte do grupo) 

Forma de organização Comunitária (organização local moradores) Coletivo (grupo de afins ao propósito)  

Poder envolvido  Governamental (intervenção)  Local                     Privado (patrocínio ou parceria) 

Coordenação vertical Bottom-up (de baixo p/ cima) Bottom-linked (ambos) Top-down (de cima p/ baixo) 

Relação institucional Institucional 3O setor  Institucional universitária 

Tipo de Prática  Hegemônica (sistema dominante) Insurgente (reação) Emergente (base; sem plano) 

Abordagem Autonomia (de dentro para fora)  Empoderamento (de fora para dentro) 

     

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 

Localização comunidade Urbana (na cidade) Periurbana (nas bordas da cidade) Rural (no campo) 

Motivação Intencional (opção) Estímulo externo Não-intencional (sobrevivência; s/plano) 

Gestão Autogestão (gestão local) Pública ou Privada Cogestão (gestão compartilhada) 

Visão de mundo Modo de vida (cotidiano)  Propósito (individual e coletivo) 

Visão comunitária Coesão social (relação associativa)  Inclusão social (relação igualitária, direitos) 

Relação com o lugar Pertencimento (tradição, sentido)  Apropriação (uso coletivo) 

Relação com meio externo Isolamento (foco comunitário)  Articulação (foco sociedade; rede) 

Relação de poder Hierárquica (vertical; poder sobre) Centro vazio Circular (horizontal; poder com) 

Prática comunitária Resistência (reação por luta)  Resiliência (antecipação/adaptação) 

     

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

Relação com comunidade Coexistência (faz parte do propósito)  Separação (não considera) 

Tipo de transformação  Ambiental (naturais) Socioespacial Social (privação de direitos básicos) 

Ecossistemas Naturais (ciclos da natureza)  Urbanos (ciclos da natureza na cidade) 

Recursos naturais Valor de uso (bem comum; coletivo)  Valor de troca (bem privado; rentável) 

Enfoque da ação Biodiversidade (estímulo e preservação)  Unidade (para usufruto) 

Tipo de ação Regeneração (renovação da origem) Recuperação   Preservação (manutenção) 

Propensão ao risco Resiliência (menos vulnerável a impactos externos)  Vulnerabilidade (exposto a danos)  

Produção de alimento Permacultura (cultura permanente)  Agroecologia (autosustento) 

     

A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

-U
R

B
A

N
IS

M
O

 

Campo propositivo de ação Local (ação comunitária)  Arquitetura-Urbanismo (ação técnica) 

Dimensão utópica Práticas utópicas (moduladas)  Utopias experimentais (não moduladas) 

Dimensão de Lugar Lugar (ambiência e apropriação pessoas)  Não-lugar (sem apropriação) 

Forma de replicação Plural (não replicável)  Modelo (replicável) 

Moradia Moradia compartilhada (ou edif icações)  Moradia Individual 

Alcance da ação Impacto local (retorno à comunidade)  Impacto ampliado (devolução à cidade) 

Propriedade da terra Privada (particular) Pública Compartilhada (associação coletiva) 

Ideário predominante Ideário social (político) Ideário ecológico (ativismo) Ideário socioecológico  

Força norteadora  Oportunidade (ocupação) Necessidade (intervenção) Ativismo (potencialidades) 

Fonte: Elaboração própria com base no arcabouço teórico-metodológico da pesquisa. 

 

Este quadro, aplicado ao caso do Parque Ecológico Sitiê, no Morro do Vidigal, 

possibilitou identificar as tendências predominantes até o momento da pesquisa, podendo sofrer 

variações com o tempo.  

Em relação à categoria iniciativa, observou-se que o Parque Sitiê se originou da iniciativa 

individual da retirada do lixo acumulado próximo a uma área remanescente de mata atlântica, 

prejudicando a moradia e o convívio, tendo a memória de como era aprazível no passado. Aos 

poucos, a iniciativa foi agregando moradores locais, formando uma espécie de organização 

comunitária em torno do mesmo objetivo. A iniciativa passou a chamar atenção de um grupo 

de afins, o que aos poucos se tornou uma forma de organização coletiva, sendo posteriormente 
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formalizada como Instituto Espaço Sitiê de Meio Ambiente, Artes e Tecnologia, o conectando 

a uma rede de agentes, incluindo diversos setores da sociedade. Com ações iniciais do poder 

local, houve envolvimento de parcerias do setor privado e de universidades. A iniciativa 

caracteriza-se por uma abordagem bottom-up, ou seja, de ação da comunidade local. Tornou-se 

uma instituição do 3º setor, promovendo ações de empoderamento das pessoas, sensibilização 

e educação ambiental, social e econômica, junto à comunidade local, mas também à rede de 

escolas municipais. Foi considerada como prática emergente, por ser de base comunitária e sem 

um plano previamente elaborado, com uma abordagem de autonomia, de dentro para fora.  

Em relação à comunidade, esta localiza-se em área desprovida de infraestrutura urbana 

báscia como saneamento e destinação de resíduos. A prática comunitária teve motivação 

intencional, uma opção por buscar soluções próprias para a destinação do lixo e melhoria da 

ambiência onde se encontravam suas moradias. A autogestão comunitária prevalece sobre a 

gestão pública na área da comunidade, pouco presente no contexto de desigualdade e 

segregação espacial na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, nota-se a gestão compartilhada 

do lugar com a parceria de instituições extenas, porém mantendo a autonomia do Intituto, gerido 

por membros da comunidade que iniciaram o processo de transformação do espaço em um 

lugar.  

A visão de mundo, com um propósito inicialmente individual, se estendeu para o coletivo, 

a partir da convergência de questões sociais e ambientais. As pessoas se envolveram com o 

lugar em diferentes níveis de aproximação, enquanto moradores ou simpatizantes com 

afinidade ao propósito. A visão comunitária dedicou-se à coesão social por meio de práticas 

que promoveram uma relação associativa voltada para a melhoria da ambiência do lugar de 

moradia e convívio, diante da extrema degradação. Promoveu-se uma relação com o lugar de 

apropriação e uso coletivo. 

A relação com o meio externo, inicialmente com o enfoque em melhorias locais, foi 

ampliada para uma articulação em rede de parcerias e acesso a tecnologias junto a 

universidades, traduzidas em assistência técnica para execução e gestão do projeto do Parque e 

do Instituto Sitiê, inclusive recebendo prêmios internacionais. A relação de articulação com 

foco na sociedade possibilita maior retorno à cidade. Esta relação se consolida quando da 

inserção do Parque na rede de parques urbanos do Estado do Rio de Janeiro, mesmo localizado 

em um bairro popular como o Morro do Vidigal. A organização comunitária busca desenvolver 

uma gestão com estrutura horizontal circular para manter a gestão do Parque pelos protagonistas 

da iniciativa, por meio do Instituto.  
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A prática comunitária em torno do Parque desenvolve-se por meio do plantio e 

manutenção de horta comunitária e de projetos de educação ambiental que envolvem crianças 

e adoslescentes não somente do Vidigal, mas também de outras comunidades do Rio de Janeiro, 

por meio da parceria do Instituto com a rede de escolas municipais. As práticas demonstram 

ações muito mais de resiliência e adaptação do que de resistência ou por meio de reação por 

luta. O trabalho de transformação é desenvolvido de forma contínua sem depender de 

intervenções do governo, porém os órgãos governamentais são acionados a cada situação que 

emerge, de forma a operacionalizar o acesso a recursos e suprir as lacunas de infraestrutura. 

São estabelecidos caminhos de resiliência ao buscar antecipar problemas sociais e ambientais 

recorrentes por meio da ação propositiva, recorrendo a parcerias na sua execução. 

Na categoria natureza, a pesquisa mostrou que a relação entre comunidade-natureza é de 

coexistência buscando associar transformações socioespaciais em um contexto de 

desigualdades. Anteriormente, a natureza era vista de forma separada da comunidade, não 

havendo relação de preservação, apenas descuido e abandono com o descarte contínuo do lixo 

(inclusive resíduos de grande porte como pneus e eletrodomésticos). O tipo de transformação 

ambiental prevaleceu no início, mas a educação ambiental fortaleceu a transformação 

socioespacial do lugar. 

Durante a implantação do Parque Ecológico Sitiê foi considerada, principalmente, a 

recuperaração dos ecossistemas naturais, a partir da limpeza da superfície da encosta e 

tratamento do solo, além do aproveitamento da água de chuva. A canalização do esgoto exposto 

que passava pelo terreno foi solicitada ao órgão público de saneamento básico. 

Em princípio, os recursos naturais foram considerados como valor de uso e como bem 

coletivo. O enfoque da ação tendeu ao estímulo à recuperação e preservação da mata atlântica, 

considerando a biodiversidade da fauna e da flora local.  O tipo de ação teve enfoque na 

recuperação do meio ambiente urbano, incluindo questões sociais que envolveram a 

recuperação do sentido de pertencimento ao lugar por meio das práticas comunitárias que se 

desenvolveram. Quando ocorreu a iniciativa individual, a natureza se encontrava em 

vulnerabilidade e exposta a danos, o que foi sendo reduzido por meio do processo de 

mobilização coletiva e das parcerias alcançadas. A produção de alimento por meio da horta 

segue os princípios da permacultura. 

Na categoria arquitetura-urbanismo, o processo se iniciou no campo propositivo de 

ação local, tendo posteriormente mobilizado a ação técnica, aliando-se ao campo propositivo 

de ação da Arquitetura-Urbanismo. A dimensão utópica do processo de criação do Parque 
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assemelha-se a utopias experimentais, baseadas em práticas que não foram moduladas pelas 

ações governamentais nem pelo setor privado, manifestando a capacidade transformativa 

urbana.  Essa dimensão de lugar relaciona-se com a ambiência e a apropriação pelas pessoas. 

A forma de replicação dessa proposta é plural, não sendo um modelo replicável. O lugar 

caracteriza-se por abrigar moradias individuais em estado precário, porém a questão do lixo foi 

focalizada pela iniciativa individual e coletiva. 

As práticas comunitárias proporcionaram retorno à comunidade local, apresentando o 

alcance da ação no impacto local, embora a ação técnica também tenha proporcionado impacto 

ampliado na forma de reintegração de uma área verde de parque à cidade, de forma a promover 

a “devolução” de um lugar para a cidade. A propriedade da terra, mesmo sendo pública, depois 

do processo implantado, passou a ser gerida de forma compartilhada em associação coletiva. 

Embora tendo sido iniciada com a predominância do ideário ecológico, a prática 

demonstrou uma tendência ao ideário socioecológico, que promove o diálogo entre questões 

ambientais e sociais. A força que norteou a “criação de lugar” foi a necessidade de intervenção 

para suprir lacunas do poder público, sendo estimulada, principalmente, pela força do ativismo 

proveniente da comunidade, enquanto iniciativa de abordagem bottom-up. 

O quadro de análise possibilitou reconhecer as categorias nas práticas comunitárias 

voltadas para a ação no Parque Ecológico Sitiê, visando a convergência entre questões sociais 

e ambientais. Relacionando-o com o panorama das vivências exploratórias em Iniciativas 

Urbanas Emergentes, verificou-se que estas surgiram em lugares onde transformações 

socioespaciais foram potencializadas, fortalecendo o ideário de coexistência socioecológica. 

Entretanto, os caminhos das Iniciativas Urbanas Emergentes diferenciam-se dos caminhos 

praticados pelas Ecovilas, caracterizando-se pelo formato emergencial. Caracterizam-se por 

trilharem caminhos que atuam por resistência criativa em contextos desiguais.  

 

6.2.3.  O(s) Caminho(s) das Iniciativas Urbanas Emergentes 

Iniciativas urbanas de práticas comunitárias emergentes não apresentam um caminho 

metodológico único na direção do ideário de coexistência socioecológica, tampouco carregam 

a pretensão de elaborar um método replicável. Expressam a multiplicidade proveniente do 

empirismo ou método experimental do “aprender fazendo”. O processo ocorre por colaboração, 

mobilização, adaptação, por caminhos de resistência criativa ou de resiliência a impactos sociais 

e ambientais recorrentes. Nos exemplos apresentados e casos estudados, observou-se que estas 

iniciativas podem acontecer por uma ação individual, ou por uma ação de um pequeno grupo, 
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que agrega o coletivo e, posteriormente, define o meio técnico necessário para implementação 

dos planos previstos. Nesses casos, a técnica é procurada ou encontrada durante o andamento 

do processo, como explicitado no caso do Parque Sitiê. Assim, a ação precede a técnica e, 

combinadas, potencializam a criação ou transformação do espaço em lugar. 

Durante o processo de observação participante, em visitas exploratórias, e acompanhando 

os processos locais nas comunidades, além das pesquisas em fontes primárias e secundárias, 

foram levantados “como” as práticas eram realizadas, de forma a interrelacionar questões 

sociais e ambientais. Esses caminhos, alguns mais intuitivos, outros derivados de saberes do 

grupo, e também aqueles compilados por estudiosos da temática foram apresentados neste item, 

como possíveis aproximações ao ideário de coexistência socioecológica, quando 

fundamentados na inter-relação entre comunidade-natureza. Ressaltando-se que, alguns desses 

caminhos foram aplicados em sala de aula e junto às comunidades em processo de assistência 

técnica participativa para projetos de Arquitetura-Urbanismo242 no âmbito da pós-graduação. 

Dentre as abordagens acessadas durante a pesquisa no campo urbano, foi possível 

destacar as Metodologias Integrativas (MI) e as Ferramentas para Transição. As MI foram 

experimentadas nos dois primeiros exemplos e a segunda foi acessada no exemplo do Parque 

Linear em Vila Brasilândia. 

A abordagem das Metodologias Integrativas (MI) buscou reintegrar cultura e natureza, 

corpo e mente, arte e ciência, razão e emoção. As MI recorreram às múltiplas inteligências dos 

envolvidos e permitiram o reconhecimento de si, em conexão com os outros. Atuam como 

ferramentas de empoderamento – contribuindo para uma maior participação das pessoas em 

suas diversas formas de existência, saber e expressão –, integrando-as ao ambiente a partir do 

engajamento e da autonomia. Abrangem um conjunto de metodologias e instrumentos capazes 

de contemplar a diversidade de formação, de linguagem e de formas de expressão.  

Segundo Gianella (2008), para abranger as necessidades de colaboração e participação, 

os códigos tecnocientíficos baseados, essencialmente, na racionalidade lógico-analítica-verbal, 

são insuficientes. A autora aponta para uma necessária virada paradigmática que pode ser 

propiciada pela integração, no âmbito da educação e da gestão, de dimensões esquecidas do 

humano, do ser-fazer humano, incluindo corpo, emoção, intuição e Arte.  

                                                             
242 Aulas ministradas pela Profa. Maria Suzana Moura e a autora na disciplina “Metodologias e Técnicas para 

Projetos Participativos” e orientações de projetos aos estudantes da Residência AU+E/UFBA, nas turmas 
2013/2014 e 2015/2016.  
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Percebeu-se que muitas dessas dimensões já foram acionadas por práticas empíricas em 

processos comunitários que propiciam a participação individual e coletiva. No Brasil, 

principalmente, há a particularidade da conexão pelo caminho da cultura – música, teatro, dança 

e atividades corporais –, sua riqueza plural foi logo identificado nas comunidades estudadas. 

Por esse caminho, os jovens dialogam trocam experiências e adquirem responsabilidades de 

caráter político perante as pessoas e o lugar, construindo o sentimento de pertencimento. 

No âmbito da pós-graduação, as experiências foram desenvolvidas com os grupos, 

simulando uma comunidade em formação, e também com as comunidades atendidas, nos seus 

contextos desiguais e diferenciados. Nesta situação, os grupos preparavam oficinas inovadoras 

por meio do processo de metamodelização, em que reuniam a experiência pessoal de cada um, 

a experiência adquirida nas aulas e referências utilizadas e, por fim, adaptando-se às demandas 

singulares de cada lugar. 

