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“cidade alta
cidade baixa”

Cada sociedade, a partir das relações sociais de produção, produz e reproduz seu próprio 
espaço. Logo, há temporalidade, historicidade nessa construção. Não cabe fatalismo nem 
determinismo, pois produzimos o espaço na medida em que reproduzimos a vida, nele. 
Cabe, aliás, heterotopias: a diversidade de utopias. 

A cidade que vivemos hoje é a cidade do Capital. São espaços isotópicos, pois determi-
nados pela produção e pelo lucro. E o Capital é branco, homem, cis, hetero e rico, por 
isso, também, isotópico. A cidade do Capital não é plural, nem biodiversa. É a cidade 
produzida para circular mercadoria, e não gente, nem pássaros, nem água, só concreto 
e asfalto e poeira de câmbio de automóveis. Ela se alimenta da divisão entre campo-ci-
dade-floresta. 

Precisamos, portanto, resgatar outras formas de se produzir o espaço que habitamos. 
Espaços estes que não reproduzam a violência - nem física, nem material, nem psicológi-
ca, nem simbólica - contra mulheres, negras, LGBTQIA+’s, indígenas. Precisamos retomar o 
direito à cidade e o bem viver, fazer costuras e construir, dialeticamente, a partir do nosso 
lugar e das nossas necessidades. Não ceder às pressões neoliberais que criam signos de 
gentrificação urbana, especulando financeiramente em cima de cenários de desastres e 
das mudanças climáticas, causadas, aliás, pela mesma classe que lucra em cima da crise 
ecológica… Mas é importante, ao mesmo tempo, disputar o sentido dessas palavras, o 
significado por trás dos significantes ventilados por aí - resiliência, sustentabilidade. E, por 
último mas não menos importante, atentemos aos dados! Dados, como mapas, são ferra-
mentas úteis para se planejar estratégica e taticamente; mas também ferramentas fáceis 
de serem manipuladas para propagarem o caos. Ao contrário do que muites pensam, 
a ciência e os dados não são neutros, pois condicionam-se à subjetividade de quem os 
detém sob controle e de quem os financia. 

Por fim, queimemos quantas estátuas forem preciso porque a memória coletiva materializa-
da no espaço também está em disputa. E isso também faz parte da construção histórica 
da cidade que precisa representar a sociedade de seu tempo, e não o contrário.

O volume 6 da Conexão de Saberes traz algumas reflexões sobre a cidade que queremos.
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Aldeia Pluriétnica em contexto urbano
da metrópole do rio de janeiro
de solo asfaltado e rio transformado em valão
pelo estado;
de Guajajaras, Ticunas, Tupinambás
Ashaninkas, Korubos, Puris, Xavantes
Pataxós, incas, quéchuas, guaranis
Hunikuins, tabajaras e potiguaras
entre tantas que passaram e passarão por aqui
e claro, misturas de toda sorte e cor
arco íris de almas livres
há um oásis na cidade maliciosa
fogão a lenha, água de poço
cozinha coletiva, escola indígena
8 casas espalhadas pelo terreno em parte asfaltado
parte pedregoso, parte arborizado
tem algumas árvores anciãs que fazem as sombras raras
tem a grande ruína do antigo museu do índio
onde ficam grafites, desenhos, piches e escritos:
“Podem roubar minha vida, nunca o meu sonho”
“Das raízes orgulho guerreiro”
“Desobediência civil”
“Lutando no presente, acreditando no futuro,
temos um sonho cada dia, cada dia um sonho”
Um dia será a Universidade Indígena pluriétnica do brasil e de Pindorama
Aberta para toda etnia, nativa, estrangeira e mestiça
quem queira aprender e sentir o grande espírito
ervas medicinais, culinária, artesanato, construção, língua, filosofia
por fim a troca e a mistura do mundo. 

Também aqui muitas aves tem presença e ninho
tucanos, maritacas, marakanas, gaviões
sabiás, trinca ferro, pardal, canarinho da terra
um bando de rabo longo e grande porte que não soube identificar
A vegetação também é a mistura do mundo
espécies exóticas e nativas se juntam 
para as poucos quebrar o asfalto, o concreto, o calor
as pedras e o barro que o estado pariu
para estacionar carros durante a copa do mundo de 2014
e as olimpíadas de 2016
Mal sabiam que de novo
retornaria o indomável povo
à terra sagrada
que aqui há uma egrégora intacta
da humanidade sintonizada
com a grande gaia e muito mais além das estrelas
com a futura ibiporã

Ilha Grande, Rio de Janeiro
 (2016)

teko haw Marakana
Breno Fontel



as cidades são feitas 
para mulheres?

por Talita Gantus

Vivemos em uma sociedade patriar-
cal, na qual o gênero constitui uma 
estrutura de poder. Os homens se 
beneficiam dessa estrutura que 
oprime mulheres. Isso reflete em 
nossos comportamentos, o que mu-
lheres devem vestir, como devem e 
como não devem agir1, e, de modo 
mais amplo, em nossas autonomias, 
permissões, na divisão sexual do tra-
balho, nos papéis desempenhados 
na sociedade, e na ocupação dos 
espaços, sejam eles públicos ou 
privados.

