
 

 

Universidade de Aveiro 
2012  

Departamento de Comunicação e Arte 

Silvina Luisa  
Rodrigues Félix  
da Silva 
 
 

O design na valorização de uma cultura  
de proximidade 
Para que quem está perto, não fique tão longe 
 
 
 
 
 
 

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Design, realizada  
sob a orientação científica da Professora Doutora Teresa Claúdia Magalhães 
Franqueira Baptista, Professora Auxiliar do Departamento de Comunicação  
e Arte da Universidade de Aveiro. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a todos aqueles que fazem a diferença nos seus bairros 
e cidades, inovando no seu "pequeno mundo" onde não vivem sozinhos. 

 
 



 
 
  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Professor Doutor Álvaro José Barbosa de Sousa  
Professor auxiliar da Universidade de Aveiro 

  
 

vogais Professor Doutor Heitor Manuel Pereira da Cunha e Alvelos 
Professor auxiliar, Faculdade das Belas Artes da Universidade do Porto  
 

 Professor Doutora Teresa Claúdia Magalhães Franqueira Baptista 
Professora auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 
(Orientadora ) 
 

  

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  
  

 
  
 
 
 
 
  



  

agradecimentos 
 

Muitos contribuíram para a materialização deste projeto pessoal, uns 
colaboraram com amizade e carinho, outros com paciência, outros com 
palavras de incentivo. Muitos deram ideias e outros foram inspiradores, 
outros disponibilizaram o seu tempo para ajudar, outros as suas 
competências, outros com (des)orientação me (des)encaminharam.  

A todos, muito obrigada!  

Agradeço a todos o esforço e o empenho mas muito especialmente:  
ao António Pedro, pelas “horas extraordinárias” que passaram e continuam  
a passar num furacão;  
à minha orientadora, Teresa Franqueira e à professora Romana Xerez pelas 
palavras de incentivo que me fizeram acreditar ainda mais neste projeto. 

Finalmente, um agradecimento muito especial  aos meus vizinhos que me 
abriram a porta de casa e de forma participativa colaboraram neste projeto:  
Paula, Miriam, Gonçalo, Jaime, Telma, Rui, Madalena, Elisa, Joaquim, 
Deivis, Lara, Maria, Celestina, Loura, Rita, Alda, João, António, Helena, 
António Pedro, Gaspar, Maria Arminda, Sesinando, Manuel Silva, Odete, 
Rosa e Isabel.  

Muito obrigada pelas histórias, conversas e ideias que, de forma direta e 
indireta estão refletidas neste projeto. 
 
 
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
 

local, proximidade, rede de vizinhança, interação social, identidade local, 
cidadania plena e ativa 

resumo 
 
 

Como poderá a disciplina do design atuar e contribuir para as relações 
sociais com base na proximidade local e, desta forma, melhorar a qualidade 
de vida das pessoas que habitam no mesmo bairro?  

De que forma poderá o design, enquanto processo criativo, ser o 
instrumento desbloqueador e acelerador da interação social numa rede de 
proximidade física? 

A presente dissertação pretende refletir sobre o papel do design enquanto 
agente de mudança, facilitador de uma maior integração e interação das 
pessoas no espaço onde habitam e na sua comunidade local, permitindo 
assim uma maior conectividade entre elas, de forma a estabelecer relações 
de proximidade, de confiança, de entreajuda, de partilha de bens e serviços. 

Com base em princípios sociais de convivência, pretende ainda sustentar a 
observação de que teremos de ser mais cidadãos, no sentido de privilegiar o 
que nos está próximo fisicamente, e de viver o bairro onde habitamos de 
forma integrada, comunitária e colaborativa. 

O design integra este projeto pela sua capacidade criativa de inovar 
socialmente e de idealizar soluções capazes de melhorar as condições de 
vida das pessoas nas suas comunidades, revitalizando a proximidade entre 
vizinhos, associada a benefícios sociais e económicos. O design, motivado 
por uma responsabilidade ética e social, atua e contribui para uma 
dignificação das relações sociais através do desenvolvimento de um projeto 
participado e partilhado por todos.  

O projeto procurou pôr em evidência interesses em comum nos vizinhos, de 
forma a possibilitar um (re)conhecimento do outro para uma maior 
socialização e assim potenciar a utilização dos recursos existentes em 
benefício da comunidade local. 

Com uma postura atuante, o designer envolveu-se ativamente junto da sua 
rede de vizinhança com o objetivo de alcançar resultados mais eficazes, 
realçando a pertinência da empatia inserida no processo de design. 
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abstract 
 

How can the discipline of design act and contribute to social relations based on 
local proximity and thus improve the quality of life of people living in the same 
neighbourhood?  

How can design, as a creative process, be the instrument to unlock and 
accelerate social interaction within a physical-proximity network?   

This paper aims to meditate on the role of design as an agent of change, 
facilitating greater integration and interaction of people within the space where 
they live and within their local community, thereby allowing greater connectivity 
between them, in order to establish close relations of trust, mutual aid, sharing 
of goods and services. 

Based on principles of social co-existence, to sustain the observation that we 
will have to be citizens to a greater extent, in the sense of focusing on what is 
physically closer to us and living the neighbourhood where we live in an 
integrated, community and collaborative way. 

Design forms part of this project for its creative capacity for social innovation 
and for devising solutions able to improve the living conditions of people within 
their communities, revitalising proximity among neighbours, coupled with social 
and economic benefits. Design, driven by ethical and social responsibility, acts 
and contributes to the dignity of social relations through the development of a 
project participated and shared by all.  

The project sought to highlight common interests among neighbours, to allow a 
(re)cognition of the other for greater socialisation and thus enhance the use of 
existing resources to benefit the local community. 

Through an active approach, the designer became actively involved with her 
neighbourhood network with the goal of achieving more effective results, 
highlighting the relevance of empathy within the design process. 
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 0. Introdução

“Yo soy yo y mi circunstancia.”1 
— Ortega y Gasset

A circunstância é, no âmbito desta dissertação, não uma condição ou uma 
conjuntura fechada em consequência do estado das coisas, mas sim algo 
impulsionador de determinada ação ou comportamento. 

Vivemos nos dias de hoje uma cultura de imediaticidade, dada sobretudo 
pelas novas tecnologias conectivas; no entanto, e paradoxalmente, assis-
timos a um enfraquecimento das relações de proximidade com o espaço 
físico e as pessoas à nossa volta.

O desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e a diminuição 
das relações sociais próximas não é uma relação causa-efeito. Apesar 
de os modos de socialização do passado terem sido progressivamente 
substituídos por redes sociais assentes em interações virtuais, o gosto 
pela vivência em sociedade, inerente à condição humana, mantém-se 
readaptado aos novos contextos sociais e tecnológicos. As relações vir-
tuais não suprimiram a vontade de se estar presencialmente com o outro, 
pelo contrário enriqueceram a comunicação com novas interações e 
estimularam o (re)encontro físico (Lipovetsky, 2007: p. 124). A ideia da 
complementaridade existente entre uma rede de contactos virtuais e os 
contactos físicos pessoais é reforçada por Pierre Lévy, justificando este 
que nem tudo se desmaterializa no ciberespaço:

“é raro que a comunicação por redes informáticas se substitua pura 
e simplesmente aos encontros físicos: na maioria dos casos, ela é 
um complemento ou um coadjuvante destes.” (Lévy, 2000: p. 133)

No entanto, esta revolução no modo de comunicar, transmitir e partilhar 
informação alterou a nossa perceção sobre o mundo real. O sociólogo 
Anthony Giddens questiona-se sobre a interferência que a comunicação 
imediata tem tido na vida quotidiana das pessoas. “Quando a imagem de 
Nelson Mandela nos pode ser mais familiar do que a do vizinho que mora 
na porta ao lado da nossa, é porque qualquer coisa mudou na nossa vida 
corrente.” (Giddens et al., 2010: p. 23)

A mundialização estabelece uma existência consciente da globalidade 
do mundo, onde a informação não conhece fronteiras e a comunicação 

 1. “Eu sou eu e a minha circunstância”, frase do filósofo espanhol do princípio do século XX, publicada 
no seu trabalho Meditações do Quixote (1914), o qual revela um interesse pelo homem no mundo 
em detrimento do homem solitário e fechado na sua realidade.
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é estabelecida em tempo real. Numa sociedade mediatizada, o global 
interage com o locall permitindo que indivíduos separados pelo tempo e 
pelo espaço partilhem uma mesma experiência. 

A partilha comum de experiências e de informação poderia significar 
a eliminação dos universos simbólicos das culturas locais. Contudo, o 
desenvolvimento local tem crescido a par com a globalização. Anthony 
Giddens aponta até a própria globalização como causadora da revita-
lização de culturas identitárias, no sentido em que esta “é a razão que 
leva ao reaparecimento das identidades culturais em diversas partes do 
mundo” (Giddens et al., 2010).

Também Boaventura de Sousa Santos (2001: p. 60) reflete sobre o caráter 
dualista e gerador de diferença da globalização, no qual “parece combinar 
a universalização e a eliminação das fronteiras nacionais, por um lado, e 
o particularismo, a diversidade local, a identidade étnica e o regresso ao 
comunitarismo por outro”.

É na recusa da perda de identidade que o indivíduo se distingue pelas suas 
idiossincrasias e se torna único num contexto global. Conferir identidade 
a um indivíduo contribui para a sua integração no espaço local e social, 
enriquecendo-o com princípios e valores capazes de o orientar na desor-
dem do mundo globalizado (Lipovetsky et al., 2010: p. 146).

A identidade individual constrói-se na socialização com o outro (Ferreira, 
2009: p. 73). Na interação social da vida quotidiana, estabelecem-se 
relações de (re)conhecimento do “outro”, que transportam uma sensação 
de pertença à comunidade local (Hall, 1986: p. 201). O sentimento de 
pertença é desencadeado nas relações sociais quotidianas em conjunto 
com a ligação emocional que se estabelece entre o indivíduo e o lugar 
que o circunda. 

As cidades vivem hoje uma cultura urbana cada vez mais multicultural 
e com uma maior concentração de pessoas, que introduzem no espaço 
urbano diferentes modos de vida. 

A diminuição da participação na vida cívica e comunitária conduziu a 
um individualismo das pessoas que se isolaram da sua comunidade 
local. Para enfrentar um rápido crescimento urbano e as alterações 
demográficas e sociais que em muito têm contribuído para a perda 
de qualidade de vida nas cidades, é necessário que o indíviduo tenha 
a perceção de que pertence à cidade e de que estabelecer relações 
numa rede de proximidade pode ser uma estratégia de prevenção dos 
problemas sociais e de exclusão.

  Com base em princípios sociais de convivência, teremos de ser mais 
cidadãos e menos consumidores, cidadãos no sentido de privilegiar o 
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RELEVÂNCIA DO TEMA  
PARA O DESIGN

que nos está próximo fisicamente, e de viver o local onde habitamos de 
forma integrada, comunitária e colaborativa. 

“A importância de uma apropriação do espaço público, enquanto 
território de uso comum e de pertença coletiva pelas pessoas, está 
na valorização do lugar e da partilha de experiências, de ideias e 
de histórias que estabelecem laços de proximidade, pois (...) são 
os espaços que se habitam, e se vivem, e as atividades que neles 
ocorrem, que deverão providenciar as ligações do homem ao lugar.” 
(Correia, 2003)

Numa tentativa de promover a socialização e a interação social na proxi-
midade, as cidades e os seus cidadãos têm investido em iniciativas locais 
com resultados na revitalização dos laços de proximidade.

  Partindo da necessidade de encontrar novas respostas para uma maior 
vivência local, o design coloca-se no papel de ferramenta integradora 
e inovadora, capaz de desenhar estratégias de incentivo à participação 
para a implementação de projetos inovadores e sustentáveis no espaço 
comunitário.

É na relação privilegiada que o design tem com a sociedade, e no compro-
misso que este assume perante as pessoas, que revela a sua pertinência e 
o seu impacto numa sociedade que se pretende cooperativa e igualitária. 

  

  Relevância do tema para o design

Hoje, tal como a sociedade, o design também enfrenta novos desafios. 
Questiona o futuro da sociedade e encontra problemas diferentes que 
necessitam de soluções inovadoras.

Com uma visão grandiosa, Joan Costa (2011: p. 166) refere: “o design está 
em todas as manifestações da vida. O ser humano, com a sua capacidade 
simbólica de abstração, não podia deixar de passar do design visual para 
o design conceptual, aplicado a serviços, estratégias e projetos respon-
sáveis. É o triunfo das verdadeiras boas ideias centradas nas pessoas. 
Ideias de que o mundo tanto precisa”.

Nos últimos cem anos, os designers têm fomentado ideias de bem-estar 
associadas a um estilo de vida que recentemente se mostrou ser insus-
tentável. Perante uma crise ambiental, económica e social, a disciplina do 
design terá de redefinir as suas ferramentas conceptuais e metodológicas 
e o seu modus operandis. Fazer parte da solução e não do problema, trans-
formar os designers em agentes de mudança na transição para formas 
de vida sustentáveis (Manzini, 2007: p. 233).
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O manifiesto por el diseño del siglo XXI de Joan Costa, publicado em 1998, 
reagia às posições dualistas e ambíguas visíveis na prática do design. 
O manifesto levantava questões éticas relacionadas com os dois extremos 
do design – um design de utilidade pública e um design de persuação –  
abordando de forma direta a questão do consumo: “O design está a gastar 
demasiada energia para promover um consumo sem sentido e pouca 
energia para ajudar as pessoas a compreenderem um mundo cada vez 
mais complexo e frágil” (Costa, 2011: p. 12).

Este projeto parte da hipótese de que o design consegue, através das suas 
ideias e do seu método criativo, fomentar uma participação voluntária das 
pessoas, da qual resultaria a valorização de uma cultura de proximidade. 
A participação ativa na sociedade, promovida por princípios de dimensão 
social e comunitária, tem um papel essencial na operacionalização de 
projetos sustentáveis (Castro, 2002).

  Design com objetivos sociais e sustentáveis

O design integra este projeto pela sua capacidade de resolver problemas2 e 
idealizar soluções capazes de melhorar as condições de vida das pessoas 
dentro das comunidades vizinhas. 

O artefacto designado como “projeto” é destacado por Klaus Krippendorf, 
pela sua função social, pelo desejo de mudança para algo melhor. Segundo 
ele, um projeto apresenta-se ao designer como um desafio, com um pro-
pósito que este deverá ser capaz de transmitir às pessoas, de forma a 
motivar e incentivar a participação (Krippendorff, 2006).

Construir um projeto participado que integre os intervenientes diversi-
fica e valoriza o papel do design perante as pessoas, tal como a aplica-
ção do artefacto num contexto real torna a experiência mais concreta 
e significativa.

O envolvimento que o designer coloca hoje nos seus projetos passa pela 
responsabilidade ética e social. Nos dias de hoje, é crucial pensar no contri-
buto que cada um poderá oferecer à sociedade, e à comunidade que integra. 

Por acreditar que o design pode tornar um pequeno mundo num espaço 
melhor para se viver, nasce este projeto.

A introdução de uma problemática social no design, enquanto disciplina 
operativa, alarga a sua área de atuação e de investigação no que diz 
respeito ao seu papel e contributo na busca de respostas positivas e 
integradoras de uma consciência global.

 2. Em 1972, numa entrevista questionaram o designer americano Charles Eames sobre quais eram 
as fronteiras do design, o qual respondeu sem hesitar: “Quais são as fronteiras dos problemas?”.
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DESIGN COM OBJETIVOS 
SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS

Perante o conteúdo apresentado, torna-se pertinente colocar as seguintes 
questões: 

Que papel poderá ter o design na busca de uma sustentabilidade social? 

Como poderá a disciplina do design atuar e contribuir para uma interação 
social baseada na proximidade física e, desta forma, melhorar a vida das 
pessoas que habitam num mesmo bairro? 

Será um projeto de design capaz de promover uma cidadania plena? 
Tornar-nos cidadãos pró-ativos na comunidade, reduzindo a nossa sensa-
ção de incapacidade face às mudanças estruturais na sociedade em geral?

  Esta dissertação foi orientada pelo objetivo geral de alcançar, através 
do design, uma maior integração e interação das pessoas numa 
proximidade cooperativa, permitindo assim uma maior conectividade 
entre elas, de forma a estabelecer relações de proximidade, de 
confiança, de entreajuda, de partilha de bens e serviços. 

  
“Por mais egoísta que se possa pensar que o homem seja é evidente 
que há alguns princípios na sua natureza que o fazem interessar-se 
pelo destino dos outros e tornam a felicidade destes necessária para 
si próprio, mesmo que não tire nenhuma vantagem disso, exceto o 
prazer de a ela assistir.”

— Adam Smith3 (1723-1790), A teoria dos sentimentos morais 

A obra A teoria dos sentimentos morais que Adam Smith escreveu em 
1759 é reportada no século XX por Richard Dawkins quando este no livro 
O gene egoísta escreve sobre o altruísmo, um sentimento que não existe 
nos genes, mas sim na nossa vivência junto do outro, e que nos faz criar 
valores capazes de estimular sentimentos de empatia (Dawkins, 2003).

Sem pretensões de impor modos de vida, nem forçar interações, este pro-
jeto ambicionou encontrar o potencial de recursos na proximidade para 
os gerir em benefício da comunidade local. Procurou descobrir interesses 
em comum nos vizinhos, de forma a possibilitar uma maior socialização, 
cooperação e mobilização na defesa desses mesmos interesses. 

 3. Economista e filósofo escocês, muitas vezes referenciado como o pai da economia moderna e do 
capitalismo.
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  Estrutura da dissertação

Uma investigação passa por várias etapas e estados intermédios, todos 
eles construídos a partir de uma metodologia previamente definida e 
coerente com o objectivo final da dissertação. 

O capítulo um visa compreender o enquadramento teórico associado a 
uma nova forma de encarar o problema, para no final propor uma resposta 
original ao desafio proposto pela pergunta inicial. De que forma poderá 
o design contribuir para a valorização de uma cultura de proximidade? 

Na construção da problemática são abordados conceitos associados à 
urbanidade e aos novos modos de vida. As alterações urbanísticas, sociais 
e económicas das cidades, que têm contribuído para o isolamento e o 
afastamento. A influência do consumo nos padrões sociais e a importância 
da proximidade para a valorização das interações sociais nas redes de 
vizinhança.