De modo geral, o poder de harmonização e de pacificação que se pôde experimentar com 

as MI criou canais para que técnicos e membros da comunidade pudessem lidar, de forma mais 

criativa, com os conflitos e tensões que se apresentaram; com os desafios encontrados em 

termos do relacionamento entre pessoas; com a escolha dos caminhos a seguir; e com a 

sustentabilidade dos projetos e dos grupos, na sala de aula e em outros âmbitos (MOURA, 

2013).  

As metodologias integrativas aplicadas à Assistência Técnica em Arquitetura e 

Urbanismo teve como referência o modelo da espiral da assistência técnica participativa, 

desenvolvido para aulas na disciplina de metodologias participativas no curso de especialização 

RAU+E/UFBA, no qual foram pontuados quatro momentos de interação entre profissionais e 

comunidade: 1- Encontro; 2- Necessidades e Potencialidades; 3- Sonhar Juntos e 4- Projetação. 

Esses momentos ocorreram diversas vezes durante a interação com as comunidades, sendo que, 

cada um deles, estava em um nível diferente da espiral, podendo seguir em uma evolutiva 

ascendente e, algumas vezes, retroceder em uma involutiva descendente. É importante salientar 

que, mesmo na situação descendente, a identificação de onde se estava na espiral norteou o 

facilitador/profissional que colocou as metodologias em prática. 
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Dentre as técnicas utilizadas no escopo das MI, com acréscimos em relação à processos 

experienciados por meio da assistência técnica participativa em comunidades urbanas, seguem 

as descritas no Quadro 20:  

Quadro 20 – Metodologias Integrativas. 
TÉCNICA DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 

RODA DE 

DIÁLOGO243 

Em círculo, os participantes são convidados a 
exercitarem a escuta e a fala contextualizada, ouvindo 
plenamente o outro, sem estar elaborando a sua 
própria fala durante a audição.  

Técnica utilizada para definição do propósito 
e dos acordos do grupo. Essa atitude 
incentiva o diálogo e a troca de saberes, 
tornando esses momentos mais aprazíveis e 
fecundos. 

HISTÓRIA 

INVENTADA 

Contação de história em grupo, onde todos são 
convidados a criar junto, em círculo, um enredo e 
personagens, a partir de um tema/propósito 
previamente acordado, cabendo ao facilitador iniciá-la.  

Trabalha as necessidades e conflitos do 
grupo, de forma indireta. 

TEATRO 

TEMÁTICO244 

Simulação de situações de conflito e possíveis 
soluções durante a interação com o grupo, podendo 
haver a troca de posições. 

Estimula a criatividade e a aprendizagem 
coletiva a partir da simulação de situações 
ocorridas ou prováveis, visando a resolução 
de conflitos. 

VISUALIZAÇÃO 

CRIATIVA 

O facilitador conduz o grupo que fica de olhos fechados 
e acompanha o percurso sensorial indicado. 

Utilizado para imaginar e visualizar 
situações, lugares e ampliar a criatividade . 

BIOMAPA 

(GREENMAP) 

Técnica que estimula o envolvimento dos participantes 
e permite visualizar o nível de conhecimento sobre o 
lugar, utilizando a linguagem de pictogramas.  

Aplicado nos momentos do levantamento de 
necessidades e potencialidades.   

CAFÉ 

MUNDIAL 

(WORLD CAFE) 

Grupos são distribuídos por subtemas e os 
participantes optam por qual mesa/tema ficar, podendo 
trocar de mesas, opinar em todas elas ou se fixar em 
apenas uma mesa (movimento das abelhas e 
borboletas). 

Técnica utilizada durante o intervalo do café 
para que a descontração seja capaz de 
ampliar os insights sobre as temáticas, 
promovendo reflexões. 

ESPAÇO 

ABERTO 

(OPEN SPACE) 

As pessoas apresentam uma proposta de tema e cada 
um do grupo escolhe em qual tema quer se associar. 
Os grupos são dividos por tema, podendo trocar e 
opinar em mesas diferentes. 

Utilizado para promover empoderamento e 
abertura para que os temas surjam a partir 
de demandas do grupo, possibilitando 
refletir sobre as proposições. 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de (ROCHA; MOURA, 2016) e (GIANELLA; MOURA, 2009). 

 

                                                             
243 A Roda de Diálogo é uma técnica elaborada pelas autoras tendo como referências a Roda de Escuta, conforme 

Giannella e Moura (2009) e a abordagem de Mariotti (2001) sobre Diálogo. 
244 Para maiores informações sobre esta técnica ver Giannella e Moura (2009). 
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Figura 28 – Espiral da Assistência Técnica Participativa. 

Fonte: ROCHA; MOURA, 2016, p.157, acrescentando as Potencialidades ao momento 2-Necessidades.  

 

Figura 29 – Espiral da Assistência Técnica Participativa em 3 dimensões. 

Fonte: ROCHA; MOURA, 2016, p.157.  

 

Em relação às ferramentas de transição, estas incluem os cinco estágios e os doze passos 

para efetuar a transição (apresentados no Capítulo 4), assim como um conjunto de técnicas 

voltadas para o desenvolvimento local, aplicáveis às dimensões social, ecológica e econômica, 

podendo ser utilizadas e modificadas de acordo com a necessidade do grupo e do lugar.  

Analisando o exemplo da Vila Brasilândia, foi possível identificar a rede de agentes 

envolvidos no processo de transformação urbana, desde as primeiras manifestações em favor 
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da melhoria das condições das famílias que viviam sobre o córrego, até a execução do Parque 

Linear, no período entre 2000 e 2009. Em 2011, a iniciativa Brasilândia em Transição agregou 

às organizações do bairro um conjunto de tecnologias sociais, formando novas lideranças, 

inclusive com o primeiro curso Educação Gaia em favela, promovido pela Fundação Stickel245. 

Com a introdução das ferramentas do movimento Cidades em Transição, formou-se um grupo 

iniciador, que deu seguimento às prioridades daquele momento, a dimensão econômica, 

focalizando em projetos de geração de renda, assim como outras oficinas que envolveram as 

pessoas de acordo com as demandas pontuais do lugar. 

  

                                                             
245 Desde 2013, profissionais da empresa “Oficina da Sustentabilidade" passaram a acompanhar a iniciativa. 
(Disponível em: <http://www.oficinadasustentabilidade.com.br> Acesso em:03/10/2016) 
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6.3. Ecobairros experimentais: a relação comunidade-natureza em projetos urbanos 

 

6.3.1.  Panorama de Vivências Exploratórias em Ecobairros  

 Hedebygade Block, Vesterbrø, Copenhagen (visita em 2015) 

Figura 30 – Hedebygade Block, Vesterbrø – plano e ambiência 

 
Fonte: Disponível em http://www.cardiff.ac.uk/archi/research/cost8/case/holistic/hedebygade.html 

Acesso em: 20/02/2017 e Acervo próprio, 2015. 

A cidade de Copenhagen, o Ministério de Meio Ambiente e Energia e empresas do setor 

de construção motivaram o projeto experimental de renovação urbana ecológica de um 

quarteirão no bairro de Vesterbrø, escolhido pelo interesse dos moradores em transformar o 

estado de degradação física e social dos edifícios e da área. A maioria dos edifícios residenciais 

precisava de renovação e o município tinha a posse de vários deles, o que facilitou o enfoque 

no retrofit destas edificações, com a instalação de painéis para captação da energia solar, sendo 

tratado como um experimento para a indústria de alta tecnologia dinamarquesa. O projeto foi 

justificado pelos impactos sociais, ambientais e econômicos que a área sofria, estando próxima 

do centro da cidade, da zona portuária e de meretrício, em decadência. Enquanto os moradores 

reivindicaram por Ecologia Urbana, baseada em tecnologia simples e atividades de base, a 

municipalidade e o projeto de renovação urbana responderam com uma espécie de Gestão 

Ambiental, com base em tecnologia avançada e envolvimento civil, promovendo uma 

intervenção de abordagem top-down (JENSEN, 1994). Os impactos desta iniciativa voltaram-

se para o grupo de moradores locais, mas também serviu como modelo experimental para a 

política pública de renovação urbana. Da mesma forma, serviu para a indústria e empresas de 

construção envolvidas ao considerar sua possível replicação, caso demonstrasse melhor 

viabilidade econômica. Contudo, além dos restritos benefícios sociais e ambientais alcançados, 

promoveu a elevação dos preços de aluguel dos apartamentos, causando o efeito da 

gentrificação, algo previsto e manifestado pelos moradores antes do início das obras.  
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● Village B01, Malmö, Suécia (visita em 2015) 

Figura 31 – Village B01, Malmö – vista aérea e ambiência 

 
Fonte: Disponível em: Acesso em: 20/02/2017 e Acervo próprio, 2015 

 

 

Situado na beira-mar (waterfront), em área antes utilizada pelo porto, sofreu uma espécie 

de operação urbana consorciada para sua completa transformação. Originado como plano do 

governo local e nacional foi um dos primeiros projetos experimentais ecológicos da Suécia: 

lugar de moradia e convívio destinado ao uso misto – residências, comércio e escritórios. Toda 

a área destinada ao projeto foi fatiada e distribuída entre escritórios de arquitetura e engenharia 

por meio de concurso público. O objetivo era gerar projetos inovadores nas questões de 

eficiência energética arquitetônica, assim como nas soluções urbanas de estímulo ao convívio. 

O processo de projeto não registrou práticas participativas e/ou comunitárias que contribuíssem 

com seu andamento. Após sua execução, as moradias foram colocadas à venda pelo mercado 

imobiliário, configurando uma zona habitacional de custo superior em relação à média de outros 

bairros da cidade. Dentre as tecnologias experimentadas destacaram-se: o aquecimento de água 

por biogás; o aproveitamento de água de chuva; o tratamento natural de efluentes; e a 

reciclagem de resíduos domiciliares, assim como a opção por uma arquitetura diversificada e 

urbanização das áreas, incluindo hortas comunitárias e áreas de jardim de chuva – para melhor 

distribuição do excedente da água pluvial, como prevenção de alagamentos durante possíveis 

tempestades. Segundo a perspectiva de análise desta tese, notou-se que o impacto desta 

iniciativa se voltou, principalmente, para o coletivo dos moradores daquele novo bairro, mas 

também serviu como modelo de política de parceria público-privado, com o envolvimento 

tecnológico da indústria. A problemática urbana mais ampla do lugar não foi considerada.  
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 Vauban, Freiburg, Alemanha 

Figura 32 – Ecobairro Vauban – mapa e ambiência 

 
Fonte: Disponível em: http://www.vauban.de/en/com_admintools/topics/history Acesso em: 20/02/2017 

 

O Ecobairro em Vauban, Freiburg, na Alemanha, utilizado como estudo de caso por Lara 

Freitas (2016) em sua dissertação, apresentou ser um projeto experimental de urbanização 

ecológica, configurando-se parte de uma primeira geração de ecobairros, caracterizada por ser 

um conjunto de novos empreendimentos promovidos pelo poder público, em nível municipal. 

Um lugar de moradia e convívio que envolveu diversos agentes desde o processo de 

planejamento à sua implantação, por meio do método Learning by Planning (Aprendizagem 

por Planejamento). Em 1994, o Fórum Vauban (com estrutura de ONG) foi estabelecido por 

convocação do governo local. A Câmara Municipal de Freiburg, em 1995, decidiu criar uma 

organização de trabalho social baseada na vizinhança, sob a responsabilidade do Fórum, 

constituindo um modelo de parceria público-comunitária (PPC), em que os interesses 

comunitários estavam presentes por meio do diálogo e da negociação com o setor público. Nas 

dimensões política, econômica e cultural, foram constituídas diversas cooperativas para 

construção de moradias de composição mista (famílias com filhos, sem filhos, idosos, jovens, 

portadores de necessidades especiais, classes sociais de baixo e médio poder aquisitivo). Essas 

cooperativas contrataram os projetos de Arquitetura e o plano urbanístico foi definido a partir 

dos princípios de design socioecológico, envolvendo questões de: tráfego, energia, construção 

coletiva, de gênero, acessibilidade, áreas verdes livres para lazer e uso comunitário, mobilidade 

pedonal e intermodal urbana, reduzindo significativamente o uso de veículos. Após a conclusão 

da 1a fase de construção, se investiu na infraestrutura social e cultural do bairro, que já contava 

com mais de 5 mil pessoas (FWTM, 2009). 

 

http://www.vauban.de/en/com_admintools/topics/history
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 Ecobairro Villa 4 Allamos, Maipú, Chile 

Figura 33 – Ecobairro Maipú Villa 4 Allamos – mapa e ambiência 

 
Fonte: Disponível em: Acesso em: 20/02/2017 

 

Como contraponto, a pesquisa de Freitas (2016, p.19) apresentou o Ecobairro Maipú, no 

Chile, caracterizado como uma iniciativa comunitária com abordagem bottom-up. Motivado 

por conflitos ambientais. Maipú sofreu com o corte de árvores na área verde criada e mantida 

pela vizinhança por mais de 30 anos. O processo de estabelecimento do Ecobairro foi iniciado, 

a partir da criação do Centro Cultural, Social y del Medio Ambiente Ceibo, por vizinhos e 

pessoas da comunidade sob o Comitê de Defesa do Parque, objetivando melhorar o meio 

ambiente, a qualidade de vida e apoiar comunidades afetadas por conflitos ambientais. Em 

2005, foi criado o Centro Demostrativo de Energías Alternativas y Educación Ambiental, que 

conceituou Ecobairro da seguinte forma:  

Ecobairro é considerado como um assentamento urbano, em que uma 

comunidade de pessoas é organizada com o objetivo de melhorar a sua 
qualidade de vida para assim alcançar, de maneira integral, o bem-estar 

humano e do meio ambiente, por meio de uma concepção espacial com base 

na vida comunitária, onde o pilar é a educação ambiental (VALDÍVIA, 2011, 
tradução nossa246). 

Neste caso, teve-se o entendimento de Ecobairro como um projeto inacabado, pois sua 

implementação requer mudanças culturais que exigem a rearticulação das comunidades e 

educação ecológica. Nos últimos 10 anos tem desenvolvido diversos projetos próprios ou em 

parceria: a Escuela de Deporte Social; Forjadores Ambientales 2008; Escuela Juvenil de 

Monitores Culturales para Ecobarrios; Ecolíderes Holísticos Escuela de Líderes y Dirigentes 

Sociales, para a formação de promotores de Ecobairros; e o projeto Ecoartistas. 

                                                             
246 Documento divulgado pelo Ecobairro Maipú, elaborado por Luis Marquez Valdívia, do Centro Cultural, Social 

y del Medio Ambiente Ceibo “Creando el Primer Ecobarrio de Chile, Forjando Comunidades 
Sustentables”. Disponível em: http://slideplayer.es/slide/5510157/ Acesso em: 26/12/2016) 

http://slideplayer.es/slide/5510157/
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 Ecobairro em Pinheiros – São Paulo, Brasil 

Figura 34 – Mapa do perímetro Ecobairro - nuclear e expandido 

 
Fonte: Plano Regional de Pinheiros – Perímetro de ação Ecobairro, 2016. 

 

Pinheiros é uma região com uma população formada por pessoas com certo grau de 

consciência coletiva, pois acumula um histórico de reuniões de grupos de líderes que estimulam 

o diálogo na comunidade. E um mesmo território, possui um traço cultural jovem e de 

lideranças, o que promove maior maturidade à comunidade, diferenciando-a do restante da 

cidade. Esta clareza coletiva viabilizou a interação com o programa Ecobairro, possibilitando 

convergir esforços para uma direção socioecológica. Nesse sentido, demonstrou maior preparo 

para compreender a visão sistêmica em que as dimensões da sustentabilidade se inter-

relacionam, permitindo serem consideradas no planejamento, mesmo que para médio e longo 

prazo. No Plano Regional247 de Pinheiros, incluso o Plano da Macro-Região Centro-Oeste, o 

Ecobairro foi inserido como parte da rede de estruturação local, com perímetro definido a partir 

das bacias hidrográficas – uma proposta piloto sancionada pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU), podendo ser validada para outras localidades (SÃO 

PAULO, 2016, p.173). Esta proposta tem sido gestada entre três interfaces – comunitária/local, 

institucional e técnica – para que o perímetro Ecobairro seja implementado por um processo de 

transformação gerido colaborativamente. 