Espaços e lugares, não têm, por eles 
mesmos, uma relação de gênero, 
mas eles refletem e afetam o modo 
pelo qual o gênero é construído 
e entendido na sociedade2. A limita-
ção da mobilidade da mulher, em 
termos de identidade e espaço, tem 
em muitos contextos culturais um sig-
nificado de subordinação. A tentati-
va de confinar a mulher à esfera do-
méstica exerce um controle especifi-
camente espacial e, através disso, 
um controle social de identidade.

É na instituição familiar que a casa 
pode servir como dispositivo físico 
para perpetuar e facilitar os modos 
de vida. Portanto, ela expressa, atra-
vés de sua organização funcional, 
um modelo em pequena escala 
dos padrões e ações das pessoas, 
também determinando e orientando 

rituais e aspectos culturais. Do mesmo 
modo, a casa expressa, nos detalhes 
construtivos e nas estruturas simbólicas, 
a posição da mulher em relação à 
sociedade. Ainda que a casa seja um 
espaço de privacidade aos membros 
de uma mesma família, está muito 
mais relacionada à mulher: a dona de 
casa, a mãe, o centro de estabilidade 
do núcleo familiar. Quem realmente 
se importa com o lar e o constrói à sua 
maneira é ela, pois os cuidados com a 
casa são suas tarefas.

Anna Openheimmer, em seu trabalho 
A arquitetura e seus aspectos sociais re-
lacionados com à questão de gênero, 
traz uma revisão dessas representações 
arquitetônicas. No período colonial, a 
gelosia nas janelas tinha a função de 
ventilar a casa, e, ao mesmo tempo, 
manter a privacidade. Os jardins se 
encontravam na parte posterior da 
casa, onde a cidade se afastava da 
vista das mulheres. As cozinhas, mais 
frequentadas por mulheres do que por 
homens, tinham as janelas voltadas 
para os fundos. Os quartos que se 
intercomunicavam eram destinados às 
moças e inviabilizavam a privacidade. 
O homem resguardava mulher e filhas 
do mundo exterior, ao mesmo tempo 
em que estava sempre atento a elas, 
retirando-lhes a privacidade dentro do 
conjunto familiar.

A mulher de classe mais abastada ocu-
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1 <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacon-
tent&ordering=3&limitstart=12080&limit=10&Itemid=0>
2 MASSEY, Doreen. Space, place and gender. John Wiley & Sons, 2013.



pava o lugar de reflexo do poder, o 
objeto contemplativo da sensibilidade 
feminina. Isso não ocorreu da mesma 
maneira para as mulheres negras3, que 
sempre estavam nas ruas, no comércio e 
no trabalho escravo. E, posteriormente e 
até os dias de hoje, sendo as mais oprimi-
das nas esferas social, econômica e polí-
tica. Arquitetonicamente, por exemplo, 
o quarto de empregada funciona hoje 
como uma extensão da exclusão social 
e racial herdada do período colonial. Por 
isso é tão importante falar de interseccio-
nalidade4 no debate de gênero, pois 
mulheres, negras e trabalhadoras, são e 
sempre foram as mais oprimidas.

Meninas brincam de boneca confinadas 
em casa, enquanto meninos brincam de 
carrinho, correm, jogam bola, ocupam, 
de fato, as ruas. Quando adultos, homens 
jogam baralho nas praças, frequentam os 
bares, circulam pelo espaço público, inde-
pendente do horário. O medo das mulhe-
res no espaço urbano merece atenção 
especial por não ter como fundamento a 
mesma preocupação geral com violência 
física e patrimonial: o medo das mulheres 
nas cidades é baseado em violência física 
e sexual; ou seja, na violência de gênero.

Nesse sentido, o aspecto geográfico das 
cidades se torna um “facilitador” para 
a vulnerabilidade do gênero mulher: 
ruas mal iluminadas e desertas, muros 
cada vez mais elevados e as pessoas se 
fechando em suas casas. Essa é a lógica 
inversa de ocupação do espaço urbano, 
principalmente pelas mulheres. Se a 
rua é escura e vazia, há um receio em 
ocupá-la. Se o espaço não é ocupado, 
ele, então, se mantém vazio. E, assim, a 
violência se retroalimenta. 

As mulheres passam, então, por uma prá-
tica diária de negociação de espaços 
públicos, elaborando mapas mentais 
mais seguros e escolhendo caminhos e 
rotas para se manterem salvas. Falar das 
desigualdades não é apenas tratar do 
problema do ponto de vista do acesso 
desigual aos espaços e processos da 
cidade. É, acima de tudo, reconhecer 
que as desigualdades entre mulheres e 
homens não atravessam a produção e 
reprodução das cidades, mas são, por 
princípio, elementos constituintes das 
mesmas. 
 