O capítulo dois retrata a área de oportunidades para uma intervenção 
no local enquadrada numa perspetiva global. A consciencialização das 
pessoas para os problemas mundiais e a forma como estes as afectam 
catalisam-nas para uma ação e participação cívica.

Destaca-se no texto a importância de conhecer quem nos está próximo 
para uma interação presencial e, desta forma, estimular um sentido de 
pertença local obtido através de benefícios económicos, sociais e culturais.

O crescimento espontâneo das pequenas iniciativas locais é um exemplo 
de como as pessoas querem lutar contra uma apatia local e começar a 
introduzir fatores de mudança na sua própria vida e na da sua comunidade. 

No terceiro capítulo é introduzido o tema do design, dando especial des-
taque à sua relevância e à sua capacidade de resposta aos problemas 
apresentados. Para fazer face aos novos problemas sociais, económicos e 
ecológicos, o design tem abandonado aos poucos a sua lógica de consumo 
e, na sua metodologia, começa a adotar estratégias mais participativas. 
Um tipo de metodologia que integra o indivíduo no processo de design, 
para que este experimente uma postura mais pró-ativa na sociedade.

Este capítulo dá a conhecer uma perspetiva de inovação social no pro-
cesso de design que se reflete na responsabilidade civil do designer para 
a melhoria da comunidade que o integra.

No capítulo quatro são apresentados três estudos de caso com estratégias 
e metodologias diferentes que promovem uma cultura de proximidade.

A recolha e análise de informação empírica para se obter possíveis res-
postas à pergunta de partida desta dissertação passa por recorrer ao 
estudo de casos. Esta etapa faz a passagem da teoria à ação e mostra 
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as mais-valias da concretização de um projeto junto das comunidades. 
Os vários estudos de caso resultaram em artefactos inseridos no tecido 
urbano da cidade, mais precisamente no contexto social para o qual 
foram concebidos. 

O capítulo final é o resultado de uma metodologia de investigação con-
seguida através da recolha de dados junto da comunidade vizinha. Esta 
metodologia teve em conta os recursos disponíveis e os objetivos a atingir 
com esta dissertação No final, a solução encontrada para a proposta 
do projeto foi determinada pelo seu significado e pelo que se pretendia 
comunicar. 

Este é um projeto que dá a (re)conhecer o outro, no qual se descobrem 
pontos de interesse que reforçam o sentimento de pertença local e de 
integração, com vista a uma interação social.

À escala local, o contributo do designer pode parecer pequeno; no entanto, 
revela-se mais marcante e gratificante, pois com planos menos ambi-
ciosos, mas mais exequíveis consegue-se mudar a realidade de alguém.

Basta olhar em volta.
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A cidade existe sob diversas formas 
desde há mais de cinco mil anos, e 
parece pouco provável que alguma vez 
lhe encontraremos substituto integral.”
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 1. Urbanidade e novos modos de vida 

 1.1 As cidades: locais de pessoas, de partilha e de diferença

Vivemos hoje num mundo urbanizado onde mais de 50% da população 
vive nas cidades (Moreno, 2008: p. IX). As cidades atuais cresceram, absor-
veram localidades e subúrbios e transformaram -se nas maiores e mais 
complexas estruturas criadas pelo Homem. À medida que foram evoluindo, 
estas estruturas compactas acumularam dentro de si, uma longa lista 
de questões sociais e de desafios urbanos que nunca foram resolvidas. 

Como consequência, as cidades encontram -se hoje numa situação ambi-
valente. Se, por um lado, a urbanização está na origem de fatores negativos 
como a densidade elevada de pessoas, a falta de habitação condigna, a 
poluição do ar, o excesso de trânsito, problemas de delinquência e mar-
ginalidade, o desemprego crescente, o envelhecimento da população e a 
exclusão social, por outro, segundo o relatório State of the World’s Cities 
2010/2011 (idem, 2008: p. X), tem ajudado a reduzir a pobreza mundial, 
proporcionando aos seus habitantes uma maior igualdade de oportuni-
dades, particularmente quando apoiada por políticas sociais adequadas 
e eficazes. São as cidades que possuem o potencial criativo e tecnológico 
capaz de fornecer economias de escala e de proximidade potenciadoras 
de uma maior produtividade. Para algumas pessoas, significa oportuni-
dades de trabalho, livre troca de ideias, economia empresarial e riqueza.

Ao longo do século XX, a Humanidade assistiu a um crescimento da popu-
lação urbana mundial dos 220 milhões para 2.8 mil milhões. Nos próximos 
anos, o aumento da concentração de pessoas nas áreas citadinas será 
mais notório nos países em desenvolvimento, em continentes como a Ásia 
e a África. Calcula -se que na China, hoje um país fortemente industria-
lizado, com quase todas as cidades rodeadas de fábricas, em menos de 
uma década, mais de metade dos chineses, cerca de 870 milhões, vivam 
em contexto urbano (Martine, 2007: p. 13).

Esse crescimento da população urbana mundial será mais evidente e 
marcante nas regiões menos desenvolvidas com baixa probabilidade de 
oferecer qualidade de vida, que depositam nas cidades a esperança para 
fugir à pobreza e alcançar um futuro melhor.

Em 2004, num discurso público para o congresso, em Milão, intitulado 
Fiducia e paura nella città, Zygmunt Bauman (2005: p. 71) mostra os para-(2005: p. 71) mostra os para- mostra os para-
doxos que sustentam as cidades de hoje:
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“Viver numa cidade significa viver em companhia, em companhia 
de estranhos. Nunca deixaremos de ser estranhos: assim nos 
manteremos, sem estarmos interessados em interagir, mas, por 
sermos vizinhos uns dos outros, destinados a enriquecermo-
-nos reciprocamente. (…) Existimos, porque somos diferentes, 
porque temos diferenças, e, todavia algumas dessas diferenças 
incomodam -nos e impedem -nos de interagir, de nos comportar-
mos amistosamente, de manifestarmos interesse pelos outros, 
de nos preocuparmos uns com os outros, de nos ajudarmos — e, 
sejam tais diferenças quais forem, é a natureza das fronteiras que 
traçamos que as determina.”

As cidades cresceram e tornaram as necessidades humanas e sociais das 
comunidades difíceis de gerir. A antropologia urbana é hoje um espaço de 
encontro de várias culturas, de novas perspetivas e de diferentes gerações. 
Os movimentos migratórios verificados a partir da Revolução Industrial, 
tiveram fortes consequências na complexidade, dimensão e heteroge-
neidade dos grandes centros urbanos, provocando nas cidades novas 
dimensões de experiência e comportamento humano (Velho, 2009: p. 11).

“Quase todas as grandes cidades já foram pequenas, e quase todas 
as pequenas cidades já foram vilas. Quanto maior a comunidade, 
maior a perda da sua coesão social.” (Rogers, 2001: p. 6)

A inevitabilidade da urbanidade deve -se a todas as possibilidades ofere-
cidas pelas cidades. Estas apresentam problemas que são consequência 
de uma civilização moderna industrializada que não olhou a meios para 
atingir os seus fins. Cometeu vários erros por ganância, neglicência ou 
desconhecimento; no entanto, possui a capacidade criativa, a informação, o 
conhecimento e a tecnologia para encontrar as soluções. Um dos desafios 
atuais e prioritários das cidades, e de quem delas usufrui, é promover a 
própria sustentabilidade. Numa época de mudança, as atenções estão 
hoje centradas nas pessoas e nas suas condições de vida nos centros 
urbanos. O futuro está nas cidades, e estas terão de ser criativas e ino-
vadoras para mobilizar os seus atores sociais em ações que promovam 
um equilíbrio social e ambiental.

O relatório elaborado pela United Nations Population Fund (Martine, 2007) 
perspetiva, através da análise de dados estatísticos, o crescimento da 
população urbana mundial. Em 2030, prevê -se que, dos 8.1 mil milhões 
de pessoas, 5 mil milhões estejam a habitar na áreas urbanas, colocando 
em causa o futuro das cidades. Todas as decisões adotadas atualmente, 
deverão contemplar este crescimento demográfico e uma consequente 
degradação da qualidade de vida das pessoas em termos de condições 
para uma (con)vivência partilhada e aproximada.
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AS CIDADES: LOCAIS DE 
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DE DIFERENÇA

O aumento do número de pessoas a viver nas cidades, tem provocado 
uma sobrecarga nas infraestruturas urbanas, para além de um exces-
sivo consumo dos recursos naturais e de um acréscimo progressivo de 
poluição emitida. 

Portugal acompanha o cenário mundial, onde a concentração da população 
nas áreas urbanas tem aumentado de década para década. De acordo com 
os resultados apurados nos censos de 2001, 39% da população portu-
guesa vivia em núcleos urbanos, e 50% dessa população urbana estava 
concentrada nas quinze maiores cidades (Fadigas, 2010: p. 8). 

Os censos elaborados em 2001 revelam que em Portugal a população 
urbana, passou de apenas 27,7% em 1975 para quase 60%. Em trinta 
anos, o número de portugueses a viver em ambiente urbano passou de 3 
para 6 milhões, número que poderá nos próximos anos aumentar ainda 
mais. É uma população envelhecida num país caracterizado pela contí-
nua fixação das pessoas no litoral, com grande concentração nas áreas 
metropolitanas das duas maiores cidades, Lisboa e Porto. 

O crescimento demográfico das cidades previsto e os fenómenos de imi-
gração visíveis também em Portugal (INE, 2011) conduziram a uma maior 
proximidade física entre as pessoas e à diversidade cultural no meio 
urbano. Numa sociedade multicultural é essencial promover um bem-
-estar coletivo e assegurar o crescimento das liberdades individuais, num 
respeito pela diferença.

Admirando as cidades e o que elas proporcionam, Rogers (2001: p. 15) 
descreve-as como “lugares fantásticos de atividades e funções muito 
diversificadas: exposições e manifestações, bares e catedrais, lojas e 
teatros”. Uma combinação de gerações, de culturas e atividades, onde o 
anonimato se mistura com a comunidade e a rotina tem sempre surpresas.

“Seja qual for o futuro das cidades, e por muito que o seu traçado 
mude, ou mudem o seu aspeto e o seu estilo, ao longo dos anos e 
dos séculos, haverá uma sua característica que continuará sempre 
presente: as cidades são lugares cheios de desconhecidos que con-
vivem em estreita proximidade.” (Bauman, 2005: p. 33)

A condição a que estão sujeitas as cidades que Zigmunt Bauman descreve 
torna essencial agir pela sustentabilidade nas cidades para garantir 
qualidade de vida às pessoas. 
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 1.1.1 Cidade: o habitat da humanidade

“El mundo tiende a la urbanización generalizada. (...) Urbanización no 
es ciudad. O no es ciudad para todos.”1 (Castells et al., 1997: p. 363)

A urbanidade é acusada de ser criadora e destruidora da cidade (Castells 
et al., 1997: p. 363). A concentração das pessoas gera novas centralida-. A concentração das pessoas gera novas centralida-
des, mas num espaço que se fragmenta e debilita nos recursos que são 
essenciais para uma vivência humana.

“Nos próximos 20 anos o Homo Sapiens, o humano inteligente, irá 
tornar -se no Homo Sapiens Urbanus, em quase todas as regiões do 
planeta.” (Moreno, 2008)

Paralelamente a uma economia global reforçam -se hábitos locais e regio-
nais com espaços de identidade coletiva e de participação cívica e política. 
Espaços de confluência de problemas e de desafios para a humanidade no 
futuro próximo: esgotamento dos recursos, desperdício, pobreza e exclusão 
social. As cidades são hoje uma manifestação dos novos estilos de vida, 
revelando as suas incoerências, mas também as suas potencialidades 
(Castells et al., 1997: p. 367).

As cidades existem para as pessoas. A cidade tem a capacidade criativa 
de construir algo para a sua população, quando é delineada por todos 
os seus habitantes. O planeamento comunitário das cidades implica um 
elevado nível de participação e de compromisso dos cidadãos de modo a 
estabelecer uma estreita relação de proximidade para a revitalização da 
comunidade (Relph, 1990: p. 204).

As cidades são um compromisso entre o desenvolvimento económico 
e a qualidade de vida (Castells et al., 1997: p. 371). Nos últimos anos, o 
crescimento incontrolável das cidades teve um impacto nefasto em áreas 
essenciais à vida humana, tal como nas expetativas de uma melhor qua-
lidade de vida (O’brien, 2008: p. 291).

As cidades tornaram -se no habitat preferido da população urbana. As 
cidades intermédias, de média dimensão, estão a converter -se em ver-
dadeiros núcleos de densidade populacional, desertificando as áreas 
rurais e levando a uma maior exigência na reformulação e qualificação 
das zonas urbanas (Fadigas, 2010).

Como resultado do crescimento do número de habitantes nas cidades e da 
consequente degradação da qualidade de vida dos mesmos, o problema 

 1. TL: O mundo tende à urbanização generalizada. (...) Urbanização não é cidade. Não é cidade para 
todos.
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urbano assume hoje uma grande importância por todo o mundo (Souza et 
al., 2003). Apesar de ser a questão ambiental, da poluição e da escassez de 
recursos naturais, a originar uma maior preocupação com o desenvolvimento 
sustentável das cidades, a sobrevivência da espécie humana depende 
também das soluções encontradas nas áreas económicas e sociais.

O esforço por um futuro sustentável está a ser travado principalmente 
nas cidades, onde estão concentrados muitos dos principais problemas 
mundiais; no entanto, e paradoxalmente, são também as cidades que 
apresentam mais vantagens para um futuro sustentável a longo prazo. 
(Martine, 2007: p. 55). Os factores negativos como a criminalidade, a indi-. Os factores negativos como a criminalidade, a indi-
ferença, a solidão e a pobreza terão de ser alvo de estratégias criativas e 
cuidadosas para que todos possam ter o “direito à sua cidade”.

Assim, aumentar as oportunidades e minimizar os perigos e as dificul-
dades são os principais desafios para encontrar os cenários urbanos de 
hoje (Froseth et al., 2011: p. 78).

A asfixia vivida nas cidades causará uma modificação na sua estrutura 
e modo de funcionamento, para que a paisagem urbana deixe de ser um 
amontoado de prédios divididos por zonas/ bairros sem escala humana, 
povoadas de não -lugares, para emergir um novo paradigma de cidade do 
futuro, as cidades inovadoras e criativas.

 1.1.2 Mudança nos modos de vida: aspetos sociais e culturais

As mudanças dos padrões sociais e funcionais das cidades levaram for-
çosamente a uma revisão urbana. As cidades do mundo desenvolvido 
apresentam uma nova realidade económica global e social, onde os ser-
viços são a atividade urbana por excelência. A sociedade de informação 
criou através das redes de comunicação novas formas de socialização e 
de relação com o espaço urbano (Fadigas, 2010: p. 10).

Os fluxos migratórios das pessoas para as cidades têm ao longos dos 
últimos anos gerado uma cidade multicultural, de diferentes estilos de 
vida, de encontros de gerações e de culturas refletidas num espaço público 
mais pequeno e fragmentado, onde se partilha a proximidade.

As famílias portuguesas com uma e duas pessoas têm ganho peso e 
número, ao contrário das famílias numerosas, que têm vindo a perder 
expressão (INE, 2011). Uma consequência da urbanidade que por todos 
os seus fatores inerentes não favorece a natalidade.

Romana Xerez (2008), investigadora na área da sociologia, analisa a nova 
dinâmica nas centralidades das cidades através de um estudo realizado 
na Área Metropolitana de Lisboa (AML) com incidência no período de 
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1991 -2001. O abandono das cidades com a saída dos seus residentes do 
centro para a periferia, acentuado nas últimas décadas e visível no cresci-
mento das áreas suburbanas por razões económicas, teve consequências 
para a coesão social e para a sustentabilidade.

A revitalização urbana das zonas das cidades começa a acusar “uma 
tendência de regresso ao centro das cidades, moving to city, que carac-
teriza a emergência de novas centralidades, e marca uma nova fase: a 
pós -suburbanização” (idem, 2008: p. 5).

Um estilo de vida urbano e o gosto de viver na centralidade atribuíram à 
cidade um valor residencial, com a transformação de edifícios centrais, 
tais como antigos armazéns, antigos palácios, em prédios de habitação, 
hotéis e restaurantes. Os espaços recuperados dos centros passam a 
ter outras funcionalidades mais adequadas aos tempos e ao estilo de 
vida urbano.

A mudança dos paradigmas social e funcional das cidades condiciona as 
a vivência no espaço urbano e a sua apropriação. 

O consumo é hoje também uma nova forma de identidade cultural e 
de participação na vida coletiva, resultado de uma reconfiguração, que 
deslocou o interesse na produção para o interesse no consumo. A cultura 
consumista tornou -se uma atividade económica e quase uma obrigação 
moral com consequências para os novos hábitos citadinos (Rodrigues, 
1992: p. 94).

“Vários fatores contribuíram para a ampla difusão e forte impulsão 
da ideologia do consumo e para a consolidação internacional do 
capitalismo.
Em primeiro lugar, a diminuição da participação política e da vida 
comunitária (com exceção dos bairros mais desfavorecidos) e a 
descrença nas instituições sociais conduzem a um isolamento do 
indivíduo, ao seu encerramento no espaço privado das residências 
(enclausuramento doméstico) e consequentemente à diminuição do 
grau de interação e comunicação entre as pessoas. A maioria não 
está interessada em projetos coletivos, que tenham por finalidade 
questionar a ordem sociossimbólica em vigor ou a modificação das 
estruturas socioeconómicas existentes. Consequentemente, passou 
a preocupar -se mais com o que pode comprar, ou seja, com a sua 
capacidade aquisitiva. 
Se considerarmos o conceito clássico de cidadania, relacionando -o 
com a ampliação da participação cívica e política, verificamos que se 
assiste atualmente a uma diminuição do seu exercício, por contra-
ponto a uma afirmação do individualismo. No entanto, para alguns 
autores, ao consumir -se também se pensa, isto é, escolhe -se e 
reelabora -se o sentido social das coisas, constituindo uma nova 
forma de exercício de cidadania.” (Delaunay, 2004: p. 22)
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PROXIMIDADE ENTRE 
CULTURAS (PROXÉMIA)

VIVER EM PROXIMIDADE, 
MAS À DISTÂNCIA

No entanto, a dissipação dos recursos naturais do planeta não renováveis 
e o aumento dos desperdícios poluentes libertados do ecossistema têm 
revelado a inviabilidade da massificação dos padrões de consumo e dos 
novos estilos de vida ocidentais.