                                                             
247 Os Planos Regionais das 32 prefeituras regionais (antigas subprefeituras) fazem parte da Política de 

Desenvolvimento Urbano-Ambiental, conduzida pela Secretaria do Verde de São Paulo e atendem os espaços 

públicos, enquanto os espaços privados são regulados pelo Plano Diretor Estratégico (PDE) e a Lei de Zoneamento 
de Uso e Ocupação do Solo do município de São Paulo. 
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6.3.2.  O Caso Pioneiro do Klimakvarter – Bairro Resiliente ao Clima, Dinamarca 

 

Figura 35 – Klimakvarter Skt. Kjelds – vista aérea e ambiência 

  
Fonte: City of Copenhagen e Acervo próprio, 2015. 

 

O caso do “Primeiro Bairro Resiliente ao Clima” de Copenhagen constituiu um exemplo 

característico das iniciativas públicas que utilizam a questão ambiental como estímulo para a 

renovação de áreas urbanas impactadas ou vulneráveis. No entanto, como pré-requisito para 

seleção como estudo de caso, quando se questionou – “a quem serve?” – foram identificados 

indicativos que a intervenção serve à comunidade, com o objetivo de promover coesão social,  

vitalidade no bairro e adaptação climática. Mas também serve a interesses do governo local e 

nacional perante as metas da União Europeia (UE), identificados no processo da pesquisa.  

Entretanto, possuem como importante componente o ideário socioecológico implícito no 

escopo dos projetos envolvidos, considerando o processo colaborativo pelo qual se molda 

espaços públicos e se maximiza valores compartilhados. Isto ocorre por meio do investimento 

em um desenho urbano qualificado que facilita padrões inovadores de uso, com atenção aos 

aspectos físicos, culturais e identidades sociais que definem o lugar e promovem a sua 

integração contínua com a cidade (JACOBS, 1961, ALTMAN e SETHA, 1992, GEHL, 2010). 

As autoridades locais na Europa têm procurado promover renovações urbanas eficazes 

em direção à regeneração sustentável das suas zonas urbanas (URBACT, 2015). As questões 

ambientais são cada vez mais utilizadas como motivação de integração para as dimensões 

sociais e econômicas, através das estratégias top-down das autoridades locais combinadas com 

iniciativas cidadãs bottom-up (FRIEDMAN e WEAVER, 1980), por meio de uma condição de 

participação cidadã mais horizontal, ou bottom-linked (EIZAGUIRRE et al., 2012). 
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A Dinamarca desenvolve programas de regeneração integrada de base territorial 

denominado Kvarterløft248 (1997-2003) e Områdefornyelse (area renewal - renovação de 

áreas), desde 2004. Os projetos no âmbito do programa são iniciados pelo Estado, e os 

municípios executam estratégias abrangentes e de longo prazo para a regeneração urbana. A 

participação dos moradores locais é um elemento importante no estabelecimento de projetos, 

mas eles normalmente não são iniciados diretamente pelos moradores (HARADA e 

JORGENSEN, 2016, p.2). 

Nem sempre foi assim. Durante a década de 1980, novos valores foram formados, 

expressos e discutidos. Em Copenhagen, o município tentou derrubar edifícios de baixa 

qualidade sem qualquer consulta, mas alguns moradores e ativistas consideraram que os 

edifícios antigos tinham importância cultural e histórica. Além disso, os moradores não queriam 

ser deslocados para os subúrbios. Na sequência de um violento confronto entre polícia e 

ativistas em 1980, a ênfase passou gradualmente da demolição e saneamento para a 

regeneração. A legislação relacionada à renovação urbana e ao redesenvolvimento urbano 

substituiu a legislação centrada na remoção de favelas, dando aos residentes uma maior voz. 

Em 1982, a Lei de Renovação Urbana e Renovação de Edifícios estabeleceu a participação 

pública em projetos de renovação urbana (NOVY et al., 2012, CITY OF COPENHAGEN, 

2011). 

Atualmente, a cidade de Copenhagen com o apoio dos Ministérios (Habitação, Assuntos 

Sociais, Interior e Trabalho) mantém o programa com as seguintes características: (i) os projetos 

dizem respeito à área e não aos residentes ou às propriedades individuais; (ii) os projetos 

baseiam-se em uma ação coordenada e integrada; (iii) os projetos baseiam-se na máxima 

participação das forças locais. Além disso, a análise e os acordos de cooperação entre os agentes 

do setor público e do setor privado constam de um contrato, sendo que a maior parte dos fundos 

provém do programa governamental de renovação urbana (MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, 

1996, p.1). 

No âmbito do programa, são integrados os aspectos físicos, sociais e culturais por meio 

de três gestores de projeto em cada uma dessas áreas, que estimulam o processo de 

planejamento urbano colaborativo na escala local do bairro, com uma abordagem sistêmica e 

                                                             
248 KVARTERLØFT: 10 Years of Urban Regeneration. Publicado por The Ministry of Refugees, Immigration and 

Integration Affairs, 2007. 
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foco inicial no aumento da coesão social e na vitalidade do bairro, em um escritório da prefeitura 

instalado no bairro por um período de aproximadamente cinco anos.  

O caso da renovação urbana integrada de Sankt Kjelds Kvarter – Primeiro Bairro 

Resiliente ao Clima de Copenhagen – teve um diferencial em relação a outras áreas, a questão 

da adaptação climática. O ponto de partida foi um Plano de Bairro (2011-2015) elaborado pelo 

Comitê Local do bairro de Østerbro e aprovado na Câmara Municipal e no Ministério da 

Cidade, Habitação e Áreas Rurais (2011); competiu com outros bairros para obter 

financiamento para renovar espaços públicos degradados, com base nas necessidades de 

adaptação das edificações antigas e nos indicadores sociais, que informam o aumento das taxas 

de desemprego e de pobreza na área. Além disso, de acordo com a comissão, muitas ruas,  

calçadas, praças e áreas verdes se apresentavam em mau estado, apesar de ser uma zona 

predominantemente residencial com baixa demanda de lazer, pois está situada próxima de um 

parque urbano de grande porte.  

A proposta vencedora do concurso de Arquitetura acompanhado pelo programa, em 2011, 

suscitou a questão da adaptação às alterações climáticas e, em particular, da gestão das águas 

pluviais (EUROPAN, 2011). Esse acontecimento coincidiu com uma tempestade de grandes 

proporções em julho de 2011, em Copenhagen, com alto prejuízo para a cidade. No mesmo ano, 

a municipalidade investiu em um abrangente Plano de Adaptação Climática, incorporando 

Sankt Kjelds como parte importante – um laboratório de regeneração urbana.  

Estes acontecimentos asseguraram mais recursos financeiros para o Comitê Local incluir 

no projeto soluções técnicas específicas para aprimorar a gestão das águas pluviais. Teve o 

apoio da empresa de águas e drenagem HOFOR249 e outras verbas direcionadas pelo Ministério 

do Meio Ambiente, antes não providas pela inexistência de características ambientais 

específicas. Este acréscimo de verba, segundo o gerente geral do projeto, culminou em soluções 

colaborativas que possibilitaram criar espaços públicos mais atraentes e de maior porte, 

estimulando novas atividades e usos. 

Os eventos também suscitaram o suporte do grupo State of Green250, focado em soluções 

multifuncionais para criar cidades mais resilientes e habitáveis. Este prevê que um grande 

                                                             
249 HOFOR é uma empresa de utilidade pública que fornece serviços e infraestrutura básica e a municipalidade 

de Copenhagen é proprietária de 73% da companhia.  
250 State of Green é uma parceria público-privada fundada pelo Governo dinamarquês, pela Confederação da 

Indústria Dinamarquesa, pela Associação Dinamarquesa de Energia, pelo Conselho Dinamarquês de Agricultura 

e Alimentação e pela Associação Dinamarquesa da Indústria Eólica. H.R.H. O Príncipe herdeiro Frederik da 

Dinamarca é patrono do State of Green. 
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número de sinergias e rentabilidade pode ser alcançado quando o gerenciamento da água da 

chuva for integrado ao planejamento urbano. As cidades em países de economias centrais estão 

cada vez mais preocupadas em melhorar sua resiliência contra os efeitos das mudanças 

climáticas, incluindo a redução do risco de enchentes e o aumento das temperaturas. As essas 

resoluções, foi acrescido o interesse do governo local em manter o equilíbrio hídrico integral 

da cidade, apropriando essa realidade e resultando em novas e atrativas áreas recreativas. Ao 

mesmo tempo que muitas cidades, em países em desenvolvimento, estão se concentrando em 

garantir fornecimento suficiente de água potável para uma população em crescimento. 

Quando a questão ambiental foi acrescida às demandas sociais originais da proposta, o 

plano de bairro passou a contemplar subprojetos específicos para tornar o bairro mais resiliente 

ao clima, tornando-o conhecido como “bairro climático” (Klimakvarter), dentre os quais: (i) 

Tåsinge Plads – praça adaptada ao clima; (ii) Espaço Skt. Kjelds – o coração verde da 

vizinhança; (iii) Bryggervangen – manancial verde; (iv) Tåsingegade e Kildevæld Street – 

caminhos da tempestade; (v) Pátios verdes – uma característica do bairro; (vi) Edifícios verdes.  

Para o estudo de caso, foi aplicada uma abordagem qualitativa que combinou estudos 

documentais do plano estratégico colaborativo, atas de reuniões e entrevistas com 15 atores 

centrais do desenvolvimento do projeto, dentre gestores do Comitê Local do Plano de Bairro, 

arquitetos paisagísticos que desenvolveram os projetos executivos, representantes dos 

moradores, empresários, comerciantes e os próprios moradores do bairro.  

A pesquisa documental ajudou a revelar parte das estratégias utilizadas desde o plano 

conceitual do bairro climático, as visões para o bairro, as fases de participação social, os 

insumos para o programa trazidos pelos moradores, as fases de projeto e a implementação de 

alguns subprojetos. O foco era compreender a conexão entre o processo de participação e os 

resultados da implantação, analisando se contemplava caminhos de convergência 

socioecológica com potencial de transformação dos lugares, para além das questões 

ambientalistas. 

Isso ocorreu no ano de 2015, quando da convivência cotidiana no escritório do Comitê 

Local do bairro de Østerbro por um período de dois meses. A Praça Tåsinge Plads e a iniciativa 

local da Fazenda urbana Østergro foram adotadas como referência para uma análise mais 

aprofundada, o que permitiu observar questões relacionadas à convergência socioecológica, de 

forma mais consistente. 
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A teoria ator-rede (ANT) foi inspiradora na compreensão das redes de colaboração e dos 

papéis que os “atores não humanos”, como o próprio projeto, desempenham no processo de 

transformação urbana (LATOUR, 2005).  

O projeto da Praça Tåsinge Plads demonstrou que esta foi transformada de uma área 

originalmente plana, com grama e vagas de estacionamento, para um lugar de convívio entre 

famílias e vizinhos – um oásis verde – que passou a contemplar um habitat natural no meio 

urbano, incluindo uma área de floresta, com flores, ervas selvagens, encostas gramadas voltadas 

para o Sol e uma área de café. Esta área foi preenchida com plantas que podem crescer em um 

ambiente alagado – jardim de chuva. A água da chuva é recolhida dos telhados próximos e 

tratada (com ultrassom) em um reservatório subterrâneo para ser usada para surpreender 

crianças e almas infantis, quando balançam uma placa metálica no piso, recebendo respingos 

dessa água sobre lúdicas gotas metálicas gigantes. A área em declive coleta a água da chuva na 

base das encostas, onde se infiltra no chão em vez de ser direcionada para os drenos. A água 

das ruas é coletada nos chamados leitos de água, cheios de mofo que filtram a água. Esta 

adaptação climática ampliou a capacidade dos drenos, evitando inundações. Para tanto, a 

ativação do lugar se deu por meio de diversos projetos temporários (Urbanismo Tático) e 

eventos culturais, planejados pelo Comitê Local de renovação urbana pela gestora de projetos 

culturais.  

O Plano do Bairro Climático oportunizou que grupos de pessoas solicitassem apoio 

financeiro para projetos ou atividades “verdes” (green pool251), vinculados a questões 

ambientais voltados para o interesse coletivo. O apoio era oferecido apenas no primeiro ano de 

atuação, sendo co-geridas pelos proponentes e o escritório do Comitê do Plano de Bairro local. 

Após o primeiro ano, a iniciativa poderia continuar o projeto de forma independente, solicitando 

ou não outros tipos de apoio ou criando parcerias. Este tipo de apoio às atividades que 

promovem questões ambientais e ecológicas também era oferecido pelo Miljøpunkt252, ou Ponto 

Ambiental, apoio técnico disponibilizado pelo governo local aos bairros em processo de 

renovação urbana (média de cinco anos). 

 

 

                                                             
251 Green pool é um apoio financeiro previsto pelo Programa de Renovação Urbana da Prefeitura de Copenhagen 

oferecido nos bairros contemplados pelo programa.  
252 Miljøpunkt ou Ponto Ambiental Østerbro trabalha em diversos projetos que tornam a vida cotidiana na cidade 

mais sustentável. Disponível em: https://miljopunktosterbro.wordpress.com/ Acesso em: 20/02/2017. 

https://miljopunktosterbro.wordpress.com/
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Figura 36– Klimakvarter Skt. Kjelds – Tåsinge Plads - ambiência 

 
Fonte: Acervo próprio, 2015. 

 

A fazenda urbana ØsterGRO, sobre um terraço de 600,00 m2, foi a iniciativa da sociedade 

civil, idealizada por três jovens visionários, que teve maior visibilidade no bairro climático. O 

estímulo do poder público às iniciativas de caráter ambiental e de interesse coletivo tornou-se 

realidade sob uma composição de fatores: uma área urbana disponível no terraço de um edifício, 

onde o proprietário teve a confiança de associar-se com apoio e fundos, acreditando no projeto 

para criar uma fazenda orgânica no meio de Copenhagen; o patrocínio da área de Nelleman 

Holding, um estabelecimento financiado pela Økologisk Landbrug (Foundation for 

Organic Agriculture – FØL); e uma forte cooperação com a loja de material de construção 

Byggros. 

 

Figura 37 – Fazenda urbana Østergro – vista aérea e ambiência. 
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Fonte: Disponível em: http://oestergro.dk/ Acesso em: 21/02/2017 e Acervo próprio, 2015. 

 

Questionando seus fundadores sobre o processo de implantação, pôde-se perceber que o 

interesse coletivo da proposta, inicialmente imaginado para incluir o acesso à vizinhança e 

abertura para atividades culturais locais, precisou se transformar em estratégias de 

sobrevivência como um negócio, pois o financiamento inicial teria uma data final. 

Transformaram-se em pequena empresa, passaram a pagar impostos, criaram o clube de clientes 

para a manutenção do plantio e colheita nos períodos de clima propício e conservação no 

inverno, e também alugaram a área da estufa para um restaurante, o que propiciou certo 

equilíbrio nas finanças. Além disso, o projeto começou a fazer sucesso, por ser a maior área de 

fazenda urbana em edifício em Copenhagen (até maior do que a de Nova York), que a 

municipalidade o inseriu no hall de boas práticas da cidade, promovendo visitações e 

expandindo contatos. Afinal, foi uma iniciativa voltada para a comunidade e a natureza, mas, 

acima de tudo, envolvida com o marketing da cidade. 

Em primeira análise, no contexto europeu, a dimensão ambiental de um projeto de 

renovação urbana potencializou interesses, parcerias, colaboradores e mais esforços 

econômicos para garantir a implementação de um projeto de qualificação do espaço, e 

possibilitou o uso de ferramentas (ou tecnologias sociais) que apoiaram a transformação social 

em médio e longo prazo. O contexto de planejamento urbano coerente e consistente, como em 

Copenhagen, demonstrou que a transformação ou criação de lugares de convívio, quando 

estimulada por impactos ambientais, acoplando objetivos de adaptação ao clima, fortalecem o 

ideário de coexistência socioecológica como promotor de transformações.  