Atualmente, a abordagem do urbanismo 
se reflete nos diagnósticos e planos urba-
nos para o território feitos a partir de uma 
perspectiva totalizadora e baseada no 
“interesse geral” - que, justamente por 
se pretender generalista, não dá conta 
de especificidades de certos grupos5.  
Pensar a cidade numa perspectiva de 
gênero implica em transformá-la a partir 
das diferentes demandas, necessidades 
e vulnerabilidades de cada grupo social. 
As soluções para enfrentar a questão da 
insegurança das mulheres no espaço 
urbano são as mesmas que, se combina-
das, fazem frente às questões de planeja-
mento, ambiente e mobilidade urbana 
excludentes. 

Defender que os espaços públicos sejam, 
de fato, equitativos no que diz respeito à 
perspectiva de gênero em sua totalidade 
- nas intersecções de raça e classe -, 
significa produzir cidades de acordo com 
as necessidades reais vividas por quem 
nela habita, no campo da mobilidade, 
segurança nos espaços públicos, da habi-
tação, e tudo que envolve usar, ocupar 
e identificar-se com a cidade em que 
vivemos.
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3 Mulheres negras: moldando a teoria feminista. bell hooks. 2000. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/mrjHhJLHZtfyHn7Wx4HKm3k/?format=pdf&lang=pt>
4  Feminismo Negro para um Novo Marco Civilizatório. Djamila Ribeiro. 2016. Disponível em: 
<https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/02/9-sur-24-por-djamila-ribeiro.pdf>
5 HARKOT, M. K. A bicicleta e as mulheres: mobilidade ativa, gênero e desigualdades socioterritoriais em 
São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - FAU/USP, 2018. 
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Todo dia acorda cedo pro trabalho

E segue firme pra batalha

olho por olho
dente por dente

espalha

Lei da Babilônia é diferente

olho por olho
dente por dente

espalha

Lei da Babilônia é diferente

Já na descida e não sabe descer dançando

Sabe subir na vida e não sabe subir sambando

e quando sai da cidade

a saudade sai bagunçando

dividir salvador

dividir salvador diz em

que cidade você se encaixa

cidade alta cidade baixa

e quando chega a saudade

Quem vigia compra trevo escapulário

bota seu cordão de alho

segue firme pra batalha

Bota seu cordão de alho

duas cidades
Baiana System

página 5setembro 2021



diálogos entre o direito à 
cidade e o bem viver na 

América Latina
por Ricardo Pontes e Mariane Lintemani 

No final da década de 1960, diante 
da efervescência dos movimentos de 
1968, o filósofo francês Henri Lefebvre 
cunha a expressão “(o) direito à 
cidade” 1, na elaboração de um pro-
jeto radical que abriria caminhos para 
as/os cidadã/os compreenderem 
a cidade como obra em processo, 
podendo participar diretamente 
da gestão urbana. A concepção 
do direito à cidade é constituída a 
partir da análise de Lefebvre sobre o 
desenvolvimento urbano das cidades 
europeias. Diante disso, propomos a 
seguinte reflexão: como pensar o direi-
to à cidade nas cidades da América 
Latina? A intenção não é responder a 
essa pergunta neste texto, mas propor 
um caminho criativo e apropriado ao 
relacionar o direito à cidade com a 
lógica do bem viver, filosofia que sus-
tenta e dá sentido às diferentes formas 
de organização social de centenas 
de povos da América Latina. Assim, fa-
remos uma breve apresentação sobre 
os sentidos do direito à cidade para 
compreender qual é a relação em 
comum com a lógica do bem viver.

No último século, as urgências ditadas 
pelo espírito da modernidade ociden-
tal  colocaram as cidades antigas da 
Europa abaixo, dando lugar às cida-

des modernas com seus bairros planifi-
cados e funcionais. Diante dessa trans-
formação urbana radical, Lefebvre 
aponta que, nessa mudança, o direito 
à cidade morreu, isto é, a consciência 
urbana sobre o direito à obra, no qual 
seus habitantes têm direito a tomar 
parte da construção da cidade. Para 
o filósofo, o direito à cidade existia nas 
cidades antigas europeias pois esta 
promovia o habitar, a participação de 
uma vida social, de uma comunidade, 
uma aldeia ou uma cidade, pois foram 
formadas por passos naturais de territo-
rialização. A consciência urbana da 
população sobre sua obra acontecia 
naturalmente em seu cotidiano nos 
espaços de socialização - bares, bote-
quins, praças pequenas, ruas estreitas, 
lugares de aconchego do espaço 
público. 

Os idealizadores da cidade moderna 
enxergavam a cidade antiga, construí-
da de forma orgânica e natural pelos 
seus cidadãos, como fim e não como 
meio, não tomando a cidade anterior 
como obra de apropriação, no seu 
sentido de habitar, e sim como um 
fim caótico resultado da falta de organi-
zação. Assim, esta visão deu início ao 
urbanismo modernista que, ao buscar 
dar ordem ao espaço urbano, a classe 
dos técnicos produziu uma outra cidade 
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1 “O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à indivi-
dualização na socialização, ao habitat e o habitar. O direito a obra (a atividade participante) 
e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à 
cidade.” (LEFEBVRE, 2001, p. 135) 



que tinha como objetivo resolver as 
necessidades do ser humano moderno. 
Nesse processo de construção da 
cidade moderna, a sociedade não foi 
convidada para participar, tornando 
as/os cidadã/os meros consumidores 
dos espaços produzidos e seus novos 
cotidianos. 