Nos dias do hoje, 20% da população mundial vive de acordo com os padrões 
de bem -estar ocidentais e, para que isso possa acontecer, consome cerca 
de 80% dos recursos disponíveis. Quando os restantes 80% da popula-
ção forem à procura desses mesmos padrões, o desastre ambiental será 
ainda maior e colocará em risco a qualidade de vida de todos (Manzini et 
al., 2008: p. 11).

A população que habita hoje os grandes centros urbanos tornou -se uma 
população exigente, com mais expectativas de vida, que procura inces-
santemente melhores condições de vida, segurança e prazer (Fadigas, 
2010: p. 8). 

Num contexto de urbanidade surgem inovações sociais resultantes das 
dinâmicas atuais vividas nas cidades: a criminalidade, os novos tipos de 
famílias desenraizadas, a população envelhecida e isolada, o policultu-
ralismo, as novas formas de sociabilidade associadas a uma máquina, 
o enfraquecimento do bairro e das relações de vizinhança como lugar 
privilegiado de socialização (Rodrigues, 1992: p. 94).

 1.2  Viver em proximidade, mas à distância

“Nunca estivemos tão eletrónica e fisicamente ligados, contudo, 
nunca estivemos socialmente tão separados. A liberdade individual 
reduziu a nossa interdependência e, como consequência, o nosso 
senso de interesse comum. Para contrabalançar estas forças, preci-
samos de incentivar e premiar a participação em tarefas que servem 
de base à nossa sociedade.” (Rogers, 2001: p. 150)

 1.2.1 Proximidade entre culturas (proxémia)

O antropólogo Edward Hall (1986: p. 11) quando observou a relação 
homem e espaço envolvente, criou o termo “proxémia”, através do qual 
demonstrou que a forma como percecionamos o espaço condiciona o 
que somos e o que fazemos. Para Hall (1986: p. 203), “o homem tende 
a identificar a sua própria imagem com a do espaço onde habita”. 
Os artefactos que habitam este espaço público, numa permanência mais 
ou menos efémera, podem ser potenciadores da socialização, na medida 
em que transportam para o espaço comum, particularidades culturais e 
sociais de quem o usufrui.
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A proxémia determina as distâncias interindividuais (íntimas, pessoais, 
sociais e públicas) através de um sistema de classificação de quatro 
zonas, estabelecidas a partir de observações feitas a uma amostra de 
indivíduos americanos. A existência de quatro categorias principais não 
se aplica a todos os território ou culturas. Por exemplo, em Portugal, as 
relações interindividuais regem -se por uma estrutura dualista, familiar ou 
não familiar (Hall, 1986: p. 147). A familiaridade com alguém é importante 
para os residentes nas cidades portuguesas, optando por duas distâncias 
apenas. As relações de vizinhança apresentam graus de familiaridade 
desiguais, consoante o vizinho, a sua proximidade física ou interesses 
em comum. No entanto, o afastamento, o desinteresse, o individualismo, 
o medo da diferença e a insegurança têm enfraquecido essas relações 
de familiaridade e reduzido as ligações colaborativas.

 1.2.2 A degradação do papel social dos espaços públicos

“But the impact in public space is significant: many of ours towns 
and cities are losing their share space because, simply out, people 
have less in common with others to share.” 2 (Mean et al., 2005: p. 19)

Nos últimos tempos tem-se assistido a um enfraquecimento do sentido 
de comunidade, uma debilidade social para a qual muito tem contribuído 
a redução dos espaços públicos. A vida urbana tem vindo a perder a sua 
função de socialização, acentuada pelo individualismo e pelo predomí-
nio do espaço privado/doméstico em detrimento do espaço público (De 
Sousa Santos et al., 2001: p. 413). Sem tempo e sem espaço para o fazer, 
a construção do indivíduo no confronto com o outro, torna -se cada vez 
mais escassa e insignificante.

Um espaço público é por definição um lugar onde as pessoas se podem 
reunir para uma interação cívica ou social. Espaços livres e abertos, onde 
a cidade ganha sentido através da socialização, do encontro de culturas 
e a partilha de conhecimentos. 

Nos últimos anos, este espaço de partilha e de integração não excludente 
adquiriu novos espaços mistos de liberdade e de propriedade privada como 
os centros comerciais, cafés ou praças fora de prédios. Nestes territórios 
particulares e protegidos é retirado às pessoas o verdadeiro conceito de 
cidadania e de acesso livre.

 2. TL: Mas o impacto no espaço público é significativo: muitas cidades e municípios estão a perder os 
seus espaços de partilha, simplesmente porque as pessoas têm menos coisas em comum com os 
outros para partilhar.
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A insegurança e o medo provocam hábitos nas pessoas que vivem cada 
vez mais isoladas no seu pequeno espaço privado, onde se sentem livres 
dos perigos, mas separadas da interação quotidiana, esquecendo o sen-
timento de tolerância para com o outro e o sentimento de pertença local. 

“Partilhar um espaço público derruba preconceitos e obriga a reco-
nhecer responsabilidades comuns, ou seja, une as comunidades.” 
(Rogers, 2001: p. 152)

A falta de planeamento urbano e de estratégias visionárias nas cidades 
levou a um adormecimento e a um sentimento de impotência por parte 
dos cidadãos, o que tem transformado as cidades em verdadeiros locais 
vazios do elemento principal que as torna vivas: as pessoas.

Para se poder usufruir de um espaço, não basta que este seja público, é 
preciso que motive as pessoas a utilizá -lo, fazendo-as sentir o espaço 
como seu. Uma praça cuidadosamente projetada em termos de mapa 
urbano, não é garantia da interação entre as pessoas, ou até mesmo da 
sua apropriação por parte das mesmas.

Segundo Melissa Mean e Charlie Tims (2005: p. 10), o desejo de utilização 
dos espaços comuns advém da experiência resultante da interação entre 
a pessoa e o espaço.

“People have a wide variety of motivations, needs and resources 
that shape their personal capacity and desire to use the communal 
spaces within their town or city.”3

A construção de um espaço público partilhado deve proporcionar experiên-
cias integradoras das pessoas na cidade. Para conseguir a revitalização 
dos lugares públicos e a sua apropriação como espaço social é exigida 
uma dinâmica local com uma responsabilidade ativa dos cidadãos. É 
importante entender a forma como funcionam as interações no espaço 
público; pessoa+pessoa/ pessoa+espaço. 

A população que habita as cidades de hoje é constituída por pessoas que 
aí construíram o seu percurso de vida, formaram família, desenvolveram 
vínculos e um sentimento de pertença transformado em identidade. Os 
residentes mais antigos coabitam nos prédios com outros grupos popu-
lacionais que se deslocaram para a cidade na procura de uma melhor 
qualidade de vida, onde não possuem referências familiares de amizade 
e não revelam interesse pelo local. Como consequência, têm dificuldade 

 3. TL: As pessoas têm uma grande variedade de motivações, necessidades e recursos que moldam a 
sua capacidade pessoal e desejo de usar os espaços comuns dentro da sua cidade ou localidade.
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em se envolver nas iniciativas locais e pouca vontade de se integrarem 
na comunidade vizinha. 

“Los espacios públicos desempenan un papel esencial en la cons-
trucción de una ciudad competitiva, cohesionada y sostenible. La 
construcción de la ciudad se refleja en sus espacios públicos, que 
actúan como lugares de centralidad, como espacios de creación de 
identidade de barrio, de ciudad, etc.”4 (Castells et al., 1997: p. 197) 

Já nos anos 60, Edward Hall (1986: p. 197) critica o planeamento das 
novas cidades americanas, por se esquecer de reforçar a necessidade 
que o homem tem em pertencer a um grupo social, sentir o seu lugar e 
reconhecer-se na comunidade que o rodeia.

O afastamento e isolamento das pessoas é o resultado de um enfraque-
cimento da dinâmica dos espaços públicos, diminuindo a participação 
na vida urbana e cívica.

Um espaço público dinâmico permite a diversidade de pessoas e de ati-
vidades, possibilita uma integração sem destruir as diferenças. Segundo 
Nan Ellin, no futuro, o medo e a insegurança nas grandes cidades perderão 
força graças a uma preservação das diferenças, que permitirão uma cir-
culação livre pela cidade. O convívio com a diferença, elimina as razões do 
medo nas cidades, aumenta a capacidade de diálogo presencial e torna a 
coexistência urbana possível e sustentável (cit. por Bauman, 2005: p. 68).

“From shared public places grow shared neighbourhoods and shared 
cities, and beyond.”5 (Mean et al., 2005: p. 11)

 1.2.3  Relacionamento com o outro / integração social

“Essa sensação de estar conectado e, ao mesmo tempo, se sentir 
perdido no mundo de hoje é um dos dilemas da globalização”. 

— Saskia Sassen, junho 2010, Rio de Janeiro.

As cidades são hoje espaços agregadores de várias culturas a habitar 
em estreita proximidade. Estranhos que se tornam cidadãos e vizinhos. 
Diferentes culturas e gerações encontram -se diariamente neste espaço 
de troca e partilha. O espírito da cidade nasce dos pequenos encontros, 

 4. TL: Os espaços públicos desempenham um papel essencial na construção de uma cidade competitiva, 
coesa e sustentável. A edificação da cidade reflete -se nos seus espaços públicos, que atuam como 
lugares de centralidade, como espaços criadores de identidade do bairro, da cidade, etc.

 5. TL: Com os espaços públicos partilhados crescem cidades e bairros partilhados e por aí em diante.
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das breves interações quotidianas com o condutor do autocarro, com os 
passageiros, com os vendedores nos quiosques dos jornais e emprega-
das do café – os risos, as frases soltas, os cumprimentos fugazes, são 
os gestos pequenos e apressados que atenuam as diferenças da vida 
urbana (Bunting, 2004).

As palavras da jornalista Madeleine Bunting são reiteradas por Zigmunt 
Bauman (2005: p. 85) e às quais acrescentou: 

“onde há seres que aceitam e apreciam outros seres humanos e se 
esforçam por dialogar com eles, as diferenças culturais deixam de 
ser um casus belli. Podemos ser diferentes e viver juntos, e podemos 
aprender a arte de viver com a diferença, respeitando -a, salvaguar-
dando cada qual a sua diferença e aceitando a diferença do outro. ” 

Partilhar o espaço com desconhecidos é uma circunstância inevitável 
para os habitantes das cidades. A proximidade entre pessoas que não se 
conhecem necessita de estratégias, políticas e programas sociais que 
tornem a convivência urbana mais agradável e a vida mais suportável.

Robert Castel (2003:5), escreve na sua perentória investigação que “vive-
mos sem dúvida — pelo menos nos países desenvolvidos — nalgumas das 
sociedades mais seguras que jamais existiram”. No entanto, o mundo parece 
inseguro e ameaçador suscitando sensações de medo da diferença, medo 
de errar, de falhar, que inibem a iniciativa e a atuação (Bauman, 2005: p. 9).

Félix Guattari (1992) rejeita a sociedade passiva, alheia e desorientada 
dentro de uma modernidade cuja complexidade a ultrapassa. Chama a 
atenção para a questão do individualismo associado à dificuldade que o 
indivíduo tem em abandonar a sua esfera pessoal para libertar -se das 
suas preocupações imediatas e reconhecer uma visão global do mundo 
numa perspetiva reflexiva para o futuro. Segundo o autor, o problema do 
enfraquecimento dos modos mais convencionais de comunicação será 
minimizado através da invenção de novas formas de socialização e de 
organização coletivas, num reencontro com a “humanidade” como estra-
tégia para refazer as práticas sociais, com ênfase na reconstrução de um 
diálogo coletivo capaz de produzir práticas inovadoras.

Para Boaventura de Sousa Santos, a intolerância é a negação da huma-
nidade do outro. Segundo o sociólogo, a intolerância apoia -se em três 
pilares: preconceito, interesse e ideologia. “É a cultura do medo, em que 
se enxerga o outro como inimigo, como ameaça, porque estão fraturadas 
as teias possíveis de unir os cidadãos” (cit. por Rodrigues, 2011).

Num mundo cada vez mais globalizado, onde a deslocação das pessoas 
pelas mais diversas razões é cada vez mais frequente, cada ser humano 
está destinado a viver entre a diferença. No entanto partilhar o mesmo 
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espaço geográfico não significa partilhar espaço de sociabilidade. Viver 
em proximidade física e partilhar os mesmos espaços de sociabilidade, 
implica uma aceitação do outro, o que por sua vez implica conhecer o 
outro e compreendê -lo (Casanova, 2011: p. 34).

Uma situação de passividade poderá não durar para sempre. O desenvolvi-
mento tecnológico e social a que se assiste tenderá |à introdução de novas 
possibilidades de interação presencial ou à distância entre o cidadão e o 
meio envolvente, tal como entre cidadãos próximos ou distantes.

 1.2.4 A interação local vs virtual

No contexto actual das cidades, “o homo sapiens transformou -se em 
homo ecranis” (Lipovetsky et al., 2010: p. 96). O mundo das tecnologias 
de comunicação influenciou o modo como constituímos e participamos 
na vida comunitária. A tecnologia digital mudou a forma de interação e o 
modo como se comunica. Com a ajuda das novas tecnologias, é possível 
contactar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo através de um 
pequeno dispositivo eletrónico. 

Vivemos numa sociedade que encurtou as distâncias e reduziu o tempo 
através da Internet, onde surgem comunidades virtuais online em qualquer 
lado do planeta capazes de agregar as pessoas distantes fisicamente. 
Como é que é tão frequente não conhecer quem vive na porta ao lado, ou 
no prédio ou na rua, ou no bairro? 

As tecnologias potenciam as ligações sociais, a partilha, a colaboração em 
projetos conjuntos, e nunca as pessoas estiverem tão conectadas digi-
talmente umas com as outras como nos dias de hoje; no entanto, parece 
difícil estabelecer uma relação real com os vizinhos, onde gestos como 
pedir uma cebola, um ovo ou qualquer coisa emprestada são recordados 
com nostalgia. 

A potencialidade que tem a tecnologia de juntar as pessoas, pode também 
inadvertidamente afastá -las da sua comunidade local. Quando a interação 
acontece a uma pequena escala e no quotidiano com as pessoas que se 
veem todos os dias, estabelece -se uma ligação com o espaço envolvente.

O desenvolvimento das comunidades virtuais construídas em torno de 
interesses comuns corre o risco de acentuar o processo de individua-
lização (Lipovetsky et al., 2010: p. 98). O anonimato do indivíduo que se 
expressa através de pseudónimos e avatares permite -lhe uma liberdade 
sem compromisso e a entrada fácil e uma saída ainda mais condescen-
dente da rede virtual.

Figura 1
Criado em 1999, o Second Life 
é um universo de comunidades 
virtuais que simulam interações 
da vida real.  
Fonte: http://secondlife.com/
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“Defrontamo -nos com a fragmentação da nossa sociedade e com o 
colapso de nossas comunidades e famílias. Vivemos em um ambiente 
social instável e tudo o que é oferecido para preencher o vazio de 
nossas vidas é a televisão.” (Rogers, 2001: p. 150) 

 1.2.5 Conclusão

Num mundo da proximidade física existe uma geografia, um território onde 
vivem pessoas que perante um cenário global se mostram impotentes e 
se fecham sobre si mesmas. E quanto mais se fecham mais impotentes 
se tornam (Bauman, 2005: p. 29).

Com o desaparecimento do espaço público, criaram -se fronteiras visíveis e 
invisíveis que não deixam espaço para a aproximação do outro. Pelas cidades 
e arredores erguem -se muros altos à volta das casas, condomínios fechados 
transformados em mundos à parte, distantes e isolados da vida na cidade, 
apenas com o objetivo de transmitir uma aparente sensação de segurança.

Para quem vive nos centros urbanos, as relações de vizinhança que uniam 
as comunidades há anos tornaram -se frouxas e quase inexistentes. Os 
vizinhos tornaram -se estranhos, as relações colaborativas entre pessoas 
que moram próximo umas das outras, escassas. Conhecer o vizinho do 
lado pelo nome é hoje uma exceção à regra (Botsman et al., 2010: p. 43). 

“Ao urbanismo contemporâneo pede -se, perante um novo paradigma 
urbano, que seja instrumento de integração espacial e social e de 
reforço da coesão e da identidades sociais. (...) A componente social 
da sustentabilidade, fundamental para a coesão social, não pode 
ser fragilizada com a desmaterialização da relação das populações 
com o território onde habitam e trabalham.” (Fadigas, 2010: p. 14)

“Civilizar” tornou -se a palavra determinante e a solução para uma socie-
dade de consumo desprendida do seu meio ambiente natural, o planeta 
Terra (Lipovetsky et al., 2010: p. 229 -230). 

Trata -se afinal de restabelecer a “abundância” perdida das sociedades 
primitivas, em relação às quais Baudrillard lembra que “a riqueza não se 
baseia nos bens, mas na permuta concreta entre as pessoas”, e essa, “por 
consequência, é ilimitada” (Baudrillard, 1995: p. 67).

Para Manzini e Jégou (2008: p. 17) é urgente a redescoberta do prazer 
numa vida de proximidade. Uma integração no local, onde

“we need to rediscover the pleasure of moving on foot, of eating local 
fruit , of feeling the cycle of seasons, of caring for things and places, 
of chatting with neighbours, of taking an active part in the life of 
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neighbourhood, of gazing at the sunset, etc. Is this change possible? 
It is possible to adopt a viewpoint where these ideas are lived, not as 
a obligation, but as a new, positive way of living and doing.”6 

Para conseguir uma inovação social é necessária a responsabilidade 
social de todos, da qual todas as tentativas de reverter a situação atual 
dependem: da perceção que cada indivíduo tem de que pertence à cidade 
e da mobilização dos que nela habitam (Rogers, 2001: p. 14).