A análise deste caso sugeriu que as questões ambientais e climáticas podem estimular a 

formação de lugares, quando as soluções técnicas são desenvolvidas em paralelo para resolver 

demandas de projetos específicas e complexas. Neste arranjo particular, uma diversidade de 

agentes – organizados por meio de representantes de empresas, entidades e órgãos 
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governamentais, junto aos moradores – compartilhou responsabilidades no desenvolvimento e 

implantação, por meio da ação local de grupos de trabalho (GTs) temáticos conectados ao 

Conselho local do bairro253.  

Além disso, o processo analisado evidenciou a existência de interesses outros como o 

marketing internacional (marca país) e político, comumente praticado por países de economias 

centrais, que têm investido massivamente em projetos piloto com foco na resiliência urbana, 

visando concorrer a fundos europeus para o desenvolvimento, relacionados diretamente com a 

Estratégia Europa 2020254. 

O caminho metodológico conhecido como Scandinavian Participatory Design tem o foco 

na transição: de necessidades para capacidades; de participação direcionada para participação 

“aberta a todos”; foco financeiro para foco em recursos; de instituição centralizada para redes 

distribuídas; indivíduo para redes sociais (GEHL, 2010). Este modelo de participação 

comunitária coloca a Dinamarca na escala final “ativista”, para além do modelo consultivo e 

colaborativo, possibilitando que no processo participativo a proposta técnica inicial fosse 

alterada pela comunidade. 

A intervenção recebeu críticas de moradores, por considerar que o valor investido se 

mostrou muito acima das necessidades do bairro, em comparação com outras áreas da cidade 

que sofreram com problemas muito maiores. Principalmente, após englobar as questões 

climáticas, o que ampliou exponencialmente o valor investido. Além disso, não alcançou 

efetivamente a população de imigrantes mais carente e moradora do bairro. Do mesmo modo, 

inferiu-se que não houve estímulo para o desenvolvimento da dimensão política da comunidade 

local.  

O Quadro 21, a seguir, apresenta a análise deste que foi considerado o primeiro ecobairro 

resiliente ao clima de Copenhagen. Assim, foi possível avalizar as tendências que demonstram 

caminhos de coexistência socioecológica em projetos urbanos. 

 

                                                             
253 O Steering Committee ou Conselho local de um projeto de renovação urbana em Copenhagen é formado por 

membros da sociedade civil, representantes de instituições culturais públicas do bairro (escolas, biblioteca pública, 

etc.) e representantes. 
254 A estratégia Europa 2020 é a estratégia da União Europeia para o crescimento e emprego. Lançada em 2010 

para um período de dez anos, tem cinco objetivos principais a atingir até ao final de 2020 nos seguintes domínios: 

emprego, investigação e desenvolvimento, alterações climáticas/energia, educação e inclusão social e redução da 

pobreza. (Disponível em: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pt.htm Acesso em: 
26/02/2017) 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pt.htm
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Quadro 21 – Quadro referencial de análise: Sankt Kjelds Kvarter – Primeiro Bairro Resiliente 
ao Clima de Copenhagen. 

 SUB-CATEGORIAS TENDÊNCIAS  

IN
IC

IA
T

IV
A

 

Origem da iniciativa Individual (parte do indivíduo)  Coletiva (parte do grupo) 

Forma de organização Comunitária (organização local moradores) Coletivo (grupo de afins ao propósito)  

Poder envolvido  Governamental (intervenção)  Local                     Privado (patrocínio ou parceria) 

Coordenação vertical Bottom-up (de baixo p/ cima) Bottom-linked (ambos) Top-down (de cima p/ baixo) 

Relação institucional Institucional 3O setor  Institucional universitária 

Tipo de Prática  Hegemônica (sistema dominante) Insurgente (reação) Emergente (base; sem plano) 

Abordagem Autonomia (de dentro para fora)  Empoderamento (de fora para dentro) 

     

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 

Localização comunidade Urbana (na cidade) Periurbana (nas bordas da cidade) Rural (no campo) 

Motivação Intencional (opção) Estímulo externo Não-intencional (sobrevivência; s/plano) 

Gestão Autogestão (gestão local) Pública ou Privada Cogestão (gestão compartilhada) 

Visão de mundo Modo de vida (cotidiano)  Propósito (individual e coletivo) 

Visão comunitária Coesão social (relação associativa)  Inclusão social (relação igualitária) 

Relação com o lugar Pertencimento (tradição, sentido)  Apropriação (uso coletivo) 

Relação com meio externo Isolamento (foco comunitário)  Articulação (foco sociedade; rede) 

Relação de poder Hierárquica (vertical; poder sobre) Centro vazio Circular (horizontal; poder com) 

Prática comunitária Resistência (reação por luta)  Resiliência (antecipação/adaptação) 

     

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

Relação com comunidade Coexistência (faz parte do propósito)  Separação (não considera) 

Tipo de transformação  Ambiental (naturais) Socioespacial Social (privação de direitos básicos) 

Ecossistemas Naturais (ciclos da natureza)  Urbanos (ciclos da natureza na cidade) 

Recursos naturais Valor de uso (bem comum; coletivo)  Valor de troca (bem privado; rentável) 

Enfoque da ação Biodiversidade (estímulo e preservação)  Unidade (para usufruto) 

Tipo de ação Regeneração (renovação da origem) Recuperação   Preservação (manutenção) 

Propensão ao risco Resiliência (menos vulnerável a impactos externos)  Vulnerabilidade (exposto a danos)  

Produção de alimento Permacultura (cultura permanente)  Agroecologia (autosustento) 

     

A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

-U
R

B
A

N
IS

M
O

 

Campo propositivo de ação Local (ação comunitária)  Arquitetura-Urbanismo (ação técnica) 

Dimensão utópica Práticas utópicas (moduladas)  Utopias experimentais (não moduladas) 

Dimensão de Lugar Lugar (ambiência e apropriação pessoas)  Não-lugar (sem apropriação) 

Forma de replicação Plural (não replicável)  Modelo (replicável) 

Moradia Moradia compartilhada (ou edif icações)  Moradia Individual 

Alcance da ação Impacto local (retorno à comunidade)  Impacto ampliado (devolução à cidade) 

Propriedade da terra Privada (particular) Pública Compartilhada (associação coletiva) 

Ideário predominante Ideário social (político) Ideário ecológico (ativismo) Ideário socioecológico  

Força norteadora  Oportunidade (ocupação) Necessidade (intervenção) Ativismo (potencialidades) 

Fonte: Elaboração própria com base no arcabouço teórico-metodológico da pesquisa. 

 

Este quadro, aplicado ao caso do Primeiro Bairro Resiliente ao Clima de Copenhagen, 

possibilitou identificar as tendências predominantes, no presente momento da pesquisa, 

podendo sofrer variações com o tempo.  

Em relação à categoria iniciativa, observou-se que sua origem partiu do coletivo, 

buscando alcançar uma forma de organização comunitária, considerando uma intervenção de 

poder governamental, com parcerias do poder privado e busca de apoio do protagonismo local. 

Possui uma coordenação vertical de característica bottom-linked, ou seja, que busca agregar a 

ação top-down com a ação bottom-up da comunidade local. Teve apoio institucional do 3º setor 
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e universitário, que conduziram inúmeros projetos temporários de ativação das pessoas e do 

lugar. Como tipo de prática do sistema dominante, as regras e diretrizes foram definidas pela 

municipalidade, formulando acordos com os setores privado e a comunidade local, por meio de 

uma abordagem de empoderamento das pessoas “de fora para dentro” da localidade. 

Relativo à comunidade, localiza-se na área urbana e sua formação foi motivada por 

estímulo externo. Apresenta uma espécie de co-gestão ou gestão compartilhada nas fases 

iniciais do projeto. Desenvolve uma visão de mundo pragmática que alinha o propósito do 

coletivo com o propósito individual de cada agente envolvido, desde parceiros e financiadores 

aos interesses dos moradores, por considerar a efetividade deste formato de intervenção urbana. 

Como visão comunitária, tem o foco na coesão social ou vitalidade urbana, visando o valor de 

uso dos espaços públicos, objetivando ampliar a experiência urbana das pessoas e, 

consequentemente, a segurança, a solidariedade e o sentido de comunidade, em uma relação de 

apropriação do lugar. Apesar do foco na comunidade local, percebe-se um objetivo explícito: 

articular o lugar com toda a cidade, promovendo relações com a sociedade em geral. A relação 

de poder ainda demonstra ser hierárquica pela condução da municipalidade, embora exista a 

presença de mecanismos operacionais que possibilitam a participação de técnicos, moradores e 

diversos agentes do bairro nos Conselhos locais, de forma deliberativa em questões não-

técnicas. Este projeto de renovação urbana teve o enfoque na resiliência ao clima desde o 

princípio, buscando a adaptação do bairro ao excedente de chuvas, antecipando-se a impactos 

ambientais, acima de tudo. 

Na categoria natureza, foi observada uma relação que objetiva a coexistência entre 

comunidade-natureza e visa uma transformação socioespacial, porém em um contexto de pouca 

desigualdade social. Em relação aos ecossistemas urbanos, o projeto das vias, de drenagem e 

das praças busca recuperar os ciclos da natureza no meio urbano, através dos jardins de chuva, 

das cisternas com filtragem e do bombeamento, direcionando o excedente das águas pluviais 

para um sistema paralelo ao das águas servidas das edificações. Os recursos naturais são vistos 

como valor de uso, preservados como bem coletivo. O enfoque da ação estimula a preservação 

da biodiversidade, desde a escolha das espécies vegetais em função dos terrenos que serão 

encharcados com a chuva, até a questão da manutenção e poda durante sua vida útil. O tipo de 

ação em relação à natureza é de recuperação do solo e das espécies adaptáveis ao meio urbano, 

com um pouco da visão regenerativa dos percursos da água no subsolo urbano. A ação busca a 

resiliência, por ser menos vulnerável a impactos externos, principalmente, ambientais. Segundo 

o arquiteto responsável pelo projeto executivo do subprojeto da praça em Skt. Kjelds Plads: 
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“[...] (propomos) um novo tipo de natureza urbana, onde a natureza do ambiente está em 

coexistência com o ambiente construído [...] A natureza urbana tem uma função prática e uma 

função estética” (CITY OF COPENHAGEN, 2011, p.8, tradução nossa). 

Na categoria arquitetura-urbanismo, a tendência está no campo propositivo de ação 

técnica, buscando promover um lugar com ambiência e apropriação das pessoas. Não é um 

modelo replicável em si, pois acata as especificidades do lugar, mas suas diretrizes podem ser 

compartilhadas com outros projetos urbanos. O bairro caracteriza-se por moradias individuais, 

tendo em seu escopo a renovação dos espaços e equipamentos públicos. O alcance da ação 

tende a ir além do impacto local, planejado para abranger o público ampliado da cidade. A 

maior parte das áreas são de propriedade pública, tendo a força norteadora da ação de 

transformação do lugar por intervenções de necessidade, justificadas por baixos indicadores 

sociais e ambientais, em relação a outros bairros de Copenhagen. Pode-se dizer que o ideário 

predominante é socioecológico, pois o projeto engloba questões sociais, culturais e ambientais. 

Na tentativa de inter-relacionar as categorias: iniciativa-comunidade-natureza-

urbanismo, percebeu-se que o eixo norteador foi a relação comunidade-natureza, apresentando 

a abordagem de Meta-Governança, em que a municipalidade estimula ações bottom-up, em 

especial, inter-relacionando questões ambientais e sociais no nível local. 

O quadro de análise possibilitou reconhecer as categorias nas práticas comunitárias neste 

Bairro Resiliente ao Clima, visando a convergência entre questões sociais e ambientais. 

Relacionando-o com o panorama das vivências exploratórias em Ecobairros, verificou-se que 

são lugares onde as transformações socioespaciais são potencializadas por caminhos que 

fortalecem o ideário de coexistência socioecológica. Entretanto, o caminho dos Ecobairros, 

diferenciam-se em relação às Ecovilas, caracterizando-se pelo formato experimental e da 

abrangência de interrelações entre agentes que ocorrem para sua materialização. Caracterizam-

se, acima de tudo, por caminhos que buscam a resiliência, quando em contextos mais 

igualitários. Entretanto, em contextos sociais desiguais, desenvolvem caminhos de resistência 

criativa ou por meio da luta por direitos. 
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6.3.3.  O(s) Caminho(s) dos Ecobairros 

Ecobairros são aqueles bairros estruturados em torno de iniciativas comunitárias de ação 

local e conseguem se manter e desenvolver, a partir do cultivo das inter-relações entre as 

pessoas, e das pessoas com o lugar. Em geral, têm o eixo comunidade-natureza norteando as 

práticas decisórias, que são refletidas em aspectos como: relações de vizinhança, mobilidade 

baseada em pedestres e ciclistas, infraestrutura verde, dentre outros princípios que estimulam 

urbanidade, de forma a promover coesão social –  estado de integração do grupo social – e 

inclusão social – oferta de oportunidades iguais de acesso a bens e serviços –.  

Atualmente, o conceito de Ecobairro ainda não está plenamente consolidado. Conforme 

pesquisa de Lara Freitas (2016, p.57), diversas são as iniciativas que recebem o título ou se 

autodenominam como ecobairro (ecobarrio, ecodistrict, eco-neghbourhood, écoquartier). 

Como indicativo, em sua maioria, consideram as dimensões da sustentabilidade, tendo como 

eixo condutor a gestão social engajada de forma permanente e moldável, à medida que a 

comunidade evolui e seus contextos mudam. Observa-se também que o grau de autonomia e a 

ideia de regeneração ecológica, além do foco na sustentabilidade ecológica são parâmetros 

fundamentais para sua compreensão e definição (VERDAGUER, 2000; GOMES, 2009; AJA 

et al., 2009).  

O termo Ecobairro é considerado genérico, possibilitando a formulação e o debate de 

vários termos, categorias e escalas, tais como: bairro ecológico, bairro sustentável, bairro 

durável, bairro verde, eco-vilas, tele-vilas, projetos urbanos de demonstração, eco-

comunidades, empreendimentos do “Novo Urbanismo” ou municípios ecológicos. Em comum, 

têm o enfoque nas questões ambientais, buscando a redução do impacto ambiental como foco 

de atuação para definir ou redefinir os termos e as práticas urbanizadoras (GOMES, 2009). 

Nesse sentido, Freitas (2016, p.47-58) reitera que “é preciso ir além para que seja uma 

experiência significativa e capaz de promover transformações positivas no ambiente e impactar 

na gestão urbana”. Em sua pesquisa, apresentou o mapeamento dessas iniciativas e processos 

recentes, propondo cinco tipos de classificação, segundo sua origem e gestão: (i) pública, 

iniciada e suportada por agentes públicos, geralmente municipal, com ou sem envolvimento da 

população local, em bairros existentes ou novos; (ii) comunitária, iniciada e sustentada pelos 

moradores ou usuários do local, em bairros ou vizinhança existentes, por meio de tecnologia 

simples e organização de base autogestionária; (iii) não governamental, iniciada e fomentada 

voluntariamente por organizações do terceiro setor, em bairros existentes, abrangendo região, 

bairro ou vizinhança; (iv) academia, iniciada e promovida por universidades por meio de projeto 
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acadêmico, em bairros ou vizinhanças existentes; (v) mercado imobiliário, iniciada e fomentada 

por empresas do ramo imobiliário, em bairros, loteamentos ou condomínios novos, anunciando 

quesitos de sustentabilidade ambiental.  