Hoje em dia, a expressão direito à 
cidade entrou na moda na América 
Latina, sendo  banalizada em diversos 
meios como ONGs, Think Tanks e agên-
cias de desenvolvimento urbano em 
um contexto conformista. Sendo assim, 
é importante ressaltar que isso escapa 
à leitura de Lefebvre no entendimento 
da radicalidade da sua proposta de 
revolução urbana. Diante dessa dissi-
mulação, vale ressaltar a visão original 
de Lefebvre que, em sua posição de fi-
lósofo, permite-se propor uma ideia de 
revolução urbana em sua totalidade, 
que conduzisse a sociedade urbana a 
outro estágio de apropriação sobre a 
cidade (não no sentido de proprieda-
de privada), mas na sobreposição do 
valor de uso sobre o valor de troca, da 
cidade do habitar, enfim, trazendo a 
síntese dos direitos, do direito à cidade. 
Assim, ele é colocado como a proposi-
ção de um “novo caminho” em opção 
radical aos modelos urbanísticos que 
conduziam a expansão urbana nessa 
época, em especial, os fundamenta-
dos na matriz modernista e funcionalis-
ta, mas principalmente as estruturas 
capitalistas que sustentam sua (re)pro-
dução. Uma revolução urbana seria o 
meio para a consolidação de um novo 
arranjo político, tendo como foco a 
garantia do direito à cidade a todos os 
habitantes. 

Nesse contexto, Lefebvre propõe que o 
povo deve retomar o direito à cidade, 
porém, não a partir da reconstrução 
da cidade antiga, mas na construção 
de uma nova cidade. À vista disso, é 
importante a reflexão desse movimento

no contexto das cidades da América 
Latina, já que as cidades antigas latinoa-
mericanas têm raízes diferentes das cida-
des antigas europeias. Grande parte das 
cidades antigas latinoamericanas foram 
fundadas no período colonial baseadas 
numa economia escravista, ou seja, não 
havia direito à cidade. Além disso, em 
grande parte, as práticas do urbanismo 
modernista nas cidades latinoamericanas 
foram dissimuladas e descontinuadas, ha-
vendo apenas recortes dessas interven-
ções urbanas.

Apesar de não haver o direito à cidade 
nas cidades coloniais latinoamericanas, 
anteriormente à colonização havia a tra-
dição do bem viver que é, sobretudo, um 
horizonte de sentido coletivo do fazer. Um 
alicerce para imaginar outros modos de 
vida e organizações civilizatórias, que nos 
permitam romper com a lógica colonial 
hegemônica expressa em sua forma mais 
radical, o capitalismo financeirizado. O 
bem viver emerge da possibilidade de 
imaginar, criar, entender as necessidades 
e os desejos plurais, considerando a todos 
e todas, inclusive elementos naturais e 
vidas não-humanas. Por isso, não seria 
possível apresentar um modelo ou um 
projeto a ser seguido, pois essa seria em si 
uma  forma reducionista de colocar em 
prática esse conceito, engessando-o e 
contradizendo-o. 

Nesse sentido, pensar o direito à cidade 
pela lógica do bem viver parte de um 
exercício que relaciona duas tradições 
filosóficas elaboradas em contextos dis-
tintos. O direito à cidade é uma reflexão 
que deriva da crítica ao desenvolvimen-
to urbano planificado nas cidades euro-
peias, e o bem viver tem origem na cos-
movisão das comunidades tradicionais 
da América Latina sobre a organização 
social a partir do coletivo. Apesar disso, 
ambas se encontram na essência comu-
nitária do fazer, na qual a vontade do 
coletivo deve se sobrepor às vontades 
individuais. 

página 7setembro 2021



Paris, França
 (2015)

Assim, pensar o direito à cidade pela 
lógica do bem viver faz sentido quando 
pensamos que o futuro da cidade deve 
ser resultado da ação comunitária dos 
seus habitantes.