 6. TL: Precisamos de redescobrir o prazer de passear a pé, de nos alimentarmos de fruta local, de 
sentir as mudanças das estações, de cuidar das coisas e dos lugares, de conversar com os vizinhos, 
de participar na vida do bairro, de olhar para o pôr do sol, etc. É possível esta mudança? É possível 
adotar uma perspetiva onde estes pensamentos são vividos, não como uma obrigação, mas como 
uma nova filosofia no viver e no agir.
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Fotografia  
Intercomunicador 
geral da torre n.º 2
<<
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IN CONFIANÇA E MEDO NA CIDADE

As cidades converteram -se no 
depósito de lixo de problemas de 
origem mundial. Os seus habitantes 
e aqueles que os representam 
confrontam -se habitualmente com 
uma tarefa impossível, seja para 
onde for que viremos os olhos: a 
de encontrar soluções locais para 
contradições globais.” 
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 2. Trabalhar a comunidade local: 
projetos inovadores e sustentáveis

 2.1  Entender o global para intervir no local

“Contrary to what was thought in the past, the joint phenomena 
of globalisation and networking have brought us back to the local 
dimension”.1

— Ezio Manzini in Design research for sustainable social innovation

Apesar da revolução dos sistemas de comunicação que tornaram o mundo 
“mais global”, nem toda a atividade económica e cultural do mundo é global. 
A realidade vive -se no local, e é a partir dessa vivência quotidiana que a 
mesma se constrói, evolui e se articula com o global.

A perceção social de problemas mundiais como o esgotamento de recur-
sos naturais, o aquecimento global, a poluição, a extinção de espécies, o 
envelhecimento e a solidão ou a desigualdade de oportunidades dotou o 
indivíduo de instrumentos para se adaptar à mudança permanente, capaz 
assim de transformar a sua própria realidade.

Os problemas globais representam pontos de partida para as iniciativas 
locais. Segundo Anthony Giddens (1997), a consciencialização de que 
estes problemas afetam todos, impulsiona a mobilização social  por uma 
ação cívica mais interventiva.

A “dimensão local” referida por Manzini (2007: p. 235) distancia -se da 
pequena localidade fechada dentro da sua bolha e isolada culturalmente 
e economicamente do resto do mundo. Na realidade, articula as caracte-
rísticas particulares das comunidades locais com os novos fenómenos 
motivados e apoiados em todo o mundo pela globalização, tanto na área 
da cultural, como em termos socioeconómicos.

A globalização permite “a intensificação das relações sociais em escala 
mundial, relações que ligam localidades distantes de tal maneira que 
as ocorrências locais são moldadas por acontecimentos que se dão a 
quilómetros de distância, e vice -versa” (Giddens, 1995: p. 45). A influência 
do global no local é algo que quem se envolve na observação urbana não 
deve negligenciar: o que acontece numa determinada vizinhança tende a 
ser influenciado por fatores que operam a grande distância.

 1. TL: Contrariamente ao que se pensava no passado, os fenómenos comuns da globalização e da rede 
de comunicação virtual trouxeram de volta a dimensão local.
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Castells e Borja (1997: p. 13) analisam no seu livro Local y Global: la gestión 
de las ciudades en la era de la información a possibilidade e a necessidade 
de renovar o papel específico das cidades, num mundo ocidental cada vez 
mais urbanizado e tendencialmente homogéneo, através da construção 
de uma relação dinâmica e criativa entre o local e o global com o intuito 
de evitar um local representado por um conceito fechado e identitário.

Conhecer o local tornou -se essencial para o reconhecimento objetivo e 
fidedigno das necessidades e dos recursos disponíveis no lugar, com o 
propósito de providenciar soluções para os contextos específicos estuda-
dos de forma a estimular vantagens colaborativas entre os atores locais.

 2.1.1  Glocalização: global + local

A incorporação do local no global surge nos anos 80 com o neologismo 
glocalização, inspirado no termo económico japonês dochakuka2 e impor-
tado para o Ocidente por Roland Tobertson. Segundo este sociólogo, o 
conceito de glocalização enfatiza que um produto/serviço global terá 
uma maior probabilidade de sucesso se respeitar e se adaptar às par-
ticularidades do local. Para Castells e Borja (1997: p. 328) “la glocaliza-(1997: p. 328) “la glocaliza- “la glocaliza-
ción, es decir, la articulación entre lo global y lo local. (...) En síntesis: 
globalización más proximidad.3” No entanto, apesar da sua pertinência, 
a glocalização é hoje uma realidade escassamente institucionalizada, e 
com dificuldades em progredir, devido a vários fatores: a falta de diálogo 
e de projetos parceiros entre organismos governamentais nacionais e 
poderes locais, a debilidade política dos mesmos poderes locais, que 
dificulta as relações de cooperação com a sociedade civil, tal como as 
práticas burocráticas e institucionalizadas.

A intervenção no local tendo em conta as suas especificidades possibilita 
um maior impacto e atua de forma mais incisiva num território próximo. 
Uma estratégia de mudança implementada no local, através do design 
torna o plano visível à escala do indivíduo, do bairro e da cidade, motivando 
um maior empenho e compromisso de todos. Com uma estratégia assente 
na proximidade e na integração local, os projetos são assumidos pelos 
cidadãos que os organizam e participam. 

O local permite uma intervenção mais rápida e um contacto mais próximo 
das pessoas, o que pode ser um fator determinante para o sucesso de um 
projeto social. Um bom resultado atingido em determinado contexto geo-
gráfico, não garante o sucesso da replicação do projeto em outro espaço 

 2. Palavra derivada de dochaku, que, em japonês, significa “o que vive em sua própria terra”, um con-
ceito proveniente da adaptação das técnicas de cultivo da terra às condições locais. (Fonte: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Glocalização).

 3. TL: A glocalização, significa a articulação entre o local e global. (...) Em síntese: a globalização mais 
proximidade.
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GLOCALIZAÇÃO:  
GLOBAL + LOCAL

ENTENDER O GLOBAL PARA 
INTERVIR NO LOCAL

físico, com outros habitantes. O fator humano é determinante e muitas 
vezes uma incógnita que se pode transformar numa barreira a ultrapassar 
para os líderes de projeto.

“En un mundo de globalización de la comunicación es esencial el 
mantenimiento de identidades culturales diferenciadas a fin de 
estimular el sentido de pertencia cotidiana a una sociedad concreta.” 
4(Castells et al., 1997: p. 16)

Para Ezio Manzini5, designer italiano que ao longo de trinta anos tem 
investido na inovação social e na sustentabilidade de projetos locais, nos 
quais o mais importante são as pessoas, a transição para uma sociedade 
sustentável depende do desenvolvimento das pequenas comunidades à 
escala local. Um cenário emergente que transporta quatro importantes 
conceitos -chave, small, local, open and connected, na procura de soluções 
sustentáveis. Manzini coloca nestas palavras indissociáveis e comple-
mentares entre si uma expectativa para um futuro próximo, um futuro que 
ainda não existe, mas possível (Manzini et al. 2010: p. 10).

São quatro adjetivos que sintetizam os resultados de duas décadas de 
discussão, para revelar que não existe esperança para o desenvolvimento 
de soluções sustentáveis através do design, se o ponto de partida não for 
o conhecimento do local e da comunidade que lá se insere. Da mesma 
forma, não se garante uma sustentabilidade sem se considerar que numa 
sociedade em rede, num mundo globalizado, o local/small são ao mesmo 
tempo open/connected. 

De facto, o homem vive localmente, na esfera do seu corpo físico, onde tem 
a possibilidade de controlar um pequeno número de variáveis e interage 
com um pequeno número de pessoas diariamente. Desta forma, adquire 
um sentido de pertença local, onde controla a condição das suas experi-
ências quotidianas e tem a possibilidade de contribuir para uma melhor 
qualidade de vida.

A perspetiva local/small não deverá estar encerrada sobre si mesma, 
de forma a conduzir a uma comunidade fechada e isolada do resto da 
sociedade, deverá estar ao mesmo tempo open (aberta) e connected 
(conectada). Tal como o espaço virtual, não se pode esquecer do corpo 
físico, o lugar deverá ser um interface permeável entre comunidades e 
lugares e promover a diversidade e a livre circulação de pessoas criativas 
e de ideias.

 4. TL: Num mundo globalizado da comunicação é essencial manter as diferentes identidades culturais, 
com o objetivo de fomentar um sentimento de pertença local a uma sociedade concreta.

 5. Fundador da DESIS (http://www.sustainable -everyday.net/SEPhome/home.html) e um dos principais 
impulsionadores e defensores do design sustentável.
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Numa entrevista, Manzini fala sobre a dificuldade que existe em articular 
o local com o global: “But maybe, it is exactly from dealing with this kind 
of oxymoron that a sustainable society will find the ground to emerge”6 
(Brooks, 2011).

Perante um cenário de crise socioambiental global são as iniciativas 
locais de pessoas que coletivamente organizam formas de cooperação 
entre cidadãos e o poder local, incentivando a uma cidadania pró -ativa.

 2.1.2  Microempreendedorismo social a pensar no local

“Essentially we must rethink what people need and what nature 
can tolerate.”7 

— Peter Dormer

Um dos remotos debates que envolvem a sociologia urbana debruça -se 
sobre o desaparecimento da comunidade e a necessidade que os cida-
dãos têm em se agrupar em organizações para resistir ao isolamento 
e ao individualismo. Para combater essa desagregação é importante 
desenvolverum processo de mobilização social (Castells, 1997: p. 75), de 
participação em movimentos urbanos definidos por interesses comuns, 
refletindo uma cidadania pró -ativa. 

As ações locais tem demonstrado a capacidade e a vontade de mudar. 
O crescimento espontâneo das pequenas iniciativas locais de grupos 
sociais que atuam localmente oferecendo soluções inovadoras para os 
problemas globais. As iniciativas emergentes que refletem as necessida-
des e preocupações das pessoas são um exemplo de como as pessoas 
pretendem combater a apatia local e começar a introduzir fatores de 
mudança na sua própria vida e na sua comunidade. 

Os cidadãos reagem à inércia e apatia de forma cooperativa, inovando em 
novas formas de organização e adotando modelos económicos que lhes 
permitam alcançar resultados positivos na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e na sustentabilidade do planeta.

Os microempreendedores sociais têm sido incentivados a “pensar global, 
agir local” – tendo em consideração a condição do planeta, mas agindo 
junto das suas próprias comunidades. 

Tem -se assistido a um compromisso profundo e uma ambição criativa 
para a resolução de problemas através de iniciativas que analisadas 

 6. TL: Mas talvez, seja exatamente por lidar com este tipo de paradoxo que uma sociedade sustentável 
encontre a base para emergir. 

 7. Devemos essencialmente repensar, o que as pessoas precisam e o que a natureza consegue tolerar.
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MICRO EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL A PENSAR NO LOCAL

ENTENDER O GLOBAL PARA 
INTERVIR NO LOCAL

isoladamente podem parecer insignificantes, mas observadas no seu 
conjunto têm um impacto significativo na sociedade. 

Os programas locais consideram a especificidade do lugar, bem como a 
capacidade de encontrar soluções à medida de contextos específicos. 
O impacto e a firmeza de um projeto local depende do conhecimento, 
da convicção, da responsabilidade e do empenho dos cidadãos (Bunt 
et al., 2010: p. 42).

Segundo o Global Entrepreneurship Monitor, os empreendedores já não 
são só os capitalistas com riqueza e com acesso às oportunidades, são 
também os indivíduos e as comunidades motivadas pela necessidade, 
frequentemente chamados de microempreendedores. Em Portugal, o uso 
do termo “empreendedor social está associado ao papel que os indivíduos 
ou grupos têm no desenvolvimento de projetos inovadores para a resolução 
de problemas sociais (Ferreira, 2006).

O ênfase está na capacitação individual para uma transformação social 
e o desafio colocado é muitas vezes bastante complexo, ao ponto de 
questionar as formas de atuação mais convencionais. 

Um estudo, elaborado em 2006 no Reino Unido, concluiu que o empreende-
dorismo social progride normalmente em áreas ou grupos sociais onde o 
mercado falhou. Para um empreendedor social as decisões são tomadas 
emocionalmente e nelas investe as suas capacidades, de forma indivi-
dual ou coletiva, para gerar recursos que resolvam problemas sociais. 
No entanto, convém nunca esquecer a existência de constrangimentos 
sociais que ultrapassam a capacidade de ação do indivíduo ou dos grupos 
(idem, 2006).

“Todo o discurso em Portugal sobre competitividade, produtividade, 
empreendedorismo depende de forças vitais e de afetividades. Para 
que haja coesão, esforço coletivo é preciso que se dê a possibilidade 
ao ego de se dissolver com entusiasmo num investimento que o 
ultrapasse e dê força à comunidade.” (Gil, 2012: p. 4)

As microiniciativas têm um papel importante a desempenhar perante um 
cenário de crise económica. Inseridas numa escala local, as microiniciati-
vas sociais contribuem para uma mudança de paradigma económico, no 
qual as pessoas não estão interessadas em enriquecer para conseguirem 
comprar o que necessitam, mas sim descobrir formas de colmatar essas 
necessidades através das sua competências/capacidades. 

Em entrevista, Saskia Sassem descreve as microiniciativas sociais como 
projetos com significado que suscitam no indivíduo uma enorme reali-
zação pessoal, situações que podem nem envolver dinheiro. A socióloga 
alemã assegura “this is real economy, the real oikos, the actual making 
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something that needs to be made because there is a need for it; on the 
other end the necessity, the need has to do I would say with the social. I 
think one of the great tragedies of this kind of economy that we have had 
in this kind of society is that we have lost the collective capacity to make 
the social”8 (Micronomics, 2010).

É importante promover o encontro de espaços de socialização onde todos 
os indivíduos possam ter o seu papel e dar o seu contributo na participação 
da comunidade no alargamento das relações sociais.

No passado, a utilização do espaço público era algo intrínseco, natural, 
hoje as interações no exterior têm de ser construídas e incentivadas. O 
que antes era trivial e recorrente, é hoje produto da determinação das 
pessoas. Em paralelo com os fatores negativos como a degradação dos 
espaço público e do número crescente de “não -lugares”, surgem serviços 
com ideias que fomentam a interação e possibilitam novas experiências 
nos espaços urbanos.

Para Lipovetsky e Serroy (2010: p. 236), a sociedade terá de se autor-(2010: p. 236), a sociedade terá de se autor-
responsabilizar pela solidariedade através de “um modelo que não será 
aquele em que a lógica do desempenho mata a solidariedade, nem aquele 
em que a solidariedade da assistência inibe o desejo de ter iniciativa”. 

Resta questionar que tipo de utopias conseguem ser constituídas, com 
projetos orientados para um futuro consciente das tendências, mas de 
princípios realistas.

 2.2  Economias (im)prováveis 

“The next economy is not an utopia. It is here today, growing in the 
framework of the old economy. What we have to do is to recognize it 
and to choose what we want to do.”9

— Ezio Manzini (2010)10

A globalização económica prevê novos desafios para as políticas urbanas 
(Castells et al., 1997: p. 183). A busca de políticas urbanas promotoras de 
coesão social, integração cultural e participação cívica tem gerado um pro-
tagonismo do cidadão local, do qual se destaca a sua capacidade de agir.

 8. TL: esta é a economia real, o verdadeiro oikos real, a necessidade de agir, de fazer algo para satisfazer 
essa mesma necessidade; por outro lado a própria necessidade, a necessidade tem a ver, eu diria, 
com o social. Acho que uma das grandes tragédias deste tipo de economia que temos tido nesta 
sociedade é que perdemos a capacidade coletiva para fazer o social.

 9. TL: A “nova” economia que surge não é uma utopia. Está aqui e agora, em paralelo com a velha 
economia. O que temos de fazer é reconhecê -la e escolher o que queremos fazer com ela.

 10. Intervenção de Ezio Manzini na conferência Interaction’10 sob o tema Design for Social Innovation 
and Sustainability.
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Serge Latouche, economista e ativista francês, porta -voz da teoria do 
decrescimento, tem defendido políticas e projetos sociais de intervenção 
para uma recuperação local. A importância do local para Latouche prende-
-se com a sua filosofia contra uma ideologia de crescimento ilimitado que 
aniquila os recursos naturais finitos e promove uma lógica de consumir 
cada vez mais e de ganhar para gastar cada vez mais. Como projeto de 
decrescimento “visa fazer crescer a qualidade de vida da pessoas tornando 
o ar respirável, com água potável, menos stress, mais lazer e relações 
sociais mais ricas, etc.” (Fachin, 2009).

Nos últimos anos, este economista tem sido o porta -voz de uma socie-
dade do decrescimento, alertando para a necessidade de modelos sociais 
alternativos, onde terão de surgir novos modos de vida para fazerem face 
a uma economia de crescimento insustentável num planeta esgotável.

Com uma visão utópica e atípica à solução de crescimento profetizada por 
conversas retóricas, Latouche propõe um programa de decrescimento para 
gerar uma redução salutar e consensual, no qual inclui a relocalização 
(Pannetier, 2006; Mira, 2010).

Para reduzir é crucial reavaliar os valores dominantes, e substituí -los 
por outros mais benéficos: altruísmo em vez de egoísmo, cooperação em 
vez de competição, o prazer do lazer em vez da obsessão pelo trabalho, o 
humanismo à frente de um consumismo ilimitado, o local em vez do global. 
A relocalização atribui ao produto um custo real, através da sua produção 
local, trazendo vantagens sociais, ecológicas e financeiras. Segundo a 
teoria de Stéphanie Boge, publicada em 1993 pelo Instituto de Wuppertal 
(Latouche, 2006), um iogurte de morango colocado à venda percorria 9000 
km, considerando o percurso do leite, o dos morangos, o do alumínio da 
etiqueta, a distribuição, etc. Uma viagem que contribui para o desgaste 
das economias locais e da destruição da sustentabilidade mundial.

A sustentabilidade não é apenas ambiental, “la sostenibilidad es también 
integración social” (Castells et al., 1997: p. 202). Um desenvolvimento 
urbano sustentável é apenas possível com políticas sociais que promovam 
a inclusão através da educação, com oportunidades de emprego, acesso 
à habitação e à saúde para todos. 