Em pesquisa anterior, Barton (2000, p. 69-81) fez uma classificação mais abrangente, 

definindo do conceito de ecobairro como “um termo genérico que reconhece os imperativos 

ecológicos e as preocupações de atingir uma sustentabilidade ambiental com adequação social 

e viabilidade econômica”. Assim, intencionou “apontar os contrastes de abordagem, de 

localização e escala, fazendo distinção entre os projetos rurais, urbanos e municipais”, a partir 

de seis categorias segundo contrastes de escala e objetivos de implementação: (i) eco-vilas 

rurais, baseadas na terra e na economia agrícola, biomassa, turismo rural e na autossuficiência 

em energia/água/alimento por meio da permacultura; (ii) tele-vilas, baseadas nas 

telecomunicações e na internet que permitem o trabalho local a partir da residência (tele-

trabalho, independente) com habitações autônomas em energia, água, alimento; (iii) projetos 

urbanos de demonstração, baseados na experimentação por meio de concursos ou investigação, 

promovidos por governos locais ou nacionais, com inovação de tecnologia ambiental, em áreas 

periurbanas integrados às zonas urbanas por transporte integrado; (iv) eco-comunidades 

urbanas, baseados em iniciativas voluntárias para melhoria de estilo de vida de maior 

convivência e apoio mútuo, motivação ecológica e social em coabitação (co-housing) que 

compartilham espaços comuns e infraestrutura, carro, além da co-gestão da energia, água, 

destinação de resíduos; (v) empreendimentos do “Novo Urbanismo”, nos EUA, baseados no 

desenvolvimento orientado ao trânsito (TOD) com bairros compactos de escala pedonal e 

transporte público integrado regional. Tipicamente densos e socialmente diversificados, com 

mix de usos e próximos de espaços públicos atrativos, porém sem redução eficiente de recursos 

e de impacto ambiental; (vi) municípios ecológicos, baseados na meta da agenda do 

desenvolvimento sustentável, com maior complexidade e raros resultados efetivos, em função 

da falta de consenso entre agentes envolvidos.  

Das classificações levantadas por Freitas (2016) e Barton (2000), aquelas que se 

apresentaram mais próximas do que se procura para este estudo foram os Ecobairros originados 

de práticas comunitárias emergentes de autogestão. Entretanto, dentre os exemplos 

apresentados, também foram incluídos os Ecobairros de estímulo externo, tanto público quanto 

não-governamental, justificados pela importância dada ao enfoque na comunidade e na 

natureza, verificando se contribuem com caminhos levam ao ideário de coexistência 

socioecológica com potencial de transformação dos lugares.  
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Assim, foram observados os meios e processos empregados por essas práticas na 

transformação dos espaços urbanos, a partir da ação local e das técnicas utilizadas em exemplos 

que alcançaram materialização (espacialização). Dessa forma, foram apresentados exemplos de 

Ecobairros diferenciados pela sua origem e gestão, aproximando-se da abordagem bottom-up, 

quando a iniciativa surgia dos moradores, ou mesmo, bottom-linked, quando ocorria uma 

espécie de Parceria Público-Comunitária (PPC). Pode-se inferir que este último caso equivale 

ao caso pioneiro do bairro resiliente ao clima em Copenhagen - Klimakvarter, na forma de 

renovação urbana integrada, promovida pela municipalidade com uma estreita parceria com a 

comunidade local, tendo os eixos de atuação físico, social e cultural.  

A proposta educacional do programa Ecobairro Brasil se propõe em agir nas várias 

escalas de atuação – indivíduo, sua casa, seu quarteirão, seu bairro, em rede – visando abranger 

a cidade. Como indivíduo, entende-se os moradores e pessoas ativas no lugar; a casa é 

compreendida como a primeira célula onde o indivíduo tem atuação direta, convivência 

cotidiana e pode ser objeto de aplicação dos conceitos de sustentabilidade; o quarteirão refere-

se à primeira ampliação, além do núcleo familiar, onde se estabelece a relação de vizinhança e 

contato com questões do espaço público e com as formas urbanas; o bairro é basicamente 

formado pelo conjunto de quarteirões e outros elementos urbanos, como o traçado de praças e 

áreas verdes; a cidade equivale aos vários bairros contíguos ou não, vivendo e trocando 

experiências, conectados (FREITAS, 2009, p.21). 

Como proposta de funcionamento, o programa se estrutura com os seguintes elementos: 

espiral, círculo, núcleos, agentes e unidades. A espiral reúne os fundadores do programa 

Ecobairro, incluindo o Projeto Mãe, com conselheiros, coordenadores e nucleadores, que tem 

por objetivo dinamizar, renovar, fortalecer e expandir os quatros elementos do organismo 

Ecobairro; o círculo, que para ser formado é necessário ter um representante de cada núcleo 

em seu bairro, compromissado em avançar nas ações com base nos princípios e na missão; os 

núcleos podem ser criados reunindo pessoas no bairro que atuem nos segmentos 

correspondentes aos oito níveis de sustentabilidade para implantar os princípios e a missão; os 

agentes podem incorporar os princípios e a missão, individualmente, em sua casa e onde achar 

que é possível gerar transformações; e as unidades, no nível da instituição, são o que poderão 

aplicar os níveis de sustentabilidade nas atividades.  

A espiral inclui os oito núcleos que formam o DNA do Ecobairro, conforme a Figura 39, 

a seguir:  

 



 280 

Figura 38 – Espiral DNA do Ecobairro. 

      
Fonte: Guia Sementes para um Bairro Sustentável. Disponível em: http://www.ecobairro.org.br/site/index.html 

Acesso em: 20/02/2017 

 

Dessa forma, em sua estrutura de funcionamento foram identificados os seguintes 

caminhos que compreendem uma metodologia própria do programa: (i) o DNA do Ecobairro 

com os oito níveis da sustentabilidade, para compreender a visão sistêmica transdisciplinar 

entre os oito níveis de sustentabilidade; (ii) as Escalas de Transformação que, a partir de 

pequenas vivências utilizando instrumentos como jogo, gráficos, questionários (pegada 

ecológica), desenvolve a percepção da visão sistêmica interescalar, a partir da transformação 

do indivíduo, sua casa, seu bairro, quarteirão e a cidade; (iii) a perspectiva intergeracional, que 

inclui as crianças (EcoInfância), os jovens (EcoJovem) e idosos (EcoMaturidade), envolvidos 

por um processo de formação adequada a cada faixa etária e promovendo sua interação; (iv) a 

Pedagogia da Mãe, aplicada nas escolas, tem o princípio feminino de incluir todas as 

pedagogias, a abertura para manifestação do novo, o acolhimento a todos em um exercício de 

profunda inclusão, a flexibilidade, a intuição, o cuidado, criar com o cuidado de manter, 

exercício do amor sem distinção de raça, gênero, credo, idade, seja qualquer diferença.   

Da mesma forma, instrumentos de medição da pegada ecológica foram adaptados para o 

público adulto e infantil, sendo utilizados para sensibilização destes respectivos públicos. 

Além disso, as ações do programa Ecobairro Brasil em São Paulo, Salvador e Feira de 

Santana apresentam diferentes gradações de apoio à transformação de lugares de moradia e 

convívio. No entanto, os caminhos experimentados demonstram reconhecer a coexistência de 

questões sociais e ecológicas, com potencial para propor uma convergência socioecológica nos 

projetos urbanos.  

http://www.ecobairro.org.br/site/index.html
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Como programa promovido por uma organização não governamental do terceiro setor, a 

prática de seus princípios ocorre por meio de apoio técnico e/ou operacional a práticas e ações 

transformadoras iniciadas por moradores de uma localidade ou por instituições. São caminhos 

metodológicos e troca de experiências, iniciados e fomentados voluntariamente, de forma a 

abranger a vizinhança, o bairro e/ou a região. 

Os próximos passos que o programa está em processo de realização é a sua 

institucionalização, visando maior independência de ação nos eixos de atuação e em nível 

nacional em relação ao Instituto Roerich.  

Em entrevista com Lara Freitas, idealizadora do programa junto a Paullo Santos, ao longo 

dos seus 12 anos de experiência, podem ser visualizadas três fases do programa Ecobairro 

Brasil: a 1ª fase teve como foco principal a educação para abrir o diálogo sobre sustentabilidade 

urbana com o poder público e as pessoas em geral; na 2ª fase foi acrescida à educação um 

direcionamento mais próximo junto à comunidade, como um aterramento do campo das ideias, 

fazendo atividades juntos, na praça, no plantio, nos diálogos; e a 3ª fase, atual, estão sendo 

acrescidas às pequenas ações, outras ações que dão suporte aos planos regionais e ao plano 

diretor, a partir de múltiplas ferramentas e estratégias, utilizando mapeamentos e adaptações 

dos princípios do programa em linguagem técnica adequada aos meios de planejamento urbano. 

Esta última fase foi apresentada como o Perímetro Ecobairro em Pinheiros, São Paulo-SP.  

Para a expressão e expansão dos trabalhos do programa foi criada uma Carta de Princípios 

que expõe os oito eixos de atuação ou oito níveis de sustentabilidade que equivalem ao DNA, 

coordenados pela inspiração nas Ecovilas e os oito critérios de análise como instrumento de 

Avaliação da Sustentabilidade Comunitária (Community Sustainable Assessment – CSA), 

desenvolvido pela Rede Global de Ecovilas – GEN, conforme Quadro 22, a seguir. 
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 Quadro 22 – Eixos de atuação e oito níveis de sustentabilidade inspirado nas Ecovilas. 
 ECOVILAS PROGRAMA ECOBAIRRO 

E
sp

ir
it

u
al

id
ad

e 

Conectar com o sagrado e 
compartilhar a diversidade 
com intenção de se viver em 
um mundo melhor 

1.Respeitar e apoiar a manifestação da espiritualidade em diferentes formas;  
2.Caminhos e práticas; 
3.Oportunizar o desenvolvimento pessoal;  
4.Criar lugares internos e externos para encontros e práticas espirituais;  
5.Reconhecer e compartilhar ciclos e transições de vida por celebrações;  
6.Constituir valores e visão comuns;  
7.Servir com felicidade como expressão da alma 

C
u

lt
u

ra
 

Promover a cultura local, o 
resgate e a preservação de 
antigos saberes, valorizando 
novas expressões culturais 
como base para o 
fortalecimento da cultura na 
comunidade 

1.Sustentar a vitalidade cultural com atividades artísticas, celebrações, festivais e 
encontros; 
2.Expressar a unidade e a diversidade da inter-relação com o universo pela ao 
vivenciar a criatividade e as artes; 
3.Expressar e encorajar as mais diversas formas de arte por meio do 
desenvolvimento de talentos; 
4.Demonstrar a valorização da arte e da beleza no design e ambiência do lugar;  
5.Celebrar a origem por meio de histórias, cerimônias preservadas e arte;  
6.Transmitir habilidades para as novas gerações;  
7.Dedicar tempo para atividades recreativas, esportes e descanso; 
8.Considerar o papel dos ritos de passagem no desenvolvimento da comunidade 

E
d

u
ca

çã
o

 

Cultivar o processo de 
autoeducação, onde a 
comunidade e o bairro 
tornam-se local de 
aprendizado, valorizando o 
indivíduo como agente de 
conhecimento e gerador de 
cultura 

1.Abordagem transdisciplinar; 
2.Educação ambiental “no ambiente”, “sobre o ambiente” e “para o ambiente”; 
3.Valorizar o crescimento pessoal, o aprendizado e a criatividade;  
4.Oportunizar ensino e aprendizado para todas as idades;  
5.Educar as crianças como tarefa de toda a comunidade;  
6.Ser estudante e professor, sendo a comunidade sua classe;  
7.Educar por transmissão do conhecimento e experiência direta;  
8.Promover percepção, experiências sistêmicas, integrais, enfatizando a vocação e 
habilidades;  
9.Considerar a integração da mente-corpo-espírito e da alma-terra-sociedade 

S
aú

d
e 

Auxiliar na restauração do 
equilíbrio do Ser pela 
reconexão da natureza 
interna e externa, utilizando, 
de acordo c/ a necessidade, 
diversas ferramentas que 
contribuam para o 
reconhecimento de si e da 
sua atuação no mundo 

1.Disponibilizar, localmente, o acesso e os cuidados básicos para restaurar, 
manter e melhorar a saúde (física, emocional e mental); 
2.Possibilitar cuidados de enfermagem para parto natural e morte em casa;  
3.Integrar o conhecimento tradicional e a medicina moderna (dieta, exercícios, 
tempo de lazer, artes, sistemas de apoio, amor, toque, engajamento em interesses, 
natureza, beleza e ambientes curadores e reconhecimento do metafísico)  

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

Desenvolver o exercício dos 
vários níveis de comunicação 
como o individual, 
interpessoal, intra e inter-
grupal, sustentados na 
cultura de paz e da não 
violência 

1. Desenvolver habilidades adequadas para comunicação nos níveis micro e 
macro; 
2.Promover comunicação interna, interpessoal, intergrupal, interinstitucional;  
3.Prática da comunicação não-violenta e compassiva; 
4.Buscar envolvimento em políticas locais e de Estado e em redes locais e globais  

E
co

n
o

m
ia

 

Estimular a prática de uma 
economia de resultados 
cooperativos e solidários, 
assim como, valorizar os 
recursos locais e da 
biorregião 

1.Localizar e circular recursos;  
2.Dar e receber fundos, produtos e serviços, localizados na comunidade e na 
biorregião;  
3.Encorajar a criação de negócios comunitários e sociais para enriquecer a 
economia local, sem gerar poluição, exploração de recursos humanos nem 
naturais;  
4.Usar bancos locais, éticos e que apoiam projetos de comprometimento social;  
5.Adotar sistemas alternativos de moeda;  
6.Desenvolver cultura econômica cooperativa, estilo empresarial colaborativo, 
razão de ser interdependente, papel do dinheiro como meio;  
7.Estimular a socioeconomia da solidariedade255 ou economia solidária 

                                                             
255 A solidariedade nasce da percepção de que todos vivem uns pelos outros, com os outros e para os outros. 
Segundo o Programa, somente reforçando essa dinâmica que a sociedade passa a ser inclusiva.  
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E
co

lo
g

ia
 

Fomentar a conexão entre o 
bairro e seus moradores, 
concentrando suas atividades 
na própria região com 
objetivo de buscar o uso 
adequado e a restauração 
dos recursos naturais de 
forma a preservar o ciclo da 
vida 

1.Conectar com o lugar;  
2.Produzir alimentos localmente;  
3.Utilizar bioconstrução, construção e reforma ecológica;  
4.Aplicar esquemas de reciclagem, redução e reutilização;  
5.Promover transportes sustentáveis;  
6.Utilizar distribuição de água e tratamento ecológico de efluentes;  
7.Utilizar sistemas integrados de energia renovável;  
8.Promover restauração e conservação ecológica 

P
o

lít
ic

a 

Trabalhar na transição para 
uma gestão local, circular e 
participativa, na qual os 
membros da comunidade são 
encorajados a uma atuação 
responsável e consciente em 
prol do interesse coletivo e 
do exercício da cidadania 

1.Desenhar as comunidades numa escala que permite que todas as pessoas 
possam ser ouvidas diretamente, sem representação, como parte de um círculo; 
2.Estar disposto de trabalhar com outros em espírito de grupo e time;  
3.Considerar o design social como processo de construção do grupo (considerar a 
transição do “poder sobre” para o “poder com”, descentralizado numa gestão 
circular eficiente);  
4.Incluir as diferenças, estabelecer processos inclusivos e consensuais de tomada 
de decisão, promover a facilitação de conflitos como um convite ao 
aprofundamento das relações 

Fonte: Curso de Design em Sustentabilidade–Educação Gaia, 2010 e adaptado de FREITAS (2009, p.22-24). 

 

6.4. Considerações parciais: caminhos de coexistência socioecológica  

Após a multiplicidade de casos estudados, foi possível identificar as diversas escalas, 

conteúdos e perspectivas abordadas, podendo ser agrupadas pela forma que interagem com os 

lugares de moradia e de convívio; pelos caminhos ou metodologias implícitas ou explícitas; 

pelo sentido da abordagem, se ascendente (bottom-up), descendente (top-down) ou horizontal 

(bottom-linked); pelas forças norteadoras de placemaking, se por oportunidade, necessidade ou 

interesses. Os caminhos de coexistência socioecológica na criação de lugares se apresentam, 

em suas diferentes gradações, como práticas que potencializam o coletivo, impactando apenas 

o grupo ou o coletivo mais amplo da cidade. Reconheceu-se o lugar das práticas comunitárias 

emergentes nas transformações urbanas como uma das faces da micropolítica no campo urbano.  