Nessa abordagem, é preciso encarar 
a construção de uma nova cidade, 
sobre novas bases, numa outra escala, 
em outras condições, numa outra socie-
dade. Essa construção exige um “novo 
caminho“, indicando um novo humanis-
mo, na direção de outro ser humano. É 
nesse ponto que a lógica do bem viver 
agrega na contribuição de tecer um 
caminho próprio do direito à cidade na 
América Latina. Isso porque o bem viver 

não é um conceito imóvel, mas uma  
perspectiva utópica e pós-colonial, que 
propõe uma plataforma coletiva para 
ver e construir o mundo e, portanto, a 
sociedade. Nesse sentido, converge na 
proposição desse novo caminho que, ao 
reconhecer a diversidade dos habitantes 
na cidade, propõe a necessidade da 
produção do espaço urbano guiado 
pelo coletivo. O resgate da tradição 
do fazer comunitário das comunidades 
tradicionais da América Latina propoe 
uma outra cidadania onde a/o cidadã/o 
é compreendida/o como produtor/a e 
não consumidor/a de espaços. Portanto, 
rejeitando a planificação da cidade pelo 
Estado e a mercantilização da terra.
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Varanasi, Índia
 (2019)

prédios pessoas serpentes assoalhos 

compostos moleculares portas 

cenários paredes brancas pontes

nebulosas máquinas de ferro palhaços 

mambembes pernas rios deuses átomos 

sapatos semáforos ruas fantoches 

bondes bocas formigas neblinas 

aparições planícies fogos de artifício 

nervos ossos textos esqueletos 

lampejos flores janelas azuis gatos 

pontos o que somos

(inventário)
Daniel Grimoni
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cidades resilientes é o 
novo selo 

por Talita Gantus

Desastres urbanos relacionados às 
inundações, às enxurradas e aos 
deslizamentos têm se tornado cada 
vez mais recorrentes – principalmente 
com a intensificação dos fenômenos 
pluviométricos pelas mudanças climá-
ticas – e vêm ocasionando muitas 
vítimas. Embora esse problema ainda 
seja tratado pelo poder público sem 
a devida importância, e de uma ma-
neira mais reativa do que preventiva, 
esses desastres são resultado de uma 
longa cadeia de vulnerabilização da 
sociedade. Afinal, uma encosta que 
desliza ou um rio que inunda em áreas 
distantes das ocupações humanas, 
ou em áreas onde essa ocupação 
se dá de uma maneira simbiótica 
com a Natureza, são fenômenos que 
apresentam-se apenas como uma 
evolução natural da paisagem. Só há 
desastre se há danos ou perdas, seja 
material (a perda de uma casa, dos 
bens privados) ou imaterial (perda das 
relações de sociabilidade estabeleci-
das naquele território, por exemplo).

Atualmente (e desde sempre), inexis-
tem políticas habitacionais massivas 
para as populações de baixa renda 
no Brasil, principalmente para aquelas 
que não conseguem acesso ao crédi-
to e ao financiamento. Isso levou/leva 
a um fenômeno de autoconstrução 
das moradias, de forma precária e 
em horários em que se estabelece 
uma dupla/tripla jornada de trabalho. 
Como Lúcio Kowarick traz em seu livro 

‘Viver em risco’1, as casas são construí-
das como dá, aos fins de semana, con-
tando com a ajuda da comunidade 
e da família, e, muitas vezes, é preciso 
escolher entre comprar comida ou um 
saco de cimento. A escolha [um tanto 
compulsória] se situa entre construir uma 
casa às margens do rio que inunda, no 
sopé de uma encosta suscetível ao es-
corregamento, ou permanecer pagan-
do um aluguel que consome cerca de 
40% da renda – já insuficiente –, em um 
bairro igualmente precário.

Em Nova Orleans, nos EUA, após o 
desastre causado pelo furacão Katrina 
em 2005, afro-americanos e pessoas 
empobrecidas (dois estratos sociais que 
se entrelaçam) foram as mais afetadas 
porque viviam principalmente em áreas 
propensas a inundações. Em 2010, no 
Paquistão, as pessoas deslocadas pelas 
enchentes consistiam principalmente 
de trabalhadores sem-terra que viviam 
em lugares temporários ou semiperma-
nentes. O terremoto de 2010 no Haiti, 
por sua vez, piorou e evidenciou as 
terríveis condições que caracterizam 
os assentamentos informais em que resi-
dia a maioria da população de Porto 
Príncipe. Esses assentamentos foram au-
toconstruídos e as autoridades nunca 
os reconheceram formalmente.2 

Esses exemplos evidenciam que a condi-
ção de ocupação de áreas suscetíveis 
a desastres por populações em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica e 
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política relacionam-se diretamente às 
políticas de habitação e planejamento 
urbano nas cidades – que estão à mercê 
do interesse do capital rentista. Uma 
extensa bibliografia3,4,5 aborda a relação 
entre a regulação urbana e seus efeitos 
sociopolíticos na constituição de cidades 
marcadas pelo processo de exclusão 
territorial dos mais empobrecidos.

Mas, antes de avançar, é preciso trazer 
alguns conceitos: o risco a desastres 
parte da intersecção entre vulnerabilida-
de (socioeconômica, infraestrutural, polí-
tica, civil) e ameaça. A ameaça, por sua 
vez, é uma condição que evidencia a 
possibilidade de ocorrência de eventos 
adversos (deslizamentos, inundações, 
enxurradas, etc.), com capacidade de 
causar danos e prejuízos.6

Adger7, em artigo científico que aborda 
esses conceitos mais amplamente, 
afirma que a vulnerabilidade às mudan-
ças ambientais não existe isoladamente 
da economia política mais ampla do 
uso de recursos. Segundo ele, a vulnera-

-bilidade é impulsionada por ações 
humanas inadvertidas ou deliberadas 
que reforçam a concentração de poder. 
Em contraste à vulnerabilidade, a resiliên-
cia emerge de uma ciência ecológica 
endereçada à persistência e à mudança 
de um ecossistema8. Atualmente, a 
resiliência – embora tenha emergido da 
ecologia – vem sendo usada em diversos 
campos, especialmente na gestão de 
risco a desastres.