Existe uma forte sensibilização para os problemas que se passam a um 
nível global: a escassez de recursos, o isolamento social, a crise finan-
ceira e de valores, o envelhecimento da população mundial, problemas 
ambientais graves; no entanto, desconhece -se como agir individualmente, 
o que gera uma sensação de impotência perante um cenário mundial que 
se apresenta cada vez mais dramático. 

O desejo de uma sociedade mais sustentável levou ao aparecimento 
de muitos projetos associados à partilha, à troca de bens e aos 
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serviços partilhados inicialmente considerados “loucos” ou condenados 
ao insucesso. 

Para Rachel Botsman, co autora do livro What’s mine is yours, How colla-
borative consumption is changing the way we live, acredita que o hiper-
consumo do século XXI marcado pelo crédito e pelo sentimento de posse 
irá transformar, perante um cenário de crise, o consumo colaborativo 
numa revolução social económica, que irá reinventar não apenas o que 
se consome, mas também a maneira como se consome. 

Também Charles Leaderbeater (2010: p. 25) defende uma mudança de 
paradigma no consumo: 

“In the century to come, well -being will come to depend less on what 
we own and consume and more on what we can share with others 
and create together (...) In the 20th century we were identified by 
what we owned; in the 21st century we will also be defined by how 

we share and what we give away.”11

A consciencialização dos problemas sociais, ambientais e económicos da 
sociedade e o reconhecimento das vantagens nas ações de partilha, troca, 
aluguer ou empréstimo ajuda a estabelecer ligações de proximidade mais 
pessoais e incentiva o indivíduo a ser mais cidadão e menos consumista. 
As redes de proximidade entre os moradores locais irão ser cada vez mais 
frequentes, o que permitirá a utilização das competências e capacidades de 
cada um em projetos criativos e sociais para benefício de todos (Botsman 
et al.,2010: p. 224).

“What we have ignored is what citizens can do and the importance 
of real involvement of the people involved.”12

— Elinor Ostrom

Elinor Ostrom demonstrou no seu trabalho de investigação como a pro-
priedade comum pode ser gerida com sucesso pelas associações locais.

A propriedade coletiva reforça o envolvimento e compromisso de toda 
a comunidade. A questão da partilha de bens, sejam eles públicos ou 
privados, tem sido considerada por muitos economistas ingénua e impra-
ticável à escala mundial. Durante décadas, os economistas mais consa-
grados defenderam a propriedade privada e a procura do enriquecimento 
individual como o caminho para o progresso. 

 11. No próximo século, o bem -estar dependerá muito menos do que possuímos e consumimos, e mais, 
do que podemos partilhar com os outros e criar juntos (...) No século xx , eramos identificados pelo 
que consumíamos, no século XXI, o bem -estar será definido pelo que partilhamos e pelo que damos.

 12. TL: O que temos ignorado é o que os cidadãos podem fazer, e a importância do envolvimento real 
das pessoas envolvidas.
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Logo, foi grande a surpresa de muitos teóricos da área quando, em 2009, o 
prémio Nobel da Economia foi atribuído a Elinor Ostrom, a primeira mulher 
a ganhar nesta categoria e de formação académica em Ciências Sociais. 
Professora de Ciências Políticas na Universidade de Indiana, recebeu este 
galardão pelo seu trabalho de campo desenvolvido na Suíça, no Nepal, no 
Quénia e na Guatemala, onde demonstra a capacidade das comunidades 
locais de coletivamente criarem os seus próprios sistemas de preservação 
dos recursos comuns. 

A sua pesquisa, demonstrada de forma empírica, contraria a velha teoria 
designada de “A Tragédia dos Comuns”13, que defendia a propriedade pri-
vada como a única maneira de proteger recursos naturais finitos, como 
as terras, os recursos hídricos ou as florestas, de ações de degradação e 
destruição (Smith, 2009, Walljasper, 2009).

A entrega de um dos mais prestigiados prémios mundiais a alguém que 
acredita e defende o comportamento colaborativo na sociedade como 
forma de solucionar problemas ambientais e sociais aumenta a legitimi-
dade da partilha sustentada por princípios comunitários.

O economista Joseph Stiglitz, vencedor também do prémio Nobel, comenta 
que “o que (Elinor) Ostrom demonstrou é a existência de mecanismos de 
controle social que regulam o uso dos bens comuns, sem ter de recorrer 
aos direitos de propriedade” (Walljasper, 2009).

A entrega deste prémio é o reconhecimento de que a cooperação/colabo-
ração das pessoas para um bem comum é uma legítima estratégia eco-
nómica. Tal como a partilha de bens e serviços associados a um consumo 
colaborativo tem crescido e transformado a vida das pessoas.

A existência de economias alternativas por oposição a uma prevalência do 
capitalismo económico suscita a integração da responsabilidade social 
num compromisso pela equidade e pela coesão social. Estas economias, 
ditas solidárias (Cunha et al., 2011: p. 77), defendem que a economia tem 
de integrar as responsabilidades perante a vida com uma participação 
igualitária de todos, de forma a garantir posições para as reais necessi-
dades da comunidade.

Em Portugal, começam a surgir iniciativas de economias sociais e solidá-
rias preocupadas em encontrar novas soluções para problemas globais; 
o Mercado de Trocas para crianças em Coimbra e a Mercearia Solidária 
na Granja do Ulmeiro são dois exemplos entre vários. 

 13. Esta parábola foi descrita pelo microbiólogo e ecologista Garrett Hardin e publicado na revista 
Science em 1968. Com o nome “The Tragedy of the Commons”, retratava a situação em que vários 
indivíduos agindo de forma independente e em benefício próprio, acabariam por esgotar os recursos 
limitados propriedade de todos, mesmo que o façam sem intenção. Fonte: http://en.wikipedia.org/
wiki/Tragedy_of_the_commons .

Figura 1
Cartaz da 4.ª edição do Mercado 
de Trocas no Jardim Botânico da 
Universidade de Coimbra.
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O Mercado de Trocas para crianças, uma iniciativa proveniente da parceria 
entre a associação da Casa da Esquina e o Jardim Botânico de Coimbra, 
apresenta uma nova perspetiva para o consumo: consumir poupando. 
Trata -se de um mercado de trocas de brinquedos que promove o aumento 
do tempo de vida útil dos brinquedos —  trabalhando também o desapego 
das crianças ao bem material — e a valorização do brincar em detrimento 
do possuir.

Este projeto garante uma experiência lúdica sem que isso tenha de sig-
nificar uma aquisição progressiva de novos brinquedos. 

Como as trocas não se esgotam, as crianças levam sempre para casa 
produtos “novos” que podem depois reinserir no circuito. Desta forma, o 
projeto garante uma economia da abundância, na qual existem sempre 
brinquedos para a troca e várias opções de escolha, num círculo vicioso 
que não se acaba. Para multiplicar as oportunidades de troca, foi criada 
uma moeda social, os “jardins”, sem valor financeiro e sem correspondência 
monetária ao euro. As crianças reconstroem assim o valor das coisas com 
as quais já não brincam, atribuindo -lhe um valor mais inclusivo do que o 
estabelecido pelo mercado.

O outro exemplo, a Mercearia Solidária consiste num espaço aberto ao 
público onde é possível trocar bens e serviços. Este projeto promove o 
consumo ambiental através de uma socioeconomia de princípios soli-
dários para dar resposta às necessidades das pessoas da comunidade, 
conciliando com as potencialidades e recursos existentes na aldeia.

O projeto é desenvolvido pela associação Ação para a Justiça e Paz (AJP) e 
está aberto desde fevereiro de 2010. Tem  contribuído para um progresso 
social e económico da aldeia, num combate radical à pobreza.

A partir de um balcão social virado para a comunidade, a mercearia 
transformou -se num espaço não apenas de trocas de bens ou serviços, 
mas também num espaço informal de reflexão, de convívio e de interação 
entre pessoas de todas as idades e de proveniência social. 

As mercearias de economia solidária têm emergido em países da América 
do Sul e Central e em alguns países europeus, como a França, por iniciativa 
das câmaras municipais.

“Além de se constituir como um espaço de trocas de produtos, de 
bens e serviços com uma moeda local social, pretendemos que 
esta mercearia contribua para dignificar as relações humanas e 
comunitárias, promova valores como a justiça e a equidade, onde 
todas as pessoas se possam sentir reciprocamente responsáveis 
e respeitadas.” (Cunha et al., 2011: p. 198)

Figura 2
As crianças atribuem um valor ao 
seu brinquedo na moeda social 
os ‘jardins’.

Figura3
As trocas são efetuadas dentro 
da mercearia, com recurso a uma 
moeda social denominada de 
‘granjas’. Fonte: http://www.tvi24.
iol.pt reportagem de Fernanda 
Neto (3 -3 -2011)
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KAMIKATSU: UMA 
COMUNIDADE SUSTENTÁVEL

“Porque a solidariedade não é uma variedade do assistencialismo, 
é uma outra coisa.” (idem, 2011: p. 201)

Estes casos de inovação social revelam que é possível agir de forma 
diferente e encontrar soluções mais sustentáveis. De forma coletiva e 
cooperativa, as pessoas organizam -se na procura de uma qualidade social 
em prol de um bem -estar comum.

 2.2.1 Kamikatsu: uma comunidade sustentável

“O que é sustentável numa comunidade sustentável, não é o cresci-
mento económico, o crescimento da cidade ou a vantagem compe-
tiviva. O que é sustentável é a teia/rede da vida vista como um todo 
e da qual depende a nossa sobrevivência a longo prazo.”

— Fritjov Capra

Viver em proximidade significa ter de tomar decisões em conjunto, num 
trabalho feito por todos. As decisões devem ser conjuntas, participativas e 
colaborativas, pois só desta forma geram uma comunidade de laços fortes 

Figura 4
Um trabalho feito pela 
comunidade local, os residentes 
separam o lixo em 34 categorias. 
Fotos: Robert Gilhooly em http://
www.guardian.co.uk/world/
gallery/2008/aug/05/japan.
recycling.
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e coesa. Todos por um objetivo comum. A aldeia de Kamikatsu, situada na 
costa da ilha Shikoku, representa uma das pequenas aldeias do Japão com 
uma população de menos de 2000 pessoas. Desde 1960, a população tem 
abandonado a aldeia e caminhado para os grandes centros urbanos do 
país, prejudicando financeiramente as cidades de província. No entanto, 
Kamikatsu adotou uma estratégia ecológica local que a transforma em 
cidade turística e mais importante do que isso, a torna sustentável. 

Kamikatsu definiu o seu objetivo a longo prazo: construir uma comunidade 
sustentável baseada na ética pelo ambiente, onde nada é desperdiçado. 
Para realizar esse objetivo necessita da colaboração de todos, numa 
política ambiental cujo lema é “Zero -Waste Tokushima”. Os resíduos da 
cozinha são compostados e o resto é dividido em 34 categorias entregues 
numa loja de reciclagem, onde cada cidadão pode ir buscar o que quiser 
a custo zero. 

A cidade acredita que as comunidades são constituídas por cidadãos 
preparados para sensibilizar cada um sobre os problemas da sociedade 
global. Para os resolver os cidadãos são capazes de instituir comunidades 
seguras, com oportunidades de emprego suficientes e encontrar soluções 
para os problemas atuais. 

Uma iniciativa à escala da aldeia bem sucedida em termos ambientais foi 
a redução da emissão de CO2 em 10%, em 2010, comparado ao de 1990.
Um trabalho cooperativo de uma comunidade em prol da Humanidade. 

Figura 7
A aldeia tem como objetivo 
eliminar, até 2020, o uso de 
aterros e incineradoras, e reciclar 
ou reutilizar todos os itens de 
resíduos domésticos. Foto: Robert 
Gilhooly em http://www.guardian.
co.uk/world/gallery/2008/aug/05/
japan.recycling.

Figura 5
Cada um dos recipientes é numerado consoante a 
categoria específica de resíduos e deverá conter 
amostras para maior clareza e descrições de como 
os conteúdos são reciclados. Foto: Robert Gilhooly 
em http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2008/
aug/05/japan.recycling.

Figura 6
Os restos de comida são transformados em composto. 
Foto: Robert Gilhooly em http://www.guardian.co.uk/
world/gallery/2008/aug/05/japan.recycling.
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PROXIMIDADE: UMA 
CONDIÇÃO SUSTENTÁVEL

VIDAS CONECTADAS: UMA 
REDE SOCIAL E EMOCIONAL 
NA PROXIMIDADE

 2.3  Vidas conectadas: uma rede social e emocional 
na proximidade

“O que faz de um qualquer número de pérolas um colar é o fio invi-
sível e interior que as une, que as une a todas numa certa ordem, 
segundo uma determinada configuração; com isto obtém -se a visão 
da unidade.”

— António Sérgio

 2.3.1  Proximidade: uma condição sustentável

Perante a proximidade inevitável nas cidades, torna -se necessário esta-
belecer uma dinâmica de comunidade e retirar dessa proximidade os 
benefícios que esta oferece.

Richard Rogers no seu livro Cidades para um pequeno planeta aborda 
a questão da proximidade associada ao planeamento sustentável com 
benefícios ecológicos e energéticos para as cidades. O modelo de cidade 
proposto por Rogers opõe-se a outros modelos dominantes, com custos 
energéticos e sociais, com desperdício de recursos e de tempo de vida. 
Os modelos urbanos nos quais a cidade se apresenta dividida por zonas 
de funções com áreas residenciais afastadas dos centros criam uma 
dependência do automóvel, transformando este no principal responsável 
pela desagregação da estrutura social da cidade (Rogers, 2001: p. 38 -40). 
Também Edward Hall (1986: p. 198) acusa o automóvel de “devorar os 
espaços que poderiam servir para contatos e encontros, acabando por 
corroer tudo à sua volta, dos parques aos passeios.” 

“Portanto, as cidades compactas sustentáveis recolocam a cidade 
como o habitat ideal para uma sociedade baseada na comunidade. 
(...) As cidades devem estar próximas dos seus habitantes, propi-
ciando o contacto olho no olho, dispostas a agirem como o fermento 
da atividade humana, da geração e da expressão de uma cultura 
local” (Rogers, 2001: p. 38 -40).

casa trabalho

lazer
Distância que pode ser percorrida 
a pé ou de bicicleta

Figura 8
Esquema de um núcleo compacto 
e de uso misto que reduz as 
distâncias e permite uma 
mobilidade mais ecológica.
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A redução das distâncias entre os núcleos trabalho, lazer e habitação 
promove a cidade compacta, onde os seus habitantes beneficiam da 
proximidade, usam as ruas, privilegiam o pedonal e a comunidade. Com os 
serviços ao alcance da comunidade local, as vizinhanças desenvolvem -se, 
os bairros tornam -se sustentáveis e dinâmicos. 

Jaime Lerner, arquiteto e urbanista brasileiro, associa a sua visão de qua-
lidade de vida à tartaruga. Um réptil que tem a casa, o trabalho e o meio 
de transporte juntos e próximos; para além disso a carapaça da tartaruga 
assemelha -se ao tecido urbano, e se esta for cortada ao meio, tal como 
está a acontecer com as cidades, a tartaruga morre (Lerner, 2007).

A segmentação do tecido urbano levou os cidadãos a trabalhar num lado e 
a viver noutro distante, normalmente fora das cidades, e em consequência 
disso, deixaram de se relacionar com o seu espaço urbano. Quando as 
pessoas trabalham, vivem e se divertem na proximidade, criam bairros 
vibrantes. Viver perto do local de trabalho também significa menos viagens, 
menos poluição e menos tempo perdido. 

Um cidade sustentável terá de assegurar vários critérios, entre os quais 
ser “uma cidade compacta e policêntrica”, capaz de integrar comunidades 
nos bairros e de maximizar a proximidade (Rogers, 2001: p. 169). A ideia 
de policentrismo nas cidades é também defendida por Castells e Borja 
(Castells et al., 1997: p. 371) na construção de uma cidade integradora de 
todos; para tal “las ciudades deben ser policéntricas, los barrios plurales 
y las zonas de actividade polivalentes. Cada parte de la ciudad debe tener 
su monumentalidad, su simbologia y su identidad.”14 

 14. TL : As cidades deve ser policêntricas, os bairros mistos e as zonas de atividades polivalentes. Cada 
parte da cidade deve ter sua monumentalidade, seu simbolismo e identidade.

Figura 9
Vita, a tartaruga, uma personagem de um livro 
infantil de Jamie Lerner. A natureza a representar 
a realidade, a carapaça de uma tartaruga 
assemelha -se à planta de uma cidade, com ruas 
e bairros.
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A proximidade física incentiva a interação social da comunidade (Williams, 
2005: p. 197). As interações sociais são reforçadas quando os moradores 
têm oportunidade de contactar uns com os outros e possuem um espaço 
adequado para a interação. Nos prédios urbanos, os moradores que vivem 
mais próximos fisicamente tendem a comunicar mais, relativamente aos 
que estão mais distantes. No entanto, essas relações de proximidade 
física são ocasionalmente ultrapassadas pelas semelhanças sociais ou 
de interesses (Williams, 2005: p. 197).

A qualidade de vida das pessoas que moram próximas depende das suas 
interações quotidianas. 

A vivência quotidiana dos espaços, sociabilidades e relações sociais foram 
aprofundadas pela socióloga Maria João Freitas em contexto de realoja-
mento em bairros. 

A sua investigação (Freitas, 2001: p. 350), apoiada por sete casos empíricos, 
revela a importância da rede de vizinhança: “As redes de vizinhança são 
reconhecidas como sendo de grande importância e assumem expressões 
de uma vitalidade que é quotidianamente cuidada. (...) Os vizinhos detém 
um lugar importante e desempenham um papel estruturante às redes 
de suporte acionadas pela população, concorrendo de muito perto com 
as redes familiares nesses lugares e papel (a ‘inter ajuda’ e a ‘amizade’ 
são atributos frequentemente utilizados para caracterizar as relações 
estabelecidas com os vizinhos, sendo a ‘proximidade’ um dos motivos 
identificados como facilitadores na agilização destas redes)”.

A proximidade, para além de agente facilitador da rede de vizinhança, é 
também condição para uma convivência formal na qual não se escolhe 
os protagonistas. 

De que forma a proximidade pode tornar -se um benefício para as pessoas 
que dela usufruem?