As práticas estudadas revelaram as potencialidades latentes em pessoas e lugares para 

além da conquista de direitos sociais, contemplando o enfrentamento de impactos 

socioambientais que implicam em resiliência ou resistência criativa. 

Os caminhos de resiliência equivalem a práticas comunitárias que emergem em 

contextos sociopolíticos mais igualitários. Por esses caminhos, as pessoas interagem com os 

lugares de moradia e convívio em busca de desenvolver autonomia, resistindo a impactos 

sociais e ambientais recorrentes, a exemplo das Ecovilas, Ecobairros e Iniciativas de Transição. 

Para isso, investem no desenvolvimento de habilidades pessoais e de grupo, promovendo 

mudanças no modo de vida e no cotidiano que partem de uma transição pessoal à transição 

externa, que se reflete na ambiência dos lugares e reduz as interferências excessivas do mercado 

especulativo, do consumismo, da dependência do petróleo, das indústrias de alimentos e de 
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medicamentos. 

Os caminhos de resistência criativa condizem com as práticas comunitárias que 

emergem em contextos sociopolíticos desiguais, na microescala local do ambiente urbano, onde 

iniciativas individuais e coletivas interagem com os lugares de moradia e convívio por 

autogestão. Transformam áreas consideradas periféricas, por abandono do poder público ou 

pela economia de mercado, em lugares de qualidade urbanística e ambiental para uso coletivo 

da comunidade local e do coletivo mais amplo da cidade, fator que as potencializa politicamente 

nos processos de transformação e “criação de lugar”, a exemplo das Iniciativas Urbanas 

Emergentes. 

Ambos os caminhos apresentam diferenças, mas também semelhanças, podendo inclusive 

aprender mutuamente, trocando experiências e metodologias no campo propositivo de ação 

local, principalmente, porque não é o contexto sociopolítico que tem maior peso quando se 

envolve as eco-lógicas social, ambiental e das singularidades. Dessa forma, transformações 

pessoais são essenciais para que transformações externas no ambiente ocorram. A intensidade 

das inter-relações entre comunidade-natureza demonstrou ser o eixo norteador dos processos 

de tomada de decisão em projetos urbanos locais, por meio de métodos participativos que 

reforçam a liberdade, o empoderamento e o engajamento político.  

Retomando o princípio da pesquisa, a busca por formas de transformação socioespacial 

diferentes da luta reivindicatória, o percurso trilhado aproximou-se ao ideário de coexistência 

socioecológica que apresenta a possibilidade da transformação socioespacial a partir de 

convergências e confluências entre questões sociais e ambientais, urbano-ambientais, assim 

como, entre diferentes agentes envolvidos. Considerar a coexistência possibilitou observar 

convergências em meio a conflitos e, a partir das primeiras, procurar responder 

propositivamente aos problemas recorrentes no campo urbano, a partir do nível local.  

No entanto, as práticas comunitárias de resistência e de resiliência envolvem demandas 

subjetivas, como as diferentes formas de lidar com as singularidades individuais e coletivas e, 

outras mais objetivas, como os diferentes caminhos utilizados para responder aos impactos 

ambientais e vulnerabilidades sociais em lugares de moradia e convívio. Nesta tese, a pesquisa 

analisou apenas três dos caminhos emergentes, os praticados em – Ecovilas, Ecobairros e 

Iniciativas Urbanas Emergentes. 

Na contemporaneidade, é justamente a rede de relações que se forma em torno das 

práticas comunitárias emergentes que revela aspectos diferentes das práticas utópicas tratadas 
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no Capítulo 1. Nesta fase mais recente da virada do século XXI, pôde-se aliar não somente um 

enfoque na comunidade, intrínseca às propostas de reforma social como o eram as práticas 

utópicas da virada do século XX, mas foi acrescida uma atitude politicamente engajada e 

transformadora com base em protagonistas locais, que surgiram perante a iminente transição de 

paradigmas no contexto das crises globais da atualidade. Nesses casos, mesmo que se 

assemelhem a utopias, foram consideradas utopias experimentais. 

Diferentemente das práticas hegemônicas, as práticas estudadas que concorrem por 

espaços da cidade, em pequenas escalas, demonstraram ser potenciais latentes diante da 

inconsequência da produção do espaço e do planejamento urbano nos moldes atuais, não 

somente nas cidades brasileiras. Em sua maioria, colocaram em prática anseios das 

subjetividades individuais e coletivas, por meio de ações que se iniciaram de maneira 

independente, sem aguardar que algum outro setor – público ou privado – o fizesse. Muito dessa 

atitude foi justificada pela histórica lentidão operacional desses setores e pela recorrente falta 

de interesse genuíno dos mesmos em intervenções voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida urbana para a coletividade.  

São caminhos que precisaram ser decifrados para melhor compreensão, porém não 

configuram modelos, mas moldes adaptáveis aos contextos plurais que encontram.  

Demonstraram gradações diferentes na abordagem de intervenção, prevalecendo a 

horizontalidade da troca de conhecimentos. A abrangência e o impacto nos níveis coletivos da 

comunidade e da cidade os distinguem. A existência de um exemplo bem-sucedido na 

atualidade, não significa garantia nem segurança de que não será corrompido, nem modulado, 

que não se transformará ao longo do tempo. Ao contrário, são lugares construídos coletivamente 

e passíveis de constante transformação. Quando desenvolvem autogestão para a autonomia, 

diferenciam-se das iniciativas fundamentadas na luta, destacando-se a resistência criativa que 

se manifesta por meio de eixos transdisciplinares como a Política, as Artes e as Ecologias.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Lugar das práticas comunitárias emergentes 

Dedicar-se ao estudo de processos urbanos contemporâneos traz em si o desafio do 

envolvimento com fenômenos que são ainda experimentais e estão em pleno curso. No entanto, 

representa a possibilidade de apreensão do novo, no qual se encontra o potencial de 

transformação. Este estudo sobre as práticas comunitárias emergentes em lugares de moradia e 

convívio certamente deixou de considerar questões pertinentes ao fenômeno, resultantes de 

relações socioespaciais muito mais complexas que a possibilidade de as captar, mas revelou 

importantes conteúdos, para pensar e agir sobre perspectivas em construção, que podem 

interferir na melhoria do habitar. 

Buscou-se pontuar as argumentações centrais levantadas nas considerações parciais de 

cada capítulo, de forma a interpretá-las em seu conjunto. Frente às novas demandas que se 

colocam no meio ambiente urbano na atualidade formulou-se questões para novas investigações 

e estudos comparativos com outros contextos.  

O momento contemporâneo torna urgente retomar o campo propositivo de ação local e 

da Arquitetura-Urbanismo como base conceitual para reconhecer o lugar das práticas 

comunitárias emergentes e os caminhos de coexistência socioecológica em projetos urbanos 

que potencializam o coletivo, ao promover transformação socioespacial na microescala local. 

Nem sempre estas práticas de protagonismo técnico e protagonismo ativista convergiram 

em seus objetivos, apesar de admitirem o mesmo objeto empírico – o habitar –. Isto ocorreu 

desde as práticas dos pré-urbanistas até os movimentos ambientalistas, ambas retomadas 

historicamente nas vertentes urbanística e ambientalista do campo propositivo de ação. 

Naqueles momentos históricos, foram evidenciadas a dimensão utópica e não-hegemônica 

dessas práticas, além das tentativas de aproximação entre as Ciências Ecológicas e Sociais, ao 

fazer uma revisão da literatura de conceitos e correntes de ambos os campos do conhecimento 

(Ecologias Humana, Urbana e da Paisagem; Organicismo, Sistemismo e Ecossistemas Urbanos; 

Ecologia Profunda; Sustentabilidade; Resiliência Urbana e Comunitária).  

No entanto, até o final do século XX, mesmo com as aproximações do campo urbano com 

o Urbanismo Ecológico ou Ecourbanismo e o Urbanismo Sustentável, a separação prevaleceu, 

principalmente no nível local de planejamento, em que intervenções urbanas governamentais 

de abordagem tecnicista (top-down), em sua maioria, ainda provocam questões urbano-
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ambientais conflituosas. 

Em meio ao processo de globalização, tanto em países considerados periféricos quanto 

em países centrais, no que se refere às questões urbanas e ambientais conflitos recorrentes são 

gerados por práticas hegemônicas de concentração e apropriação desigual dos bens coletivos. 

Entretanto, em paralelo, observou-se a coexistência de práticas não hegemônicas de apropriação 

compartilhada de bens coletivos que apontaram caminhos de convergência entre essas questões.  

Transformações urbanas, na forma de “criação de lugar”, foram exemplificadas em 

dezessete práticas estudadas em vivências exploratórias, dentre elas, três estudos de caso com 

maior nível de detalhe. Em sua maioria, as práticas foram iniciadas sob abordagens bottom-up 

e posteriormente assessoradas por meios técnicos, sendo destacadas aquelas em que a criação 

desses lugares ocorreu por meio do envolvimento das pessoas com o lugar. Da mesma forma, 

destacaram-se as que apresentaram produtos de melhor ambiência, quando comparados aos 

processos conduzidos apenas por intervenções governamentais de planejamento urbano de 

abordagens top-down.  

Comprovou-se, assim, que considerar a diversidade de visões, buscar pontos de 

convergência entre elas e entender as incongruências são caminhos de coexistência 

socioecológica capazes de promover transformações socioespaciais mais efetivas e duradouras, 

pois são processos que valorizam a pluralidade das singularidades individuais e coletivas.  

Para compreender este fenômeno, que ocorre em paralelo ao sistema dominante, além de 

apostar em uma aproximação histórica contextualizada, foi fundamental uma aproximação 

teórico-crítica das práticas comunitárias estudadas. A partir de uma abordagem 

multirreferencial que considera as dimensões sócio-político-ambientais, o quadro referencial de 

análise foi concebido, auxiliando na identificação de tendências que diferenciaram as práticas 

que utilizam caminhos de resistência ou de resiliência. 

As abordagens adotadas foram capazes de juntas, ultrapassar o entendimento de 

dominação que predomina no discurso hegemônico, procurando compreender a problemática 

da sociedade atual a partir da visão da Ecosofia, que conduziu o eixo de costura sociopolítico-

ambiental para abordar as diferentes formas de inter-relação das questões urbano-ambientais 

adotadas pelas práticas estudadas. 

O diálogo promovido por uma perspectiva de coexistência não esvazia o discurso que 

focaliza o conflito. Pelo contrário, promove uma abertura para o novo, quando atua no campo 

propositivo, tanto da ação local quanto da ação da Arquitetura-Urbanismo. Isto possibilita dar 
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suporte a quem transita entre os cenários desafiadores dos processos urbano-ambientais, 

principalmente brasileiros, no intuito de visualizá-los para além dos impactos sociais e 

ambientais recorrentes, buscando considerar desafios como potencialidades. 

A pesquisa levantou diferentes caminhos realizados por uma diversidade de práticas 

comunitárias que contribuem com a transformação do meio ambiente urbano, em resposta às 

conjunturas consolidadas da sociedade contemporânea, de forma propositiva, criativa e 

experimental. Assim, foram oxigenados princípios e valores para distensionar o campo urbano-

ambiental, ampliando a compreensão do potencial das singularidades individuais e coletivas, 

analisadas em contextos sociopolíticos diferentes. 

Retomando os pressupostos relativos aos questionamentos iniciais da pesquisa, se 

constatou que o protagonismo técnico da virada do século XX e o protagonismo ativista da 

virada do século XXI prenunciaram, mas não alcançaram as mudanças requeridas para sustentar 

um cenário de transição urbana256. A mudança paradigmática proposta, mais recentemente, por 

autores citados ao longo do texto, desde os campos psi, social e urbano-ambiental, demonstrou 

a necessária inclusão do protagonismo das iniciativas comunitárias e coletivas nos processos de 

criação e transformação socioespacial de lugares. 

Essas observações, ainda que preliminares, indicam o lugar das práticas comunitárias 

emergentes de moradia e convívio diante dos desafios dos processos urbanos contemporâneos, 

reconhecendo “lugar como processo” de criação coletiva, e também “lugar como produto” de 

qualidade urbanística e ambiental.  

Como processo, o lugar exerce a função ou o papel de apontar caminhos não-

hegemônicos por um ideário de coexistência socioecológica, considerando as seguintes 

sinalizações: 

 A apropriação social, assim como o reconhecimento das potencialidades das pessoas e 

do lugar; 

 A autogestão para a autonomia para responder a impactos ambientais e 

vulnerabilidades sociais recorrentes;  

 Os caminhos de resistência criativa como característica das práticas comunitárias em 

                                                             
256 O cenário de transição urbana assemelha-se a um dos quatro cenários futuros de Energia Descendente que 

Holmgren (2009) estudou - o cenário Guardiões da Terra - aquele em que a produção de petróleo cairia, 

impossibilitando a globalização e forçando uma reconstrução de baixo custo da economia. Com o uso de 
combustível fóssil em queda livre, mudanças climáticas graves seriam evitadas. 
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iniciativas urbanas emergentes, distintos da luta reivindicatória predominante nos 

movimentos sociais do final do século XX;  

 Os caminhos de resiliência local, almejada por comunidades intencionais e iniciativas de 

transição do movimento Cidades em Transição; 

 Novos sistemas de valores que consideram a interdependência entre as categorias 

indivíduo-comunidade-natureza;  

 Na transição urbana atual, identificando os agentes envolvidos, seus papéis e princípios 

que tornam essas práticas transformadoras, na efetivação do Direito à Cidade e da 

responsabilidade cidadã. 

 O ideário de coexistência socioecológica como aporte teórico e os caminhos encontrados 

nas práticas comunitárias como aporte metodológico possibilitam fundamentar o trabalho 

de profissionais no campo propositivo de ação da Arquitetura-Urbanismo. 

Como produto, o lugar resulta em espaços de ambiência e atmosfera aprazível, de 

qualidade urbanística e ambiental, onde a ação social se conjuga com a técnica que, ao ser 

aplicada ao espaço, reintegra esses lugares à cidade, em uma espécie de “devolução” ao 

interesse coletivo. 

De forma complementar, as sinalizações de “lugar como produto” evidenciam: 

 A ambiência257 refletida no bem-estar individual e coletivo, por meio do equacionamento 

entre a percepção espacial, o conforto, a qualidade ambiental, a acessibilidade, a 

segurança, a ergonomia e o Desenho Universal, incluindo o protagonismo e a participação 

ativa das pessoas que ali convivem; 

 A inserção urbana e o retorno social de projetos que se materializam no ambiente 

construído, diferentemente das práticas hegemônicas de mercado e de intervenção urbana 

do Estado.  

Estas sinalizações demonstram o protagonismo exercido pela ação de indivíduos e 

coletivos nos processos e produtos observados e coloca essas práticas comunitárias emergentes 

como agentes coadjuvantes nas atuais condições de complexidade dos processos de projeto de 

Arquitetura-Urbanismo.  

Mesmo tendo em vista que alguns processos dessa natureza são ainda experimentais e 

                                                             
257 (AUGOYARD, 1979; THIBAUD, 2012; BESTETTI, 2014).  
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estão em pleno curso, é necessário ressaltar, no entanto, que eles sublinham importantes 

questões para a retomada do diálogo sobre a questão da moradia nas grandes cidades brasileiras. 

Mesmo que isoladas, sem expectativas de reprodução em grande escala, quando as práticas são 

engajadas nas questões socioecológicas, apresentam caminhos de interdependência entre 

comunidade-natureza, tornando-a o eixo norteador dos processos decisórios de suas ações 

locais.  

Além disso, cada caso apresenta conjugações particulares, conjunturais e locais. No 

entanto, em comum, evidenciam potencializar o coletivo a partir da pluralidade de expressões 

de linguagens estéticas próprias que apontam para possíveis diálogos. O quadro referencial 

teórico desenvolvido nesta pesquisa possibilitou registrar tendências de expressão em cada 

categoria de análise iniciativa-comunidade-natureza-urbanismo, o que levou a uma leitura 

de aprofundamento das questões particulares, mas que também possibilitou uam análise 

interrelacional com outras práticas.  