Suzan Cutter9, geógrafa que há mais de 
uma década vem publicando artigos 
sobre vulnerabilidade e resiliência a inun-
dações, conceitualiza a resiliência como 

“a capacidade de um sistema social 
responder e se recuperar de desastres, 

e inclui as condições inerentes que permi-
tem que o sistema absorva impactos 
e lide com um evento, bem como os 

processos adaptativos pós-evento que 
facilitam a capacidade de o sistema 

social se reorganizar, mudar e aprender 
em resposta a uma ameaça”
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3 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. Edusp, 2007. 
4 MARICATO, Ermínia. Para entender a crise urbana. CaderNAU, v. 8, n. 1, p. 11-22, 2015.
5 SANTOS, Milton. Por uma economia política da cidade: o caso de São Paulo. In: Por uma economia 
política da cidade: o caso de São Paulo. 2009. p. 139-139.
6 Capacitação em gestão de riscos / Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. – 2. ed. 
Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. 270 p.
7 ADGER, W. N. Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 268–281, 2006. 
8 TURNER, B. L. Vulnerability and resilience: Coalescing or paralleling approaches for sustainability science? 
Global Environmental Change, 20(4), 570–576, 2010.
9 CUTTER, S. L. (2016). Resilience to What? Resilience for Whom? In Geographical Journal (Vol. 182, Issue 2, 
pp. 110–113). Blackwell Publishing Ltd.
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Esta se coloca como uma abordagem 
abrangente no que tange à convergên-
cia de pensamento entre pesquisas de 
mudanças climáticas e de perigos natu-
rais (como inundações, deslizamentos, 
terremotos).

Em 2010, a Estratégia Internacional das 
Nações Unidas para a Redução do 
Risco de Desastres (UNISDR) iniciou a 
campanha global “Construindo cidades 
resilientes” sobre governabilidade local 
e riscos a desastres urbanos. Ao conside-
rar o peso que a categoria resiliência – 
cidades resilientes, resiliência a desastres 
– adquiriu na agenda urbana internacio-
nal nas últimas décadas, cabe aqui 
levantarmos algumas questões: 

Como e por quem a agenda de cidades 
resilientes vem sendo mobilizada nos 
últimos anos?

A partir de um convencimento suposta-
mente “científico” dos planos de resiliên-
cia, desde a década de 1970, quando a 
pauta de desastres socionaturais emerge 
como um dos temas centrais dentro da 
agenda das mudanças climáticas, até 
2015, observa-se uma ênfase crescente 
em soluções tecnológicas para a gestão 
de redução de risco a desastres. Na 
realidade, a mudança aparentemente 
discursiva na construção de planos 
de resiliência é determinante para a 
consolidação da hegemonia que lucra 
em cenários de crises socioecológicas. 
A resiliência deixa de ter um enfoque no 
capital comunitário e no fortalecimento 
da organização local como resposta a 
um distúrbio ecossistêmico, a partir da 
população e de seus modos tradicionais 
de vida, e passa a ser orientada por 
uma estrutura verticalizada e tecnocráti-
ca. Surge, então, o selo de cidades resi-
lientes, que acompanha o de cidades 
sustentáveis e, mais recentemente, o de 
cidades inteligentes.
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Somado a isso, a mercantilização da 
habitação, bem como seu crescente 
uso como um ativo incorporado em 
um sistema financeiro globalizado, vem 
afetando profundamente o exercício do 
direito à moradia adequada em todo o 
mundo. A crença de que os mercados 
podem regular a alocação de moradias, 
combinada com o desenvolvimento dos 
laboratórios neoliberais no Sul-Global, 
levou ao abandono (se é que um dia 
foram centrais) de políticas públicas nas 
quais a terra e a habitação exercem sua 
função socioambiental.

Direito à moradia digna, que associa-se 
ao amplo conceito de direito à cidade  
– apresentado em um dos textos dessa 
revista –, significa uma moradia com 
acesso à segurança hídrica, ao esgota-
mento sanitário, à energia elétrica, ao 
transporte público, à limpeza urbana, 
e em áreas ambientalmente seguras a 
desastres. 

Nesse sentido, pensar em uma cidade 
resiliente a desastres significa (re)pensar 
formas de ocupação ecologicamente 
equilibradas, em que o valor de uso da 

terra urbana não seja subjugado ao valor 
de troca (seu potencial uso especulativo, 
como uma mercadoria que pode ser 
vendida no mercado para qualquer 
pessoa que queira e possa pagar por 
ela)10. 