A proximidade permite às pessoas uma atitude participativa no local 
recorrendo aos recursos existentes e às competências de cada um. Deste 
modo, torna -se premente a mobilização e o empenho de mais cidadãos 
conscientes de que podem realmente influenciar o futuro de suas comu-
nidades locais.

Através da interação social, a proximidade é um conceito que pode tornar 
um local mais social, mais sustentável e desejável de habitar.

Quando se caminha na proximidade, apreende -se o outro, conhece -se e 
reconhece -se os rostos entre nós, quanto mais não seja “de vista” (Hall, 
1986: p. 198).
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 2.3.2  Sentir a comunidade: redes locais num mundo global

“When people feel a sense of community, they are more apt to inte-
ract with the residents in their neighborhood.”15 (Chavis et al., 1990)

Numa vertente mais clássica e tradicional, a definição do termo “comu-
nidade” pode parecer óbvia e concreta demais. Refere -se a aspetos em 
comum, que fazem a união das pessoas e que lhes transmitem um sen-
timento de pertença a algo. No entanto, à medida que se tenta compre-
ender melhor o que liga estas pessoas, quais os limites e fronteiras da 
suas relações, como surge esta necessidade de pertença e como se pode 
tornar sustentável, a sua observação torna -se mais complexa e profunda, 
suscitando vários pontos de vista.

Para Chavis e Wandersman (1990: p. 73 -74) o sentido de comunidade 
no espaço urbano funciona como um estímulo à participação ativa para 
um desenvolvimento da comunidade local. Na sua investigação empírica 
destaca o papel do sentido de comunidade para estabelecer uma dinâ-
mica nas relações sociais próximas como instigador da mudança social:

“A sense of comunity is also important for neighborhood deve-
lopment, as our results suggest, because it contributes a sense 
of individual and group empowerment that helps neighbors to 
collectively act to meet their shared needs. When people share a 
strong sense of community they are motivated and empowered 
to change problems they face, and are better able to mediate the 
negative effects of things over which they have no control. A sense 
of community is the glue that can hold together a community deve-
lopment effort.”16

Todas as comunidades locais contém em si, mesmo aquelas com um baixo 
capital social, o potencial que ajuda os vizinhos a agirem coletivamente 
ao encontro das suas necessidades comuns (Stenberg, 2012).

Para Wellman (cit. por Rheingold, 2006), o termo comunidade é muito mais 
alargado e abrangente do que o de vizinhança, pois podemos pertencer a 
várias comunidades, reais ou virtuais, mas os limites do espaço de habitação 
limitam a vizinhança. É sobre estas relações de circunstância e de lugar, 

 15. TL: Quando as pessoas experimentam um sentido de comunidade, ficam mais propensas a interagir 
com os moradores do seu bairro.

 16. TL: Um sentido de comunidade também é importante para o desenvolvimento do bairro, como 
sugerem os resultados, porque contribui para o sentimento de capacitação individual ou de grupo 
que ajuda os vizinhos a agir colectivamente para resolver as suas  necessidades comuns. Quando 
as pessoas partilham um forte sentido de comunidade são motivadas e capacitadas para mudar 
os problemas a enfrentar, e são mais capazes de mediar os efeitos negativos das coisas sobre as 
quais não têm controle. O sentido de comunidade é a “cola” que une os cidadãos num esforço coletivo 
para o desenvolvimento comunitário.



2. 
TRABALHAR A 
COMUNIDADE LOCAL: 
PROJETOS INOVADORES 
E SUSTENTÁVEIS

2.3  2.3.2  

51

SENTIR A COMUNIDADE: 
REDES LOCAIS NUM MUNDO 
GLOBAL

VIDAS CONECTADAS: UMA 
REDE SOCIAL E EMOCIONAL 
NA PROXIMIDADE 

muitas vezes complicadas de gerir, que investe este projeto em design.

A Internet permitiu uma nova perspetiva sobre os recursos sociais. A 
Internet e a capacidade de as pessoas comunicarem entre si potenciou 
a troca de informação, de mensagens, de bens num mercado que é glo-
bal. A dimensão online transforma e enriquece a análise sobre a questão 
de comunidade. Por todo lado, a tecnologia tem ajudado a criar novas 
comunidades, desenvolvido plataformas de serviços online capazes de 
estabelecer relações de confiança entre estranhos, e reinventado os 
antigos hábitos através de sistemas de partilha, empréstimo ou troca. 
Pessoas que partilham bicicletas, ferramentas ou livros, trocam roupa 
que já não lhes serve e objetos de que já não necessitam, trocam tempo, 
conhecimentos e competências. 

Prezza e Costantini (1998) introduzem também eles o sentido de comuni-(1998) introduzem também eles o sentido de comuni- introduzem também eles o sentido de comuni-
dade como uma variável relevante, no sentido em que encoraja o sentido 
de identidade local, uma maior confiança, segurança e facilidade nas 
relações sociais. O sentido de comunidade promove uma ação local e 
consequentemente uma cidadania ativa, capaz de gerar compromissos 
em comum, incentivar à participação em projetos locais capazes de mudar 
a vida da comunidade vizinha.

“We would not be social being if we did not felt some sense of iden-
tification and solidarity with others around us and share in their 
experiences and expectations.”17 (Day, 2006: p. 1)

Também a satisfação residencial perspetivada por Maria João Freitas 
(1993) introduz quatro componentes vitais e complementares: rua, casa, 
bairro e vizinhos. Não basta apenas um teto. Para que as pessoas sintam 
orgulho no espaço que habitam e o revitalizem e preservem é necessário 
fazer crescer o orgulho local e um sentimento de pertença agregador 
da comunidade.

 17. TL: Não seríamos seres sociais se não sentíssemos um sentimento de identificação e solidariedade 
com os outros em nosso redor e não participássemos nas suas experiências e expectativas.
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Qual é o valor de uma rede social baseada na proximidade? Sobre as 
redes de proximidade, redes de vizinhança local, foram realizados alguns 
estudos tendo em conta a satisfação residencial e a identidade local, que 
concluíram que quando existe uma maior identificação com o espaço 
residencial existe também uma maior satisfação com as redes sociais 
estabelecidas, isto é, uma maior satisfação com os vizinhos (Almeida et 
al., 2002: p. 12).

As relações quotidianas com os vizinhos, amigos e colegas, mesmo 
que ocasionais, têm valor para o indivíduo e para a sociedade em geral 
(Gilchrist, 2009). Um simples gesto pode fazer toda a diferença, uma atitude 
pode desencadear uma ação positiva que se propaga numa rede invisível.

As preocupações do sociólogo Boaventura de Sousa Santos (cit. por 
Rodrigues, 2011) prendem -se com as condições do exercício da cidadania 
e da democracia. Segundo ele, há correntes dentro das sociedades que 
travam o exercício da democracia. “As pessoas vivem em regimes que têm 
muito pouco de democrático no quotidiano, mesmo as que vivem em países 
democráticos.” As instituições democráticas, numa razoável maioria dos 
países, estão a perder a vitalidade, pois não são capazes de captar o que 
os cidadãos desejam e corresponder a esses desejos nas suas ações. 
Segundo o sociólogo, os cidadãos organizam -se, e ganha força a ideia de 
que as redes sociais são as instituições do futuro.

Por isso, a necessidade de criar mais redes, onde o grande desafio é colocar 
as ideias em prática, sem medo de fracassar.

As redes sociais são conexões que simultaneamente restringem a 
liberdade e determinam as oportunidades para prolificar as iniciativas. 
Influenciam comportamentos, a informação, os recursos partilhados, as 
comunidades às quais se escolhem pertencer, as doenças , o pensamento. 
A rede social que se integra afeta o modo de vida dos cidadãos (Wellman, 
1997 (1988): p. xiii).

Numa abordagem exploratória às redes sociais, torna -se pertinente a 
questão: porque vivemos em rede? Porque é tão importante a ligação 
ao outro? Qual é o seu propósito? Como surgem as redes e de que forma 
afetam as pessoas que as integram? 

“I think we form social networks because the benefits of a con-
nected life outweigh the costs. (…) So the spread of good and valu-
able things is required to sustain and nourish social networks. 
Similarly, social networks are required for the spread of good and 
valuable things, like love and kindness and happiness and altruism 
and ideas. I think, in fact, that if we realized how valuable social 
networks are, we’d spend a lot more time nourishing them and 
sustaining them, because I think social networks are fundamentally 
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related to goodness. And what I think the world needs now is more 
connections”18 (Christakis, 2010).

Nicholas Christakis, médico e pesquisador em Harvard, tem investigado 
em parceria com o seu colega James Fowler a forma como as redes sociais 
influenciam o comportamento humano. 

As redes sociais são um meio de transmissão consciente ou inconsciente 
que pode atingir mais ou menos pessoas, consoante a densidade dessa 
mesma rede de contactos. 

Em rede, o poder de um torna -se poder de muitos. Do ponto de vista teórico, 
quanto mais conectados com os outros, quanto mais densa for a rede, 
mais alto é o nível de cooperação (Buchana et al., 2011: p. 3).

A abordagem da rede como forma de propagação de sentimentos e modos 
de vida revela o caráter dualista das redes sociais, um de expansão e difu-
são de informação e outro como suporte às relações humanas. Christakis 
e Fowler abordam o processo sociológico associado à capacidade humana 
de criar redes no livro Connected (Christakis et al., 2009), demonstrando 
a influência que uma pessoa recebe e exerce sobre os seus familiares e 
amigos, e a forma como esta se propaga através dos amigos, dos amigos, 
dos amigos. Os autores acreditam que a forma como as pessoas estão 
conectadas pode definir o desenvolvimento futuro das cidades, e quanto 
mais conectadas estiverem as pessoas, mais evoluídas serão as mudan-
ças sociais.

Até uma simples relação de cortesia, um cumprimento, evidencia a liga-
ção que existe entre as pessoas e que as suas ações causam impacto na 
vida dos outros, tal como os seus comportamentos e sentimentos são 
influenciados pelo que se diz e se faz (Gilchrist, 2009: p. 94).

 18. TL: Acho que formamos redes sociais porque os benefícios de uma vida conectada são maiores que 
os prejuízos. (…) Assim, a difusão de coisas boas e valiosas é exigida para sustentar e alimentar 
as redes sociais. Do mesmo modo, as redes sociais são exigidas para a difusão de coisas boas e 
valiosas como o amor e a ternura, a felicidade, o altruísmo e as ideias. Acho, de facto, que se com-
preendêssemos o quanto são valiosas as redes sociais passaríamos mais tempo alimentando -as, 
pois acredito que as redes sociais estão fundamentalmente relacionadas com o bem, e o que acho 
que o mundo necessita agora é de mais conexões”.

completa círcularlinear em estrela

Figura 10
Redes completas e incompletas
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As ligações em rede permitem a expansão do recurso humano mais ines-
timável: “a imaginação criativa, ou poder intelectual” (Rogers, 2001: p. 147). 
A importância de criar redes, virtuais ou reais, está relacionada com a 
forma como os seres humanos se agrupam para realizar o que não con-
seguem fazer sozinhos.

As redes sociais surgem quando as pessoas interagem umas com as outras 
continuamente, e estas têm de ser úteis ou desaparecem. As cartas, o 
telégrafo, o telefone, o correio eletrónico e a Internet são ferramentas de 
comunicação que trouxeram para a discussão novas formas de enten-
der as redes sociais. Antes disso as pessoas estavam confinadas a uma 
interação com as pessoas com quem se encontravam todos os dias; hoje 
interage -se com pessoas que não estão na imediata proximidade e que 
partilham um interesse, em vez de um local (Rheingold, 2006).

No entanto, a construção de ligações na proximidade significa formar 
relacionamentos não apenas com pessoas idênticas, mas também com a 
diferença dos outros. A conexão entre pessoas com características sociais 
semelhantes surgem mais facilmente e de forma espontânea, as outras 
necessitam de estabelecer uma “ponte” em torno de um interesse comum 
(Putnam, 2000: p. 23). As ligações em rede, como as conexões feitas ao 
longo da vida, sejam elas virtuais ou reais, contribuem para revitalizar 
valores e princípios que, de forma espontânea, promovem a coesão social 
e a participação ativa na sociedade.

 2.3.3  Interação social: conhecer quem está próximo 

“We are trained to become consumers and clients, not citizens and 
neighbors.”

— John McKnight e Peter Block

Numa sociedade marcada pelo consumo e pela abundância, na qual o que 
se possui é sempre insuficiente e impulsionado por uma (des)necessidade 
de compra, John McKnight e Peter Block (2010) defendem a riqueza do 
capital humano que pode existir no interior de uma comunidade local. 
Com um olhar crítico sobre o impacto invisível que o consumismo tem 
tido sobre as famílias e sobre as comunidades, destacam a pertinência 
de uma mudança de paradigma, um enriquecimento da própria vida e 
a das outras pessoas próximas quebrando a dependência de uma eco-
nomia de consumo. A descoberta dos próprios recursos da comunidade 
torna -a abundante e rica em termos de aptidões, numa perspetiva em que 
todos têm algo para dar, trocar ou partilhar, independentemente da sua 
condição financeira ou física. Desta forma, a abundância resultante dos 
recursos existentes na comunidade poderá ser utilizada, revitalizando o 
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tecido social no local. Onde, na realidade, grande parte do conhecimento 
e recursos disponíveis na comunidade local não são conhecidos ou par-
tilhados, nem mesmo pela própria. 

Numa sociedade globalizada, as boas práticas e os válidos comportamen-
tos na proximidade ultrapassaram a religião, a ética e a moral e tornaram-
-se questões de sobrevivência e de sustentabilidade. Apesar de o fácil 
acesso aos bens de consumo, proporcionado por um mundo conectado, 
ter reduzido a dependência do outro na proximidade, o cenário de crise e 
todos os seus fatores inerentes têm levado ao aparecimento de iniciativas 
locais que evidenciam um novo arquétipo de vizinhança (Monroe, 2011).

“Social relations refers to the interactions among neighbors such 
us borrowing or lending tools, informal visiting, and asking for help 
in an emergency. Through this interaction, neighbors provide each 
other with emocional/ personal, instrumental, and informational 
support.”19 (Chavis et al., 1990: p. 58)

Cada vez mais, as políticas de planeamento local apoiam o desenvolvi-
mento de comunidades mais sustentáveis. Na Inglaterra, por exemplo, 
a política nacional exige que sejam criadas “comunidades habitáveis” e 
que os novos bairros sejam projetados para incentivar a interação social 
(Williams, 2005: p. 225). As interações sociais fornecem aos moradores 
de uma comunidade informação sobre os seus concidadãos residentes, 
o que ajuda a estabelecer uma relação de confiança e de segurança, 
principalmente no espaço público, e a estimular o crescimento do capi-
tal social. Para Williams (2005: p. 225) o “Local social capital is the ‘glue’ 
which binds people together in a neighbourhood and encourages them to 
cooperate with each other”.20 

A relação social permite conhecer quem está próximo de forma a desen-
volver projetos locais que envolvam os moradores num trabalho conjunto 
e colaborativo, visando uma mudança visível nos seus prédios e bairros. 
Esta interação pode trazer benefícios que vão muito além do imediato e 
estabelecer compromissos em projetos de continuidade.

O design pode ter um papel atuante através da capacidade criativa e da inova-
ção social, em que o que importa é dar às pessoas a oportunidade de conhe-
cerem o vizinho e de na interação com o outro se conhecerem a si próprias. 

“To know who we are, we must understand how we are connected.”21 
(Christakis et al., 2009: p. XVII)

 19. TL: As relações sociais referem-se às interações entre vizinhos tais como empréstimos de ferramen-
tas, visitas informais e pedidos de ajuda em uma emergência. Através desta interação, os vizinhos 
prestam entre si, apoio emocional/pessoal, de recursos, e de informação.

 20. TL: O capital social local é a “cola” que une as pessoas num bairro e as incentiva à cooperação.
 21. TL: Para saber quem somos, precisamos compreender como estamos conectados.
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 2.3.4  (Re)conhecer para confiar 

“You must trust and believe in people or life becomes impossible.”22 
— Anton Chekhov 

Durante os anos 50, mais de dois terços dos britânicos afirmavam que a 
maioria das pessoas era de confiança. Passados quarenta anos, durante 
a década de 90, foi feita a mesma pergunta e os resultados foram bas-
tante diferentes, os “confiáveis” eram apenas 29%. O decrescimento da 
confiança na sua matriz mais tradicional, que segundo os sociólogos surge 
da integração na comunidade e no seio familiar, é uma consequência da 
mobilidade e da diversidade cultural (Mean et al., 2005: p. 18).

Na perspetiva social, as relações de confiança, interação e reciproci-
dade apoiam o aparecimento de economias de proximidade (Cunha et 
al., 2011). Por isso, conhecer quem está próximo permite -nos identificar 
recursos e fazer crescer socialmente elementos agregadores como a auto-
-organização, a interação e a confiança (Manzini, Ezio et al., 2008: p. 21).

Numa estrutura colaborativa, a confiança é uma condição que terá de 
existir para garantir um resultado positivo das interações. 

As ligações não acontecem por acaso e muitas vezes envolvem elementos 
de risco. Aprender a confiar no outro implica confiar no seu juízo e nas suas 
ações, numa expetativa de que estas sejam consistentes e recíprocas. 
Num equilíbrio informal entre as partes envolvidas são realizadas trocas, 
não necessariamente materiais, que proporcionam um intercâmbio vital 
para a relação de proximidade. Os princípios de convivência e empatia 
são valorizados, na medida em que constituem a base para uma relação 
social de elementos basilares como a “confiança, reciprocidade, altruísmo, 
sacrifício, tolerância, compreensão, preocupação, solidariedade e entre-
ajuda” (Gilchrist, 2009: p. 94). As relações de confiança evoluem através 
da sua prática recorrente, tornando -se importantes fatores na mediação 
do risco, especialmente nas trocas colaborativas.

Na proximidade, a confiança começa no reconhecimento visual prévio que 
leva ao abrir a porta e facultar a entrada em nossas casas.