Por um lado, dentre as comunidades intencionais como as Ecovilas, e outras formas de 

moradias conectadas na Rede Global de Ecovilas (GEN), que reúne mais de quinze mil 

iniciativas no mundo, observa-se sua semelhança às utopias experimentais preconizadas por 

Lefebvre (1974), porém diferentes daquelas que seriam originárias da revolução dos 

trabalhadores da indústria. No entanto, são experimentações de um modo de vida alternativo 

ou complementar ao dominante.  

Para além de práticas utópicas, as Ecovilas estudadas demonstraram caminhos de 

realização de um outro mundo possível, ainda que expostas às adversidades intrínsecas à 

complexidade da vida comunitária. Estas experiências se caracterizaram por seu isolamento 

inicial, muitas vezes, justificado pela necessidade de se fortalecer diante das interferências do 

sistema hegemônico. Ao mesmo tempo, enfrentaram questões relativas às singularidades 

individuais e coletivas, pois os desafios pessoais e interpessoais se amplificam no núcleo das 

comunidades, muitas vezes, reproduzindo na microescala as relações de disputa existentes na 

sociedade contemporânea. Assim como inspiram, também expõem contradições em si mesmas, 

principalmente quando estas não são abordadas de forma inclusiva e inovadora, o que depende 

dos diferentes modos de vida adotados e da gestão praticada. Entretanto, para além da exposição 

às adversidades que ameaça as múltiplas dimensões sobrepostas nas práticas do cotidiano 

comunitário, estas também reforçam o propósito ao qual se propõem.  

Contudo, ao se desenvolverem espacialmente isoladas, também se conectaram em redes 

distribuídas de colaboração, que ampliaram seu potencial de impacto no entorno imediato e ao 
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externo mais amplo. Muitas vezes, por meio de práticas de gestão cooperativa em programas e 

projetos de desenvolvimento sociopolítico-ecológico e de bens e serviços coletivos, a exemplo 

das Ecovilas analisadas. Ou mesmo, por meio de representação em organismos multilaterais, 

programas educacionais e consultorias em desenvolvimento local. Acima de tudo, são 

experiências em plena realização, que juntas somam quase sessenta anos de existência, 

passíveis de serem vivenciadas por qualquer pessoa, pois também estão conectadas enquanto 

comunidades de prática.  

Após aprofundamento teórico, retomou-se o sentido de “emergência” adotado nesta 

pesquisa, como ação que surge de uma abordagem ascendente bottom-up, operando por via de 

ação propositiva e independente de processos indutivos (JOHNSON, 2003; GUATTARI, 1981; 

SANTOS 2006), o que delimitou a seleção das práticas comunitárias emergentes estudadas. 

Sob esta ótica, no princípio da pesquisa, as comunidades intencionais e não-intencionais foram 

consideradas emergentes, pois em sua origem, ambas emergiram em resposta às práticas da 

sociedade hegemônica, sem planejamento prévio258. De alguma forma, são iniciativas para além 

dos moldes da denúncia e da reivindicação, utilizando ações afirmativas voltadas para a 

transformação socioespacial e criação de lugares. 

Foi preciso acrescentar à noção de emergência, limites e tendências relativas aos 

diferentes contextos sociopolíticos nos quais as práticas foram encontradas, o que possibilitou 

apreendê-las por meio da diferenciação dos caminhos utilizados, caracterizados como 

resistência criativa ou como resiliência local e comunitária. Distintas, tanto na forma de reação 

a impactos sociais e ambientais recorrentes, quanto na sua intensidade e forma de 

potencialização do coletivo. 

Assim como estas práticas emergentes de menor escala que ocorreram em resposta ao 

sistema hegemônico, as práticas comunitárias em lugares de moradia e convívio, analisadas, 

experimentaram processos de gestão compartilhada que concentravam valores emancipatórios, 

como solidariedade, cooperação, justiça, respeito à diferença, democracia e zelo com a vida. 

Elas apontaram caminhos em que agentes diversos compartilhavam decisões e ações no 

processo de formulação, pesquisa, análise, co-criação e/ou implementação de políticas.  

Nos casos analisados em comunidades intencionais, não-intencionais e de estímulo 

                                                             
258 As Ecovilas estudadas, em sua maioria, somente conseguiram formatar uma espécie de planejamento após 

alguns anos depois de iniciadas. Apenas na formação do Movimento das Ecovilas em 1995, foram organizadas as 

experiências na montagem de um programa de formação para reproduzir princípios de planejamento. Com 
exceções, como o exemplo de Auroville, planejada para ser uma cidade universal, desde sua origem em 1968. 
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externo, foram identificadas ações de abordagem bottom-up e as que aliaram ambas abordagens, 

bottom-up e top-down (bottom-linked). Estas últimas atuaram por meio de iniciativas que 

interagiam com outros agentes, em busca de mediação técnica para dar suporte às decisões 

comunitárias para a promoção do interesse coletivo (organizações da sociedade civil, estatais, 

empreendimentos econômicos, territórios, redes colaborativas, entre outras), tanto no nível 

local da comunidade, quanto da cidade. 

Dentre os aspectos mais relevantes encontrados nestas práticas emergentes, assim como 

nas práticas dos pré-urbanistas do passado, está o enfoque na formação de comunidade e no 

vínculo com a natureza, reforçando esta interdependência, que possibilita promover a 

convergência entre questões sociais e ambientais nas ações locais. Dessa forma, as práticas 

socioecológicas estudadas promoveram o resgate da ambiência dos espaços, tornando-os mais 

humanizados, a partir de valores de solidariedade, confiança mútua, simplicidade voluntária e, 

acima de tudo, alteridade. O que envolve reconhecimento, compreensão e aprendizagem com 

as diferenças, respeitando o outro em sua singularidade individual, em meio a processos 

coletivos. 

Estas práticas foram analisadas teoricamente sob a perspectiva ecosófica, combinada a 

outras abordagens multirreferenciais que formaram o quadro referencial de análise, 

possibilitando uma visão socioecológica. Contudo, foi a problematização transversal do 

engajamento político que possibilitou distinguir melhor as práticas comunitárias analisadas. 

Dessa forma, foi importante destacar a dimensão política presente nas práticas 

comunitárias emergentes em lugares de moradia e convívio, originadas por iniciativas 

individuais, a exemplo do Parque Sitiê no Morro do Vidigal e do Parque Linear do Canivete, 

na Vila Brasilândia. Estas, a partir da potencialização do coletivo nesses lugares, promoveram 

transformações socioespaciais relevantes, por meio da “criação de lugar” em áreas 

abandonadas. Estes lugares foram “devolvidos” de forma mais abrangente à cidade, ao enfocar 

o interesse coletivo, impactando um grande número de pessoas. 

Mais uma vez, as reflexões de Guattari (2012) contribuíram para o entendimento do 

fenômeno da criatividade como algo que surge das singularidades individuais e coletivas, sendo 

um fator que atravessa as eco-lógicas mental, social e ambiental. Como exemplos apresentados, 

nesta tese, têm-se as práticas comunitárias que ocorreram até a efetivação do Parque Sitiê no 

Morro do Vidigal, Rio de Janeiro. 

Nestes exemplos, enquanto muitos consideravam a transformação do “lixão” uma 
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impossibilidade, a singularidade de um indivíduo (Sr. Mauro) visualizou o desafio como 

potencialidade. Após sua ação, a área foi retirada da inércia, e, aos poucos, foram agregados 

mais adeptos. Por um eixo norteador estético, utilizou-se da Arte (produzindo mobiliário para 

o parque) utilizando o lixo como matéria prima, atravessando fronteiras de comunicação junto 

aos moradores locais (que ainda jogavam lixo enquanto ele recolhia), desenvolvendo ações nas 

dimensões: social, ambiental, política, educacional e econômica. Somando-se a ações de cunho 

socioambiental, de forma a preencher lacunas técnicas, educativas e de geração de renda, teve 

como consequência, a formação de uma comunidade de prática que tem potencializado 

processos coletivos baseados na convergência entre questões ambientais e sociais.  Ampliaram-

se os limites do impacto desta ação que poderia apenas beneficiar a comunidade local, mas se 

expandiu para o coletivo da cidade, considerando que o parque ecológico foi integrado ao 

roteiro de parques do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Parques e Jardins do 

Departamento de Meio Ambiente.  

Depois de dez anos de trabalho voluntário e a retirada de dezesseis toneladas de lixo, o 

lugar transformado por moradores locais foi formalizado como Instituto Espaço Sitiê de Meio 

Ambiente, Artes e Tecnologia, por meio da parceria entre moradores e profissionais de 

Arquitetura-Urbanismo. O atual diretor executivo, o arquiteto Pedro de Cristo259, explicando a 

conquista do termo de doação em 2016, afirmou que no Parque Sitiê “[...] a prefeitura é a dona 

do solo e o Sitiê é o gestor operacional técnico dentro de uma concessão”, sendo “[...] 

fundamental reconhecer que a liderança do projeto tinha de ser da própria comunidade que criou 

e tem a maioria dos diretores do projeto. Só assim qualquer projeto num contexto como o do 

Vidigal pode ter sustentabilidade”. Da mesma forma, “[...] o agora oficial Parque e Instituto 

Sitiê é um marco histórico, pois conquistou o controle legal sobre o território ao redor da favela 

para a própria comunidade, tornando-se um grande instrumento contra a gentrificação e o 

crescimento desordenado do Vidigal”, permitindo inclusive, reverter o valor econômico das 

trilhas do parque para a comunidade. 

Retomando Ribeiro (2002), a ação social, quando originada das minorias no âmbito local, 

utiliza melhor a técnica para modificar o espaço, de acordo com suas necessidades. Isto também 

é visto no Parque Sitiê, ainda segundo Pedro de Cristo:  

 

outro grande diferencial nosso foi aliar o treinamento de ponta de profissionais 

                                                             
259 Entrevista cedida à ONG Brazil Foundation em 27 setembro 2016 quando o parque ganhou status oficial do 
governo do Rio de Janeiro.  
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de Harvard, MIT, Columbia e no Brasil da FGV com a inteligência contextual 
da equipe local do Vidigal. Com essa síntese de legitimidade social e técnica 

conseguimos navegar diferentes contextos e concretizar os nossos objetivos 
(CRISTO, 2016).  

 

Ou seja, quando o apoio técnico se adequa à necessidade previamente identificada pela 

comunidade local, o apoio ocorre de forma a contribuir, e não impor uma intervenção. Com 

suas necessidades e desejos contemplados, a comunidade local tendeu a apropriar-se do lugar, 

efetivamente, por meio do uso de forma zelosa. E, conscientemente, distinguir as suas próprias 

e as atribuições dos órgãos públicos relativas à segurança e à manutenção.  

Assim, esse estudo buscou demonstrar que os axiomas do capitalismo – o urbano e a 

propriedade privada – foram relativizados por essas práticas comunitárias emergentes, 

principalmente, no momento em que os lugares produzidos foram devolvidos de forma mais 

ampla para a cidade. O urbano coletivizado pelo valor de uso em espaços públicos e de interesse 

coletivo, assim como a transformação e reintegração de áreas abandonadas, conferiram ao meio 

ambiente urbano a potencialidade de abrigar utopias experimentais, a princípio plurais e 

pulverizadas, que contavam com a criatividade das singularidades individuais e coletivas, 

principalmente, quando seu eixo norteador tinha o enfoque na comunidade e na natureza. 

No atual momento de crise paradigmática, o modo de vida conquistado pela sociedade 

urbana pós-industrial e da atual globalização financeira vem sendo questionado. Em meio à 

impossibilidade de se visualizar positividades em cenários futuros, que partem apenas de 

abordagens descendentes top-down, a retomada de utopias experimentais – pertencentes ao 

campo propositivo de ação local de abordagem bottom-up – tem apresentado caminhos de 

responsabilidade socioecológica, tendendo a se unir ao campo propositivo de ação da 

Arquitetura-Urbanismo. 

Nesse contexto, foi importante diferenciar as organizações fundamentadas na autogestão 

que estiveram na frente da luta por moradia, dando continuidade a um processo democrático de 

conquistas gradativas importantes, porém altamente sabotadas pelo sistema institucionalizado 

no país (MARICATO, 2000). Contudo, vale ressaltar que as práticas comunitárias analisadas 

nesta pesquisa não pactuaram com a forma de agir das práticas originadas da luta 

reivindicatória, o que se instituiu, nesta tese, como um enfoque não-hegemônico. 

Seguindo o pensamento de Maricato (2000), a inspiração que vem de outros movimentos 

pode constituir referências em um contexto de avanço dos setores democráticos. Dessa forma, 

as práticas comunitárias emergentes, de “dentro para fora”, desde áreas vulneráveis no interior 
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dos centros urbanos às áreas mais isoladas e periurbanas, aos poucos, precisam ser reconhecidas 

por profissionais que lidam com a complexidade urbana e regional, mesmo que, em princípio, 

estas práticas manifestem sua dimensão utópica frente às práticas hegemônicas no Brasil atual.  

O estudo sobre as práticas não-hegemônicas, portanto, aqui pesquisadas como práticas 

comunitárias emergentes em lugares de moradia e convívio, delineou o que seria o ideário de 

coexistência socioecológica. Este, apresentou caminhos fundamentados na convergência entre 

questões sociais e ambientais, tratando da interdependência entre comunidade e natureza como 

eixo norteador, inclusive, tornando-os agentes relevantes nos processos decisórios locais, 

influenciando as instâncias participativas e deliberativas que precederam as transformações 

socioespaciais.  

No campo propositivo de ação local, por mais plurais que as práticas demonstraram ser, 

em função de contextos diferenciados, as que demonstraram tender a cenários futuros de maior 

potência foram as que iniciaram na escala do indivíduo ou de um grupo, para depois agregar o 

coletivo e se expressar no ambiente construído. Da mesma forma, apresentaram propósitos das 

singularidades individuais alinhados com o propósito do coletivo ou daquela organização 

comunitária.  

Nas últimas décadas, as transformações do espaço por meio de intervenções na 

macroescala urbana foram protagonizadas pelas grandes corporações (GORDILHO-SOUZA, 

2014). Estas, cada vez mais, concentraram interesses particulares nos organismos de governo, 

tendo como consequência, a promoção velada da autoconstrução como um fenômeno recorrente 

nos países emergentes. Apesar de que, nas circunstâncias das áreas não urbanizadas, o 

protagonismo dos indivíduos e coletivos em suas práticas emergentes prevaleceram na 

população excluída do circuito da economia formal, para sobreviver à segregação espacial nas 

metrópoles. 

Diante deste cenário que vêm se prolongando desde a virada do século XXI, e 

comparando-o com os cenários da virada do século XX, o protagonismo técnico da vertente 

urbanística, ao longo do tempo, foi perdendo espaço para o protagonismo ativista da vertente 

ambientalista. Juntos, compuseram o campo propositivo de ação, evidenciando, ao longo do 

tempo, a perda de espaço do profissional da Arquitetura-Urbanismo nas decisões urbanas.  

Nesse sentido, as análises aqui efetuadas apontam para um necessário reposicionamento 

do profissional da Arquitetura-Urbanismo, ao ampliar seu olhar para demandas locais junto a 

práticas comunitárias que emergem sem planejamento. Os papéis deste profissional variam 
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entre suporte técnico e mediador de soluções, por meio de conteúdos e práticas que nem sempre 

são contemplados na sua formação tradicional. Dentre estes encontram-se as metodologias e 

técnicas para projetos participativos que integram a escuta ativa das pessoas nas comunidades, 

buscando identificar quais questões recorrentes, desde as mais cotidianas e locais às mais 

universais, podem ser contempladas por meio de recursos que conciliam tecnologias 

apropriadas a questões ambientais, sociais e econômicas, a partir das realidades, das 

necessidades, dos desejos e dos conhecimentos locais.  

Para tanto, inspirados nos exemplos das Ecovilas, que incluem a “comunidade” e a 

“natureza” e sua interdependência como agentes nos processos decisórios locais, e nos 

exemplos de Ecobairros, considerou-se a relevância do papel do projeto nessas instâncias de 

decisão, apontando para avanços nos processos urbanos contemporâneos. Nesse sentido, 

Guattari (2012), ao fazer analogia da Ecosofia como “filosofia engajada”, ofereceu suporte à 

emancipação das subjetividades individuais e coletivas.  