A resiliência não é um conceito que visa 
romantizar o sofrimento psíquico e as 
perdas materiais causadas por desastres. 
Tampouco é um selo para cidades 
gentrificadas. A resiliência (como um 
conceito que emerge da ecologia) 
contribui para o desenvolvimento de um 
plano preventivo de gestão de desastres, 
a partir do fortalecimento da coesão 
social nos territórios suscetíveis a esses 
eventos. Soma-se a ações que podem 
melhorar a capacidade de um indivíduo, 
um grupo ou uma comunidade em 
lidar com eventos [naturais] perigosos e 
suas consequências desestabilizadoras 
para todo o ecossistema. Nesse sentido, 
é indispensável denunciar o modelo eco-
nômico capitalista que contribui com a 
produção de vulnerabilidades estruturais, 
ao mesmo tempo em que se constrói um 
plano de resiliência a desastres. 

Varanasi, Índia
(2019)

10 HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. Boitempo Editorial, 2017.
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Onde será que isso começa

A correnteza sem paragem

O viajar de uma viagem

A outra viagem que não cessa

Cheguei ao nome da cidade

Não à cidade mesma, espessa

Rio que não é rio: imagens

Essa cidade me atravessa

o nome da cidade
Caetano Veloso
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geoinformação para um 
pacto digital urbano

por Ricardo Pontes, Alex de Sá, Alê Costa Barbosa

A partir da década de 1980, com 
o avanço tecnológico do microproces-
sador, a Internet, a fibra óptica e o 
computador pessoal, a sociedade tem 
vivido uma onda de transformação 
digital em vários âmbitos. Mas que 
transformação é essa? A cidade não 
ficou de fora dessa onda e ganhou 
a adjetivação de cidade inteligente, 
onde haveria a formação de uma 
inteligência computacional capaz de 
auxiliar a sociedade civil e o Estado no 
desenvolvimento urbano sustentável. 
Procurando sentidos deste novo para-
digma, pensamos que um importante 
passo para formação desta inteligên-
cia computacional é pensar sobre os 
dados urbanos, ou em outras palavras, 
os dados georreferenciados produzidos 
por sensores humanos e não humanos 
no espaço urbano. Metaforicamente, 
os dados urbanos seriam os neurônios 
do cérebro das cidades inteligentes. 
Se isto fizer sentido, para pensar as 
cidades inteligentes é fundamental 
pensar sobre dados urbanos e a sua 
governança. 

Primeiramente, os dados são informa-
ções transmitidas por meio das Tecno-
logias de Informação e Comunicação 
(TIC) que são redes técnicas, infraes-
truturas de telecomunicações, como 
cabos submarinos, satélites, servidores 
e centrais de dados, bem como 
aparatos tecnológicos de informação 
e comunicação (ou ferramentas digi-
tais). O ponto é que todas elas existem 
fisicamente, em locais específicos. O 
verdadeiro ciberespaço precisa da 
geografia. Atualmente, os dados se 

tornaram informações valiosas e disputa-
das, sobretudo pelo aumento dos fluxos 
informacionais nas redes técnicas, junta-
mente ao avanço das TICs e populariza-
ção do acesso a celulares inteligentes. 
Os dados gerados e processados forne-
cem as principais informações utilizadas 
por indivíduos, instituições, negócios e 
universidades para entender e explicar 
o mundo em que vivemos, que, por sua 
vez, são usados para criar inovações, 
produtos, políticas e conhecimentos que 
moldam as práticas das pessoas. 

No panorama das cidades inteligentes, 
há uma multiplicação de dados urbanos 
produzidos por sensores humanos e não 
humanos conectados à internet e ao 
Sistema Global de Navegação por Saté-
lites inteligentes (GNSS). O uso desses 
dados por plataformas que utilizam Siste-
mas de Informação Geográfica (SIG) e 
plataformas de geoweb já estão impac-
tando as cidades. As finalidades dessas 
interações são inúmeras, havendo diver-
sas aplicações que já fazem o uso desse 
sistema. Por exemplo, temos desde apli-
cativos de encontro, como o Tinder, que 
calculam a distância entre os possíveis 
candidatos, ou aplicativos de entrega 
de comida ao calcular a rota mais inteli-
gente entre a casa do usuário, o restau-
rante e o entregador mais próximo. Em 
relação à gestão urbana, estamos na 
aurora da pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologias cívicas que  buscam 
fortalecer a democracia participativa 
ao propor aplicações que tornem mais 
eficiente a relação das interfaces entre 
sociedade civil e Estado.
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No entanto, os dados urbanos estão nas 
mãos de poucos, principalmente empre-
sas privadas - Google maps, Waze, Ifood. 
Essa assimetria de acesso a esses dados 
limita a pesquisa e o desenvolvimento de 
funcionalidades que levem a formação 
da inteligência computacional das cida-
des inteligentes. Assim, é urgente pensar 
a democratização do acesso aos dados 
urbanos para fins de pesquisa e desenvol-
vimento por parte de qualquer cidadão 
e/ou instituição. No entanto, por conta do 
valor na exclusividade dos dados urbanos, 
as plataformas privadas são contrárias à 
disponibilização do acesso. Ainda que 
essas plataformas operem em funções 
essenciais para o indivíduo moderno (tele-
comunicação, transporte, comércio, 
saúde), não deveriam ter exclusividade 
sobre os dados que podem servir a outras 
inovações que atendam o interesse públi-
co. Trata-se de oligopólios gozando de 
poderes infraestruturais1. É importante lem-
brar que a exclusividade dos dados não 
se reserva apenas a plataformas privadas, 
mas também a plataformas públicas que 
podem restringir o acesso a certos dados 
sob a alegação da necessidade de confi-
dencialidade e do conflito de interesses.