Nos últimos tempos, a tecnologia tem conseguido construir algo que 
se tinha perdido, a confiança entre estranhos. Para Botsman e Rogers 
(Botsman et al., 2010: p. 91), o consumo colaborativo está a conseguir 
estabelecer as dispersas relações de confiança entre estranhos dentro 
do ecrã e fora dele. Todas as relações de colaboração se baseiam na 
reputação e na confiança: confiar que vai pagar, confiar que vai devolver, 
confiar que vai guardar, confiar que vai vigiar, confiar que não vai danificar. 

 22. TL: Deves confiar e acreditar nas pessoas ou a vida torna -se impossível.
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O conhecimento da pessoa é conseguido através da reputação dentro da 
rede adquirida através de comentários e opiniões de outros utilizadores.

Uma investigação liderada por Paul Zak (2005) mostra uma visão da 
confiança de um ponto de vista económico. Quando existem mútuas 
vantagens numa relação colaborativa essa têm tendência para repetidas 
interações, estimulando ainda mais as atitudes cooperativas. No entanto, 
a problemática da confiança não pode ser analisada do ponto de vista de 
regularidade com que as interações acontecem, pois muitas acontecem 
apenas uma vez.

O papel da confiança numa comunidade é essencial para garantir a parti-
cipação de todos, tal como o entendimento do benefícios que um serviço 
colaborativo poderá ter.

 2.3.5 A história que mudou a vida de Peter Lovenheim e dos seus vizinhos

Quando o jornalista do New York Times pede aos seus vizinhos para ir 
dormir uma noite às suas casas ele estabece com eles uma relação de 
confiança, e quando aceitam o convite torna -se numa espécie de con-
sentimento para uma relação mais próxima. 

“Os vizinhos podem enriquecer a nossa vida, de uma maneira que 
só saberemos se os conhecermos.”23

— Peter Lovenheim

“— Dad, you’re crazy!”24 Foi esta a frase que proferiu Valerie, a filha ado-
lescente do jornalista do New York Times, Peter Lovenheim, quando o 
seu pai de 50 anos saía de casa com um saco de cama debaixo do braço 
para ir dormir a casa do seu vizinho. Ao contrário da sua filha, o que ele 
considerava louca era a forma como as pessoas viviam e se integravam 
na comunidade vizinha. 

Peter Lovenheim estava disposto a mudar isso, e para tal empenhou-
-se num projeto capaz de quebrar as barreiras invisíveis entre vizinhos, 
pedindo para dormir uma noite na sua casa, e escrever sobre a experiência 
de partilhar a vida dos seus vizinhos durante 24 horas.

“Ir dormir a casa do vizinho” era importante e remetia para velhos hábitos 
e práticas antigas, não pelo dormir, mas pelo dia seguinte. As pessoas que 
habitavam essa habitação deixavam de ser estranhos para se transfor-
marem em pessoas reais. Mais de metade dos seus vizinhos responderam 
positivamente e aceitaram colaborar. 

 23. Frase proferida por Peter Lovenheim na entrega do Zócalo Public Square Book Prize.
 24. TL: — Pai, tu não estás bom da cabeça!

Figura 11
Ilustração de Sophia Martineck.

Figura 12
Livro In the Neighborhood, capa 
de Lisa Amoroso. O resultado 
de um percurso pessoal onde o 
autor explora a importância das 
relações de vizinhança.
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Este professor de inglês e jornalista usou a escrita como ferramenta de 
atuação, escreveu e publicou no livro In the Neighborhood (Lovenheim, 
2010) as experiências vividas em casa dos seus vizinhos. A inspiração 
para este projeto pessoal surgiu da forma mais dramática e cruel pos-
sível. No seu bairro vivia um casal, ambos médicos, com dois filhos, uma 
rapariga com 13 anos e um rapaz de 12 anos. Um dia o marido chegou 
a casa, matou a mulher e depois suicidou -se. Os filhos saíram a correr 
para a rua desesperados. Uma história trágica que levou Peter Lovenheim 
a questionar -se sobre a importância das relações de proximidade entre 
vizinhos, aos quais esta calamidade não parecia ter alterado a sua rotina 
diária. Depois de interrogar os seus vizinhos sobre esta família, concluiu 
que poucas pessoas conheciam esta família e que, de uma forma geral, as 
pessoas que partilhavam a mesma rua não se conheciam umas às outras.

Ao início pensou em entrevistar os vizinhos e escrever sobre a conjuntura 
social atual de uma perspetiva distante e alheia; no entanto, também 
ele próprio se sentia isolado e desagregado da sua comunidade local. 
Por isso, quis ele próprio conhecer os seus vizinhos, escrever sobre eles, 
edificar uma relação de confiança através de um consentimento para 
uma relação mais próxima. 

O que ambicionou ser um trabalho sociológico, transformou -se num artigo 
publicado pelo New York Times, num livro vencedor do Zócalo Public Square 
Book Prize25 e num projeto social válido capaz de estabelecer ligações 
numa sociedade fragmentada e gerar mudança social na rede urbana 
de um bairro.

“Devemos refletir hoje sobre a sociedade em que nos tornámos, seg-
mentada pela etnia, pelo rendimento, pela cidade versus subúrbio, 
(...). Mas também divididos por linhas pontilhadas invisíveis. Estou 
a falar sobre as linhas invisíveis que criamos à nossa volta e que 
nos isolam das pessoas que estão fisicamente mais próximas: os 
nossos vizinhos.” (Lovenheim, 2010)

Este projeto iniciado em 2003 levou à descoberta, após vários anos de 
investigação, de que a sua rua não era diferente da maioria dos bairros 
americanos, e no seu livro In the neighborhood conta uma história que 
“não é sobre a minha rua em particular, (...) é elucidativa do que está a 
acontecer numa escala maior. O isolamento. O livro poderia ter sido escrito 
em qualquer lugar na América.” 

Depois da publicação do seu artigo no New York Times com o título Won’t 
you be my neighbor? (Lovenheim, 2008), o jornalista recebeu comentá-(Lovenheim, 2008), o jornalista recebeu comentá-, o jornalista recebeu comentá-
rios provenientes das mais diversas e inesperadas partes do mundo, 

 25. Prémio anual atribuído pela Zócalo Public Square ao livro que mais contribuiu para reforçar os laços 
comunitários e promoveu a coesão social.
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congratulando -o pela iniciativa e pela forma como a sua história/ expe-
riência mudou a vida dessas pessoas, que começaram de forma local a 
valorizar o convívio entre os vizinhos. 

Peter Lovenheim conseguiu com esta epopeia pessoal ultrapassar as 
fronteiras impercetíveis, e conhecer de forma mais íntima e significativa 
os seus vizinhos. Através do conhecimento dos “protagonistas” locais 
compreendeu o potencial das relações sociais do bairro e descobriu o 
que fazer para as melhorar.
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 3. Intervenção pelo design

 3.1  A importância do design no compromisso com as pessoas

O papel do design está a mudar e a sua área de atuação é cada vez mais 
abragente e alargada. O aumento da complexidade dos problemas tor-
nou a sua resolução mais difícil. Por isso, para o design conseguir atin-
gir os objetivos, é importante perceber, tal como defende Margolin, que 
“the boundaries around these problems areas have begin to collapse (...) 
As a result, old divisions of design practice now appear increasinly and 
ineffectual”1 (cit. por Caruso et al., 2010: p. 3).

Ao longo da história, o design empenhou -se em projetos inovadores que 
estabeleceram pontes entre a sociedade e a tecnologia. A sua função inci-
diu principalmente na vertente tecnológica com a introdução nos mercados 
de novos artefactos adequados à sociedade. Atualmente, este modo de 
atuação continua válido, no entanto, surge uma nova atividade que aponta 
para um papel emergente, a inovação social. Para isso, os designers têm 
de repensar as suas intenções, o seu modo de agir, as suas metodologias, 
e aceitar que não possuem o monopólio sobre o design (Manzini et al., 
2008: p. 41). O design para a inovação social incita o designer a desenhar 
novas estratégias, a recorrer a novas ferramentas, a dispor dos recursos 
e oportunidades disponíveis, aplicando o seu talento criativo em projetos 
para, e com, as pessoas.

Com uma responsabilidade social crescente, os designers participam 
ativamente na sociedade, colocando as suas competências, capacidades e 
sensibilidades ao serviço da investigação para a inovação social (Manzini 
et al., 2008: p. 41). Esta mudança de paradigma não reduz o papel do 
designer, alarga-o a toda a sociedade contemporânea.

Para Victor Margolin (2000), a perenidade do design é assegurada, não 
pelas suas técnicas e pelos seus objetivos em constante mudança, mas 
pela sua particular capacidade em manter inalterável a sua mestria na 
conceção e no planeamento, com um resultado final que poderá ser um 
produto material, um serviço imaterial ou um sistema inovador. O objeto 
da investigação em design não é apenas o artefacto, mas também a forma 
como as pessoas reagem ao mesmo, originando uma nova pesquisa preo-
cupada em entender o contributo do design na melhoria da qualidade de 
vida das pessoas. Desta forma, o desafio para a investigação em design 
tem vindo a requerer a aproximação dos interesses de outras disciplinas 
ao design, resultando em parcerias para o cumprimento de objetivos 

 1. TL: Os limites em torno das áreas problemáticas começaram a entrar em colapso [...] Como resultado, 
as antigas divisões das áreas de atuação do design aparecem agora cada vez mais inadequadas e 
ineficazes.
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partilhados. A multidisciplinariedade do design centraliza o conhecimento 
e as técnicas provenientes de outras áreas como as ciências sociais, 
territórios pouco usuais para um designer.

“Design research as i see it has two functions: one is increase our 
knowledge of how to make products and what, in fact, might be 
made and the other is to improve our understanding of how products 
fuction as part of the social world.”2 (Margolin, 2000)

Nos últimos anos tem havido um reconhecimento do design como área 
disciplinar, tal como as suas metodologias próprias têm sido alvo de apro-
vação para uma válida investigação. Para esse facto muito tem contribuído 
autores como o professor Moreira da Silva, que distingue claramente os 
trabalhos da prática do design e dos trabalhos de investigação em design:

“A investigação em design ajuda a reduzir as dúvidas e aumenta 
as certezas. Ajuda a produzir alternativas informadas. De modo a 
conceber -se a melhor estratégia para abordar um problema com-
plexo em design temos de ir mais além dos modelos existentes e ter 
uma visão mais alargada, trabalhando interdisciplinarmente e com 
inteligência” (Moreira da Silva, 2010: p. 84).

Edelson (2002: p. 112) reforça a importância da investigação, uma aná-(2002: p. 112) reforça a importância da investigação, uma aná- reforça a importância da investigação, uma aná-
lise prévia para que as decisões tomadas sejam as mais sensatas para 
conseguir atingir os objetivos propostos.

Nas decisões tomadas numa gestão do processo criativo, os designers 
têm de encontrar o equilíbrio entre as necessidades do consumidor, das 
empresas e dos interesses coletivos da sociedade (Botsman et al., 2010).

 2. TL: A meu ver a investigação em design tem duas funções: a primeira é aumentar o nosso conheci-
mento no modo de fabrico dos produtos, e no que é, de facto, exequível, segundo é melhorar o nosso 
entendimento de como os produtos funcionam como parte do mundo social.
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 3.2  Design para a inovação social

“– Puede ser el diseño una herramienta para cambiar el mundo? 
– En su concepcion mas pura el diseño podria ser una herramienta 
para el cambio de la sociedad o de la humanidad. El mundo somos 
todos nosotros y no podrá ser cambiado hasta que todos nosotros, 
uno por uno, cambiemos. Un cambio del mundo requiere tomar 
decisiones personales a cada instante. Es cierto que los conceptos 
visuales pueden ser muy potentes para transmitir (grandes) ideas 
sociales, politicas, ecologicas… que llevan a la reflexion y a la accion.”3 

— Fernando Medina (cit. por Correcher, 2010)

A inovação tem sido uma investigação constante na história do design. 
Ao longo dos anos, esta procura incessante pelo desenvolvimento de 
produtos com novas funções, desenhados com recurso às novas tecno-
logias e a materiais inovadores, deram origem a novas formas e modos 
de utilização. Alguns produtos suscitaram uma dependência cultural, 
que apenas poderá ser desacelerada com soluções mais sustentáveis e 
mudança de hábitos de consumo fortemente enraizados. 

Philippe Starck, em entrevista ao jornal alemão Die Zeit, aborda a sua longa 
carreira enquanto designer de produtos, depreciando-a e considerando-a 
inadequada à realidade. Para além da autocrítica, acusa a disciplina do 
design, na qual se inclui como “produtora de materialidade”, uma forma de 
produzir objetos sem sentido, desnecessários, e que em nada contribuem 
para melhorar o mundo (Prüfer, 2008).

Numa sociedade caracterizada pelo consumo excessivo de objetos, pelo 
uso irresponsável dos recursos naturais e humanos, o senso comum 
perceciona o design apenas como um incremento estético, produtor de 
“coisas” inúteis para satisfazer necessidades fugazes de incentivo ao 
consumo, ampliando os problemas no futuro. 

Como tal, é perante o estigma da inutilidade atribuído ao design que este 
reage com uma postura pró -ativa, procurando ser mais ético e mais social. 
É cada vez mais frequente os designers apresentarem ideias e produtos 
que apontam para o futuro do design. 

É necessária uma democratização do design, em que o que carece de ser 
redesenhado é o próprio mundo. Tal como afirma Arnold Wasserman (2009):

 3. TL: — Pode o design ser uma ferramenta capaz de mudar o mundo?
  — No seu conceito mais puro o design poderia ser uma ferramenta capaz de mudar a sociedade 

ou a humanidade. O mundo somos todos nós e não poderá ser mudado até que todos, um por um, 
mudemos. A mudança mundial exige decisões pessoais a cada instante. É verdade que os conceitos 
visuais podem ser muito poderosos para transmitir (grande) ideias sociais, políticas, ecológicas... 
que levem à reflexão e à ação.
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“We’re going to redesign the world. The whole thing. The financial 
systems, systems of governance, and of course all of material culture. 
Why? Because we have to. Because we cannot wind up in 2050 with 
a planet that requires three planets to support it.”4

Para Manzini, ao design cabe a tarefa de estabelecer a ligação entre a 
inovação técnica e a inovação social, de forma a desenvolver artefactos 
que ajudem as pessoas a terem melhor qualidade de vida (Manzini et al. 
2008: p. 15). A palavra inovação social está relacionada com as alterações no 
modo de agir dos indivíduo ou das comunidades para resolver um problema 
identificado ou para gerar novas ideias e oportunidades. Estas inovações 
incidem mais em mudanças de comportamento do que em novas tecnolo-
gias ou mercados. São nitidamente estratégias “bottom -up” (Manzini et al., 
2008: p. 29). A inovação proveniente de comunidades criativas e inovadoras 
evidenciam novas formas de responsabilidade e iniciativas nas quais os 
consumidores/cidadãos demonstram capacidade de realizar parcerias e 
simbioses para solucionar os seus problemas de forma sustentável, recor-
rendo à partilha de bens e de serviços, numa estratégia de proximidade.

À inovação social, cabe o papel de capacitar as pessoas com as ferra-
mentas e meios para que sejam elas próprias o fator de mudança na sua 
própria vida. Através das interações sociais surgem parcerias inesperadas 
com o intuito de solucionar problemas reconhecidos por todos, que ainda 
não obtiveram solução tecnológica e empresarial. 

Apesar de as inovações sociais poderem surgir de forma espontânea, ao 
design compete desbloquear ou acelerar o processo, proporcionando con-
dições favoráveis ao seu aparecimento, amadurecimento, implementação 
e replicação através de programas com maior impacto social (Cipolla et 
al., 2011: p. 40).

“The term social innovation refers to change in the way indivi-
duals or communities act to solve a problem or to generate new 
opportunities.”5 (Manzini et al., 2008: p. 29)

Bruce Nussman (2008) defende que o design está “vivo” com ferramentas 
e métodos que deixaram de ser exclusivamente dos designers, e estão 
hoje nas mãos das pessoas que diariamente constroem as suas próprias 
experiências. 

 4. TL: Vamos ter de redesenhar o mundo. O mundo todo. Os sistemas financeiros, sistemas de gover-
nação, e, claro, todos da cultura material. Porquê? Porque temos necessidade de o fazer. Porque 
não podemos acabar em 2050 com um planeta que exige três planetas para sustentá -lo.

 5. TL: O conceito de inovação social refere -se à mudança na forma como indivíduos ou comunidades 
atuam para solucionar um problema ou para desenvolver novas oportunidades.
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 3.3  Responsabilidade ética e social do designer

“The future is us.” 
— Isabella Marras (Manzini et al., 2008: p. 21) 

As transformações económicas, ambientais e sociais a que assistimos nos 
dias de hoje são a consequência de descuidadas políticas do passado, 
que desprezaram a sustentabilidade de um planeta com recursos finitos. 
O resultado dessas medidas coloca o futuro de todos em risco.

Desde os anos 70 que Victor Papanek utiliza o design como arma, no que 
parece ser uma luta desigual entre um design ético e um sistema eco-
nómico sustentado pelo consumo de produtos. Quando no seu polémico 
livro Design for the Real World, publicado em 1972, afirma convicto de que 
“there are professions more harmful than industrial design, but only a very 
few of them”6 levou à indignação dos designers, mas também suscitou em 
alguns, valores éticos na prática do design que levaram à implementação 
de estratégias atentas às necessidades locais, e que mais tarde se esten-
deram aos países em vias de desenvolvimento (Margolin et al., 2002: p. 24).

Hoje, os tempos são de mudança e o designer não pode ficar alheio às 
transformações. Um exemplo desta contenda contra a indiferença e a 
apatia é a exposição Massive change: it’s not about the world of design. It’s 
about the design of the world organizada em 2006 pelo designer Bruce Mau, 
na qual os cidadãos eram confrontados com questões atuais e urgentes.

“Now that we can do anything, what will we do?”7 (Mau, 2004: p. 15)

Esta é a pergunta que surge na cabeça dos designers diariamente, seguida 
de outra igualmente ambiciosa: “Pode o design transformar o mundo num 
mundo melhor? (Botsman et al., 2010: p. 187). Massive Change revelou 
ser um manifesto pela ação, um estímulo para os designers que estão 
preocupados com o estado atual do mundo (Margolin, 2007: p. 11) e que 
acreditam que cada problema encontra solução no design. 