Este engajamento fundamentou o eixo sociopolítico-ambiental para as temáticas desta 

tese. Além disso, a transposição deste conceito para o “projeto engajado” potencializou o papel 

do projeto como agente/instrumento de transformação nos processos decisórios locais, com a 

função de identificar potencialidades latentes impulsionando-as para a transformação 

socioespacial.  No campo da Arquitetura-Urbanismo referiu-se ao projeto conduzido de forma 

propositiva e em colaboração com a comunidade e/ou coletivos.  

Esta compreensão também se fundamentou em Ribeiro (2012, p.116) que preconizou 

diferenciar ação planejadora de ação planejada, sendo que na primeira encontrou-se latente a 

possibilidade de ruptura do cotidiano, trazendo a libertação da imaginação, dos imaginários e 

dos possíveis futuros; e a segunda foi protagonizada pelo profissional especializado que planeja 

o urbano. As características que emergiram genuínas em ações planejadoras, baseadas nas 

necessidades e potencialidades das pessoas e do lugar, nem sempre se sustentaram frente às 

tensões provocadas pela fração hegemônica do capital, sendo constantemente transformadas. 

Observou-se que muitas das práticas encontradas não tiveram acesso ao apoio de 

profissionais nas múltiplas dimensões que enfrentaram, nem na forma de assessoria técnica, 

tampouco na forma de Assistência Técnica em Arquitetura-Urbanismo, o que sinalizou um 

campo de trabalho pouco explorado por profissionais da área. Afinal, o profissional que atua 

com projeto, de forma engajada, amplifica sua ação como agente de transformação, utilizando 

a técnica a serviço da ação iniciada por práticas comunitárias emergentes que atuam criando 

e/ou transformando áreas abandonadas em lugares de moradia e convívio. Muitas são as formas 
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dessa atuação, dentre elas a assistência técnica prestada por instituições de ensino que atuam 

com pesquisa e extensão na graduação260 e na pós-graduação261, escritórios de assessorias 

técnicas particulares e governamentais, assim como escritórios particulares que oferecem 

serviços de projeto e consultoria na área. Essas ações, ao tempo em que asseguram às famílias 

de baixa renda assistência técnica pública e gratuita, para o projeto e a construção de habitação 

de interesse social262, promovem o aprendizado de todos os envolvidos neste campo de ação. 

Assim, vai sendo formado o campo da aprendizagem a serviço de comunidades, por meio do 

projeto engajado no âmbito do Direito à Cidade, no sentido ampliado do habitar, como lugar de 

moradia e convívio. 

Neste campo de atuação da Arquitetura-Urbanismo, a incorporação dos princípios de 

coexistência socioecológica pesquisados comporta desafios importantes nos contextos 

desiguais das cidades brasileiras, principalmente, pela falta de compreensão da 

interdependência dos fatores envolvidos. Entretanto, também abarca potencialidades ao abrir 

portas para um campo de experimentação capaz de aliar saberes locais e técnicos, quando os 

aspectos da comunidade e sua interrelação com a natureza são promovidos a categorias de valor 

fundamental. Dessa forma, evita-se repetição de padrões insustentáveis, historicamente 

praticados pelo planejamento urbano tradicional, que demonstrou estar a serviço do poder 

hegemônico desde sua origem. 

A perspectiva de análise adotada identificou os papéis relevantes que a comunidade e a 

natureza exerceram como importantes agentes nos processos decisórios locais, ao serem 

consideradas com mesmo peso e medida nas práticas comunitárias analisadas. Da mesma 

forma, foi apontado o ponto de vista da convergência entre questões sociais e ambientais, por 

um ideário de coexistência socioecológica, ao incluir a presença e o convívio com conflitos nas 

relações existentes, porém sem desqualificar a emergência de novos rumos. É nesse aspecto 

que o “projeto engajado” pode contribuir nos processos decisórios locais, ao reconhecer a 

emergência dessas práticas e ao valorizar as inter-relações entre comunidade-natureza, atuando 

como agente que direciona ações propositivas. 

O método que orientou a análise dos pressupostos desta tese foi sendo estruturado durante 

o percurso da pesquisa. A fase exploratória possibilitou identificar a desconexão entre duas 

vertentes do campo propositivo de ação, apontando a necessidade de promover a convergência 

                                                             
260 Na graduação tem-se o exemplo dos escritórios modelo no âmbito da universidade. 
261 Na pós-graduação tem-se o exemplo do curso de especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à 

Cidade. 
262 Referente à Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. 
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das questões tratadas por ambas, em meio à formação de um ideário de coexistência 

socioecológica para projetos urbanos.  

Nesse sentido, a ação propositiva da Arquitetura-Urbanismo, junto às práticas 

comunitárias emergentes em processos de transformação no nível local, pode conquistar espaço 

e promover a mediação com o setor público, nas suas variadas formas, no intuito de retomar 

recursos e bens de interesse coletivo.  

O quadro referencial de análise com as categorias iniciativa-comunidade-natureza-

urbanismo, identificadas durante a pesquisa, auxiliou na apreensão das práticas comunitárias 

emergentes estudadas, a partir da composição de categorias e tendências que se inter-

relacionam em suas especificidades.  

Dessa forma, foi possível reinterpretar as utopias do passado no presente. Igualmente, a 

esta fase mais recente, pôde-se aliar não somente uma visão crítica, mas também uma atitude 

engajada e transformadora perante a iminente transição de paradigmas no contexto das crises 

globais da atualidade. 

Constatou-se no trabalho em tela, que a valorização de princípios da natureza e da vida 

em comunidade contemplados no passado foram, ao longo do tempo, sendo estendidos ao 

conteúdo das Ciências Ecológicas e Sociais, mas de forma polarizada. Além disso, nas 

tentativas de aproximação de ambas as ciências, pouco se obteve como resultado para as 

cidades, mesmo com as possibilidades levantadas pelo Urbanismo Ecológico, Ecourbanismo e 

Urbanismo Sustentável. Nestas correntes do urbanismo ainda é preservada a perspectiva do 

planejador técnico unidirecional que não considera o lugar e a participação das pessoas como 

potencialidades nos processos de transformação urbana.  

De forma distinta, a partir de agora o profissional Arquiteto-Urbanista passa a atuar como 

iniciador, mediador e/ou tradutor de iniciativas de singularidades individuais e coletivas, órgãos 

governamentais e demais agentes, não exercendo aquele protagonismo técnico intelectual de 

atitude unidirecional que engessa. A efetividade da ação de “criação de lugares” se encontra na 

capacidade transformativa da resposta dada pelas práticas à cidade, na retomada da obra 

humana coletiva, contemplando ação social, técnica apropriada e espaço de qualidade. 

Na coexistência desses fatores e com o protagonismo de agentes locais no cotidiano das 

suas subjetividades e interrelações, é possível visualizar, nas adversidades do presente, a 

retomada do ideário propositivo de ação na microescala local, mas com repercussão na 

macroescala urbana.  
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Demonstrou-se, portanto, que a coexistência socioecológica inclui diversas dimensões da 

complexidade urbana e não se origina da abordagem vertical descendente, dominada pela lógica 

do “poder-sobre” utilizado pelo planejamento urbano tradicional. Mas indicativamente, parte 

dos modos de existência emergentes na singularidade individual externalizada. Pode-se dizer 

que, atualmente, não se espera mais por uma “revolução do proletariado” (Marx), ou talvez uma 

“revolução urbana” (Lefebvre), mas uma transformação causada, gradativamente, pelas pessoas 

em suas subjetividades, fazendo suas escolhas individuais e coletivas no modo de vida 

cotidiano, ou seja, por meio de microrevoluções.  

Afinal, o reconhecimento do lugar das práticas comunitárias no processo de 

transformação urbana e a extensão da emergência dessas iniciativas em locais de moradia e 

convívio vem se ampliando por meio da organização em rede distribuída, desterritorializada e 

não-hierárquica. Ou seja, a ação que parte da microescala local, quando assume uma postura 

política aliada a projetos engajados à transformação socioespacial, alcança a materialização de 

espaços em lugares. Esta costura se efetiva no envolvimento pessoal validado na transição 

interna, desde a subjetividade individual e coletiva integrada à transformação externa do 

ambiente urbano.  

Finalmente, como desdobramentos desta pesquisa, pode-se relacionar os conceitos e 

categorias desenvolvidos com estudos recentes sobre “capacidade transformativa urbana”, 

conceito em processo de formação voltado para pesquisa estruturada na política, com aplicação 

nas cidades e suas particularidades, e que se conecta à rede de estudos internacionais sobre 

transição urbana – Transition Research Network.  

A partir desta tese, ao analisar as ações promovidas por protagonistas locais, estas 

passaram a ser consideradas fatores que exponenciam esta capacidade transformativa no meio 

urbano. Além disso, a pesquisa também revelou que a convergência entre ações locais e o 

campo de ação da Arquitetura-Urbanismo amplia esta capacidade diante do meio ambiente 

urbano. 

Nesse sentido, a continuidade da pesquisa aponta para temáticas ainda pouco exploradas 

no Brasil, como a formação profissional no campo propositivo de ação da Arquitetura-

Urbanismo, sendo questões passíveis para futuras investigações: 

 Community Service-learning ou Aprendizagem à Serviço da Comunidade: como uma 

abordagem educacional que combina os objetivos de aprendizagem com o serviço 

comunitário, a fim de proporcionar uma experiência de aprendizagem pragmática e 
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progressiva, ao mesmo tempo em que atende às necessidades da sociedade; 

 Community Engagement ou Engajamento Comunitário: uma forma de educação 

experiencial em que o aprendizado ocorre por meio de um ciclo de ação e reflexão com 

estudantes. Procura alcançar objetivos legítimos para a comunidade, além de 

conhecimento e habilidades aprofundadas para os envolvidos. No processo, os estudantes 

vinculam o desenvolvimento pessoal e social com o desenvolvimento acadêmico e 

cognitivo. A experiência aumenta a compreensão e leva a uma ação mais efetiva. 

Além desses campos de pesquisa, também são emergentes estudos no campo de ação 

profissional por um Urbanismo mais humano, por cidades mais inclusivas e mais justas. Estas 

proposições vêm sendo teorizadas por acadêmicos frente as atrocidades provocadas pela falta 

de reflexão sobre os resultados desumanos da ação (ou falta de ação) planejadora das cidades 

nas últimas décadas (MIRAFTAB, 2016; ANANYA ROY, 2010; FORESTER, 1989; 

FRIEDMAN, 1987). Tratam-se de provocações para futuras investigações. 

No momento, é reforçada a tese de que a construção social do espaço é potencializada 

quando atravessada por eco-lógicas mentais, sociais e ambientais, a partir da retomada do lugar 

da comunidade, enquanto coletivo de singularidades, e também do vínculo com a natureza. Os 

caminhos plurais analisados reforçaram o reconhecimento do lugar das práticas comunitárias 

emergentes nos processos de transformação socioespacial, o que aponta para a reconstrução da 

inter-relação comunidade-natureza nos processos decisórios urbanos, partindo do nível local e 

ampliando-o para a cidade. Coloca-se em pauta, portanto, a noção da coexistência 

socioecológica como reconhecimento do diálogo entre questões urbano-ambientais complexas 

na contemporaneidade. Da mesma forma, compete aos profissionais reconhecê-la para ampliar 

o potencial coletivo de suas ações no sentido propositivo de uma convergência socioecológica 

nos campos de ação local e da Arquitetura-Urbanismo. 
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APÊNDICE A - Levantamento preliminar das práticas comunitárias emergentes 

 

I-IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome da prática comunitária Nome 

 1.1. Relação com o setor público; setor 
privado; órgãos multilaterais 

Sempre, Eventual; Nunca 
(autogestão; co-gestão; gestão pública; gestão 
privada) 

 1.2. Endereço da iniciativa (fixo ou de 
encontro) 

Endereço 

 1.3. Website ou blog Endereço web 

2.Tipo de agentes 
Moradores, profissionais liberais, ambulantes, 
lojistas, trabalhadores informais, pequenos 
empresários, estudantes, professores, outros  

3. Ambiente de atuação Urbano, Periurbano, Rural 

4. Forma de atuação ou Entidade jurídica 
Movimento, Projeto, Programa, Associação, 
Fundação, Instituto, ONG, OSCIP 

5. Dimensão da sustentabilidade 
Economia, Cultura, Educação, Política, 
Espiritualidade, Saúde, Ecologia, Comunicação, 
outros  

II-PROCEDÊNCIA 

6. Procedência dos membros 
Cooperativas, acadêmicas, religiosas, sindicatos, 
associações 

7. Número de adeptos (colaboradores e 
ativos) 

Número 

8. Motivação (fator de origem) Narrativa 

9. Ano de início Ano 

10.Tempo de atividade Tempo em anos 

11. Duração da atividade (continuidade x 
efemeridade) 

Contínuo, Ocasional, Sazonal e Pontual 

III - RECURSOS 

12. Origem dos recursos 
Privado/particular; Público/governo; Sociedade civil; 
outras origens 

IV - FREQUÊNCIA 

13. Frequência do apoio Contínuo, Ocasional, Sazonal e Pontual 

V-EXPRESSÃO 

14. Expressão na mídia 
TV; Rádio; Jornais; Revistas; Mídia popular; Redes 
sociais; Internet; outros 

15. Expressão no espaço urbano                   
(lugares de moradia e convívio) 

Comunidades intencionais; Ecovilas; Ecobairros; 
Co-housings; Iniciativa de transição; Iniciativas e 
Coletivos; outros 

16. Redes colaborativas Local, nacional, internacional 

VI-VISÃO 

17. Visão do coletivo (de mundo; 
cosmovisão) 

Narrativa 

18. Propósito/Objetivo (visão de futuro; 
cenários) 

Narrativa 

19. Há relação com outras iniciativas? 
Quais? 

Narrativa 

20. Quais inovações que essa iniciativa 
traz? 

Narrativa 
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APÊNDICE B - Modelo de Entrevista semi-estruturada em inglês. 

SCRIPT FOR INTERVIEW 

UNIVERSITY OF COPENHAGEN - Section of Landscape Architecture and Planning 

This interview is related to a PhD research that observes initiatives, communities and 
neighborhoods in process of transformation. The research aims to analyze the relation between 
the participatory process, the design and the built environment resulted by socio-
environmental-oriented projects. The collected data will be processed exclusively for this PhD 
research, maintaining the protection of the integrity of the participants, the anonymity and the 
return of results.  

Place of interview: 

Date:____________ Start:_________ End:__________ 

No of interview: ___ 

Identification: 

1. Name: 
2. Gender: 
3. Age range: 
4. Occupation: 
5. Roles in the neighborhood/ in the process: 
6. Time of residence: 
7. Residential street/block: 
8. Residential ownership: 
9. Email: 

Guiding Interview Questions: 

01  

Who Residents - private owner/condominium (   ) tenant on a housing association (  ) other (  ) 

Samples Elders, middle-age couples, young couples, children, students, singles (actives) 

Questions 
1- In general, what do you think about the klimakvarter project? 

2- Did you participate in the process of planning the area? Why not? 

3- Do you consider yourself an engaged citizen? 

4- Do you experience flooding in your area? How do you and the rest of the community deal 

with it? 

5- Do you live in a ‘andelsbolig’? 

6- How do you experience the feeling of community between people in your block? And in 

the neighbourhood? (faellesskab) 

7- What motivated you to engage in the process? 

8- Which roles did you have in the participation process? 

9- How was the frequency of meetings? How did you experience it? 

10- Do you think nature and water are a major problem in your neighborhood? 

11- Do you feel you had contributed to the final design definitions?  

12- The design's result would be different if you hadn't joined the participatory process? 

13- Did you really express yourself during the participation process? 

14- What was the best moment/phase in the participation process?  

15- Do you feel belonging to the place after its construction? 

16- After construction of Tåsinge Plads, what are the impacts you see in the place? And for the 

city? 

17- What sort of financial support exists? 

18- What would you suggest to make the process better? 

19-  

 