Para ilustrar a exclusividade por platafor-
mas públicas, vale lembrar de uma polêmi-
ca que envolveu o Ministério da Saúde e a 
atual pandemia de COVID-19. De acordo 
com o artigo2 publicado pelo Laboratório 
da Cidade da FAU-USP, em junho de 
2020, o Ministério da Saúde retirou do ar 
informações referentes ao CEP das pessoas 
hospitalizadas por COVID-19, disponíveis 
na plataforma do Sistema Único de Saúde 
(SUS), dificultando as pesquisas para a 
compreensão sobre a disseminação da 
pandemia no território brasileiro.

Alegando a sensibilidade dessa geoinfor-
mação quanto à privacidade, o Ministé-
rio teria apagado o CEP até mesmo 
das planilhas anteriores, impedindo o 
resgate histórico dos seus boletins. Ainda, 
de acordo com o artigo, alterações 
metodológicas criaram sérias críticas 
ao governo que estaria supostamente 
tentando diminuir a transparência desses 
dados, dificultando o acompanhamento 
dos pesquisadores e minimizando a 
gravidade do assunto. A necessidade 
de localizar e publicar os dados é o que 
permite a compreensão da espacialida-
de dos fenômenos relacionados a tal 
informação. O mapa3 realizado pelo 
laboratório da FAU-USP é um exemplo 
concreto da importância e da utilidade 
da geoinformação. 

O debate sobre o uso aberto e demo-
crático dos dados urbanos vai nos 
acompanhar nas próximas décadas. A 
coleta e acesso dos dados urbanos são 
de extrema importância para a constru-
ção de cidades inteligentes democráti-
cas e inclusivas. O uso dos dados urba-
nos é a base para análises, diagnósticos 
e planejamento para estabelecer uma 
ordem interna como seu fim. Nesse sen-
tido, a coleta e acesso dos dados urba-
nos vai dar agilidade à sociedade civil 
e ao Estado a tomarem decisões em 
direção a um desenvolvimento urbano 
sustentável. Portanto, é de extrema 
importância garantir a soberania na 
produção e abertura de dados com 
referência geográfica que apresentem 
interesse público, somado a um perene 
programa de letramento digital. Esse 
novo pacto digital urbano, centrado na 
coletividade da geoinformação, é um 
dos principais desafios da década.
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1 The infrastructural power of platform capitalism, by Funda Ustek-Spilda, Fabian Ferrari, Matt Cole, Pablo 
Aguera Reneses and Mark Graham. Disponível em: 
<https://socialcanada.org/2020/12/18/the-infrastructural-power-of-platform-capitalism/>
2 Ministério da Saúde retira dados que permitiam a territorialização da pandemia. 
FAU/USP. Disponível em: <http://www.labcidade.fau.usp.br/denuncia-ministerio-da-saude-
-retira-dados-que-permitiam-a-territorializacao-da-pandemia/>
3 Mapa de hospitalizações e óbitos por COVID-19. FAU/USP. Disponível em: <https://bit.ly/3kxjNr8>
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Construiremos, a partir daqui, uma educação para a sustentabilidade so-
cioambiental. Uma educação para outro mundo possível. Faremos com que
as ações aqui propostas promovam uma reflexão, por parte da sociedade ci-
vil, das universidades, do poder público e do setor privado, sobre seu papel 
nessa construção.
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Entendemos que a conscientização socioambiental não é um resultado 
imediato da aquisição de conhecimento sobre os processos naturais. É, 
na verdade, uma reflexão filosófica e política, carregada de escolhas 
históricas que resultam na busca de uma sociedade sustentável.

Buscamos, por meio da valorização de saberes locais, promover debates 
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tos e metodologias para a participação e o envolvimento das pessoas em 
suas realidades locais, como cidadãs e cidadãos conscientes do meio que 
nos cerca.
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por meio de ações 
de fato estruturais, 
os impactos socio-
ambientais resultan-
tes desses processos.

Sobre a_Ponte

Nos apresentamos 
a vocês por meio 
de uma plataforma 
colaborativa que 
tem como principal ob-
jetivo construir pontes. 
Produzimos e divulgamos 
conteúdos geocientíficos 
[e socialmente relevantes] 
em linguagem acessível.



acesse nossas 
redes em

<https://linktr.ee/a_Ponte/>

a_Ponte