O design não pretende ser a panaceia do mundo, mas a passividade 
perante factos mundiais e incontornáveis hoje já não é possível (Heller 
et al., 2003: p. 2) e o design terá de assumir não só o seu papel enquanto 
agente de mudança, mas também o peso da sua responsabilidade. Cada 
opção que o designer adota tem um impacto social visível e consequências 
na vida das pessoas. O reconhecimento da responsabilidade traz para o 
processo de design a interdisciplinariedade e uma metodologia participada 
ativamente pelas pessoas (Caruso et al., 2010: p. 2).

 6. TL: Existem profissões mais prejudiciais que o design industrial, mas são poucas.
 7. TL: Agora que podemos fazer qualquer coisa, o que faremos?
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Com uma postura ética, o designer desempenha o seu papel interventivo 
na sociedade adotando uma estratégia de desenvolvimento de produtos 
tangíveis ou intangíveis com o propósito de melhorar o futuro imaginável. 

Sob a forma de mensagem de esperança, Isabella Marras (cit. por Manzini 
et al., 2008: p. 21) coloca, de forma metafórica, nas mãos de todos a 
busca de novos padrões de consumo e produção mais sustentáveis, para 
desenvolver modos de vida com novas responsabilidades e ações, através 
dos quais os cidadãos/consumidores por iniciativa própria dão resposta 
aos seus problemas. O aparecimento de uma consciência global sobre o 
estado do mundo incita o cidadão comum a empenhar -se em iniciativas 
locais que causem impacto na sua realidade quotidiana.

Kofi Annan, ex -secretário -geral das Nações Unidas, aquando da apresen-
tação do relatório World Watch Institute State of the World 2004 dedicado 
à sociedade do consumo, afirmou: “sustainable consumption is about the 
power of individuals”8. São as escolhas de cada um que determinam os 
padrões de consumo, o padrão de produção, a deterioração dos recursos 
naturais e limitados, o poluição do ar que se respira e o desenvolvimento 
social. Hoje, as próprias pessoas agem, exploram novas formas de cola-
boração, novos sistemas, novas oportunidades de trabalhar e viver em 
proximidade. Os cidadãos, para além de menos consumidores, tornaram-
-se “produtores” dos seus próprios projetos colaborativos, num esforço 
conjunto de melhorar o futuro de todos (Leeuw, 2011). O livro Collaborative 
Services – Social innovation and design for sustainability (Manzini et al., 
2008) resultou da investigação do projeto Emerging User Demands for 
Sustainable Solutions (EMUDE) e relevou como as pessoas são as prin-
cipais promotoras da mudança nas suas próprias vidas, numa contenda 
contra a apatia social, por um modo de vida mais sustentável.

As comunidades colaborativas apresentadas no livro mostram como a 
sociedade anseia por coesão social. Novos estilos de vida que incentivam 
à colaboração não apenas entre pessoas que partilham bens materiais, 
como bicicletas, brinquedos, livros, ferramentas ou carros, mas também 
entre pessoas que possuam os mesmos interesses e que partilham ou 
trocam os seus bens mais valiosos: tempo, aptidões e competências. 

Estes projetos comunitários atuam contra à corrente consumista e indi-
vidualista de alguns países, e começam a encontrar soluções para os 
problemas mundiais na proximidade e nas suas ligações de rede com 
os outros. 

Perante um cenário de crise atual, estas iniciativas colaborativas demons-
tram que não se pode continuar a dar resposta aos problemas com as 
mesmas receitas e fórmulas que estiveram na sua origem. Ezio Manzini 

 8. TL: O consumo sustentável é sobre o poder dos indivíduos.
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(2010: p. 8) vai mais longe nas suas convicções e afirma de forma categó- vai mais longe nas suas convicções e afirma de forma categó-
rica: “the only sustainable way to get out of the current worldwide financial 
and ecological crisis is to promote new economic models, new production 
systems, and new ideas of well -being”.9 

“Designers, like everyone else on the planet, have good reasons to 
be concerned about the future. The world is volatile, and the hability 
of the human race to make a healthy home for itself is at stake. (...) 
Designers are certainly among those whose positive contributions 
are essential to the building of a more humane world.”10 (Margolin, 
2007: p. 4)

A mudança dos paradigmas sociais e económicos deu origem a desafios 
contemporâneos mais exigentes, no qual o design assume o papel de agente 
da inovação, de transformação e de atuação na sociedade que o integra.

Numa espécie de discurso motivador com uma visão mista de designer/ 
cidadão do mundo, Milton Glaser apresentou na AIGA Conferência de 
Design 2005 uma visão sobre a responsabilidade social do design, acom-
panhada pela sua experiência de trabalho de largos anos. Muitos dos 
factos históricos como o terrorismo, as guerras, as crises, o aquecimento 
global mostram como o mundo sempre esteve em risco e também como os 
designers sempre encararam os desafios com preocupação social. O que 
está diferente nos dias de hoje é a necessidade de agir, de participar de 
forma ativa na sociedade para uma cidadania plena e justa, para a qual 
cada um pode contribuir com as suas ideias e competências. A inércia e a 
indiferença perante as atrocidades que se cometem no mundo, segundo 
Glaser (2005), terá de ser combatida com uma mudança da consciência 
humana, e os designers podem participar nessa mudança. A oportunidade 
surge agora. 

“We are all at risk, but like Victor Frankl11, we can choose how to react 
to our circumstances. We can reject the passivity and narcissism that 
leads to despair, and choose to participate in the life of our times.(...) 
Things have changed, and there is much work to do.”12 (Glaser, 2005)

 9. TL: A única maneira sustentável de sair da atual crise financeira mundial e ecológica é promover 
novos modelos económicos, novos sistemas de produção e novas ideias de bem -estar.

 10. TL: Os designers, como toda a Humanidade, têm motivos legítimos para estarem preocupados com 
o futuro. O mundo é volátil, e depende da habilidade das pessoas para erguer uma casa saudável. 
(...) Certamente, os designer estão entre os que poderão dar as mais valiosas contribuições para a 
construção de um mundo mais humano.

 11. Um psicólogo austriaco, sobrevivente do Holocausto que viveu em Auschwitz. No seu livro publicado 
em 1946, Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (tradução Man’s Search 
of Meaning) relata as suas experiências no campo de concentração num cenário degradante para 
a condição humana, ele encontrou as suas razões para continuar a lutar pela sobrevivência.

 12. TL: Todos estamos em risco, mas, tal como Victor Frankl, podemos reagir perante as circunstâncias 
em que nos encontramos. Podemos rejeitar a passividade e o narcisismo que nos leva ao desespero 
e participar de forma ativa na sociedade atual. (…) As coisas mudaram, e há tanto trabalho a fazer.
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A American Institute of Graphic Arts (AIGA), reconhecida mundialmente 
pelo seu empenho na divulgação do papel do design como instrumento 
capaz de gerar mudança económica, cultural e social, lançou na sua página 
da Internet o projeto Design for Good13 (AIGA, 2011). Uma iniciativa que 
coloca o design no centro da inovação social e impulsiona os designers 
a trabalharem em projetos colaborativos que envolvam um benefício 
social para a comunidade. A integração de designers em equipas locais 
ou o envolvimento pessoal do designer em projetos criativos, revela à 
comunidade o modo de agir do design na resolução de problemas. Com 
resultados positivos na melhoria de qualidade de vida, as pessoas envol-
vidas reconhecem as vantagens e atribuem ao design um valor imaterial. 
Um projeto com um propósito de inovação social, para além de ajudar 
as pessoas, demonstra o valor do design junto da comunidade, que lhe 
reconhece desta forma utilidade (Powell, 2011). 

É para um futuro próximo que o design irá projetar, para as novas reali-
dades que irão surgir. Ao designer cabe identificar e interpretar os sinais 
à sua volta, e tornar -se ele próprio um agente facilitador de mudança.

Mark Penn acredita na capacitação das pessoas na luta por uma causa, 
afirmando que basta apenas 1% da população para se criar um movimento 
que possa mudar o mundo (cit. por Franqueira, 2009: p. 152).

Talvez o que o mundo necessite seja de designers mais construtivos com 
uma visão independente, e profissionais capazes de desempenhar o seu 
trabalho com conhecimento, inovação, sensibilidade e ética na busca da 
tão desejada e até agora utópica sustentabilidade.

 3.4  Empatia: integrar as pessoas no processo de design

“Don’t divide the world into ‘creative’ and ‘non -creative’. Let people 
realize they are naturally creative... When people regain that confi-
dence, magic happens.”14

— David Kelley 

A empatia é fundamental na comunicação humana pela sua capacidade 
em estabelecer vínculos mais profundos e verdadeiros entre os interve-
nientes do processo de design e em agir como catalizador para a colabo-
ração entre as pessoas.

 13. Foi mantida a forma original, sem tradução, de modo a garantir o conceito mais abrangente que o 
termo inglês “Good” consegue ter.

 14. TL: Não divida o mundo em “criativos” e “não -criativos”. Permita que as pessoas compreendam que 
são naturalmente criativas... Quando as pessoas recuperam essa confiança, a mágica acontece. 
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A colaboração dos principais intervenientes no processo de design na 
procura do seu próprio bem-estar desloca o design centrado no utiliza-
dor em direção a algo que é definido por Manzini (2007: p. 243) como um 
“actor -centred design”, tal como o seu propósito final “move from the ideia 
of ‘design to solve problems’ to one of ‘designing to enable people to live 
as they like while moving towards sustainability” .

Desta forma, o indivíduo integra o processo de design e experimenta 
uma postura mais pró -ativa e cooperativa na sociedade. Para um pro-
cesso de design colaborativo é determinante considerar as pessoas como 
sujeitos atuantes e capacitá-las para que sejam os agentes da sua pró-
pria mudança.

A intervenção do sujeito no processo de design atribui ao indivíduo um 
sentido de compromisso e de responsabilidade na tomada de decisões.

Um design social responsável tem impacto direto sobre a qualidade de 
vida das pessoas, por essa razão é fundamental um envolvimento das 
mesmas no processo de design. Ao participarem ativamente num projeto 
de design, as pessoas partilham histórias pessoais e experiências únicas. 
Deste modo, estabelece -se uma relação de troca, de empatia entre quem 
projeta e quem participa.

“Participação, educação e inovação são os três elementos que cons-
tituem a força motriz de uma sociedade sustentável.” (Rogers, 2001: 
p. 175)

A organização RED (Burns et al., 2006) procura resolver problemas cada 
vez mais complexos, tais como os problemas sociais e económicos, através 
de estratégias e práticas inovadoras no design. Ao colocar o utilizador 
beneficiário no centro do processo criativo, a RED reduz o risco de falhar 
e estimula a integração social na prática de um design colaborativo.

Figura 1
Analogia entre compromisso do 
indivíduo consumidor final ou 
interveniente, no processo de 
design.

consumidor não participa 
no processo

usufrui 
do resultado final

interveniente participa 
no processo

contribui 
para o resultado final
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O designer pode fazer a diferença se incentivar toda a comunidade local a 
participar, a integrar um projeto inovador pelo qual essas pessoas sintam 
empatia. Os projetos de design com objetivos humanistas, de inovação 
social e pensamento democrático contribuiem para um reconhecimento  
do papel dos designers e do design para o enriquecimento social na vida 
das pessoas. 

“A better starting point is for designers to go out into the world and 
observe the actual experiences (...) design thinkers become embe-
dded in the lives of the people they are designing for.”15 (Brown et 
al., 2010: p. 33)

Os designers valorizam a sua experiência quando conhecem o utilizador 
final e são confrontados com uma realidade, muitas vezes, diferente 
da sua. O resultado desejado surge de um entendimento comum entre 
designer e não designers numa atividade conjunta.

Através da observação dos comportamentos, o designer propõe soluções 
sustentadas num conhecimento local ou global e resultantes das decisões 
tomadas num processo colaborativo e participativo (Edelson, 2002: p. 112).

Ir para além do funcional, com o objetivo final de conseguir melhores e mais 
eficazes resultados. Na prática de um processo colaborativo, o designer 
tem o papel de mediador dos vários pontos de vistas, utilizando as suas 
capacidades criativas de forma intuitiva para adaptar e transformar as 
ideias/conceitos em resultados proveitosos para as pessoas (Franqueira, 
2009: p. 179 -180).

Perante as oportunidades encontradas tornou -se evidente o compro-
misso assumido pelo design num projeto que leve as pessoas a valorizar 

 15. TL: O melhor ponto de partida para os designers é sair para o mundo e observar as experiências 
reais (...) os designers tornam -se parte da vida das pessoas para quem estão projetando.

designer comunidade

empatia
Área de intervenção com maior 
probabilidade de sucesso
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as relações de proximidade, a perder os receios, a estabelecer relações 
de partilha e de entreajuda e, acima de tudo, a estimular o sentido de 
comunidade de forma a valorizar o seu poder social.

“It is about humanity, generosity, and characteristics innate to human 
beings that encourage us to try to make this a better world.”16 (Heller 
et al., 2003: p. 95)

 16. TL: É sobre a humanidade, a generosidade e as características inatas aos seres humanos que nos 
encorajam a tentar fazer este mundo melhor.
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 4.  Da teoria à ação: as mais-valias 
da concretização

 4.1  Introdução

Neste capítulo serão apresentados três estudos de caso que com estra-
tégias e metodologias diferentes promovem uma cultura de proximi-
dade entre vizinhos. Estes casos foram analisados tendo em conta 
os seus objetivos, metodologias aplicadas e resultados obtidos face 
ao problemas.

Para a realização de um trabalho de investigação poderão ser utilizados 
vários métodos para a recolha de informação capaz de servir de base 
sustentável a uma teoria social. O estudo de casos é um desses métodos. 
Opta-se pelo estudo de casos, como uma estratégia de avaliação, devido 
à necessidade e vontade de compreender um fenómeno social complexo. 
Quando o investigador tem pouco controlo sobre a experiência e procura -se 
descobrir o “como” e o “porquê”. Não existem medidas, procura -se fazer 
uma análise mais aprofundada tendo em vista parâmetros previamente 
estabelecidos e segundo os critérios e informações que se pretende obter.

“In brief, the case study allows investigators to retain the holistic and 
meaningful characteristics of real -life events – such us individual 
life cycles, organizational and managerial processes, neighborhood 
change, international relations, and the maturation of industries.”1 
(Yin, 2009: p.2)

Todos os métodos qualitativos e quantitativos têm as suas limitações, van-
tagens e desvantagens. O estudo de caso é uma ferramenta de pesquisa, e 
deverá ser encarado como um método qualitativo de pesquisa. Possui uma 
relação direta com a contemporaneidade, com aplicabilidade em contexto 
real, possibilitando o esclarecimento das causas em situações únicas.

Com este método, não se ambiciona a reprodução mimética do acon-
tecimento num outro contexto, pretende-se sim analisar, através dos 
vários estudos, fatores que foram determinantes (ou inconclusivos) para 
o sucesso ou fracasso do objetivo principal. O sucesso adquirido num 
determinado contexto estudado não garante o mesmo resultado em outras 
situações; os fatores envolventes e a cultura dos participantes condicio-
nam o estudo no local.

 1. TL: Em resumo, o estudo de caso permite que os investigadores retenham as características holís-
ticas e significativas dos eventos da vida real – tais como os ciclos de vida individuais, processos 
organizacionais e de gestão, mudança de vizinhança, relações internacionais e a maturidade de 
indústrias.
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Robert Yin (2009: p. 13) distingue o estudo de caso dos métodos de investi-
gação experimental e histórica através da definição de algumas condições 
iniciais: 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon in depth within its real -life context, especially when 
the boundaries between phenomenon and context are not clearly 
evident”.2 

A escolha dos casos baseou -se na diversidade dos mesmos e nas condi-
ções consideradas basilares e estratégicas para promover e levar à pro-
ximidade entre vizinhos. São essas condições: a dinamização do espaço 
público envolvente através do convívio semanal (cozinha comunitária 
portátil), a promoção da comunicação e interação entre vizinhos (a festa 
dos vizinhos), a prestação de serviços locais e próximos baseados na 
partilha (neighborGoods). Os casos apresentados são projetos de inicia-
tivas locais, fruto de uma atitude pró -ativa do seu fundador(a) ou de uma 
entidade local.

O estudo dos casos nesta dissertação deverá ser considerado como pes-
quisa num contexto mais empírico e prático do tema, para a partir daí se 
construir um projeto a implementar. 

Todos os estudos de casos confirmaram a importância da proximidade e 
da socialização, mostrando como estas podem beneficiar as pessoas e 
ajudar na sustentabilidade do planeta.

 2. TL: Um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenómeno contemporâneo em 
profundidade, dentro de um contexto real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e 
contexto não são claramente evidentes.
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 4.2 A festa dos vizinhos
Um instrumento estratégico para o 
desenvolvimento comunitário

Palavras -chave
festa, convívio, proximidade, solidariedade, coesão social

Entidade promotora (UE)
E.F.L.S.
European Federation of Local Solidarity European Neighbours’ Day Coordination
26, rue Saussier Leroy 75017 PARIS
Tel : +33 (0)1.42.12.72.72
Fax : +33 (0)1.42.12.00.66
Fundador do projeto: Atanase Perifan

Associação sem fins lucrativos criada em 2005 e financiada pela 
União Europeia no âmbito do programa “Europa para os Cidadãos”, 
2007 -2013. A sua missão principal é implementar projetos por toda 
a Europa em prol de um bem -estar social comum, estabelecendo 
pontes de aproximação entre as pessoas.

Figura 1
A festa dos vizinhos nos subúrbios 
de Montreal, Canadá. 
Foto: Richard Phaneuf. 
Fonte: http://www.fetedesvoisins.
qc.ca

Figura 2, 3 e 4
A festa dos vizinhos em várias 
cidades francesas. Fonte: http://
www.immeublesenfete.com
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Entidade promotora (PT)
CECODHAS P. 
Comité Português de Coordenação da Habitação Social
Rua Alberto José Pessoa, Lote D – Bloco D3 Loja Esq.ª
1950-379 Lisboa | Portugal
Tel.: +351.218 593 634 | Fax.: +351.218 593 635
geral@cecodhasp.org

A CECODHAS Housing Europe é uma associação europeia presente 
em dezanove países europeus, incluindo Portugal, que desde 1988 
tem lutado pelo direito a um espaço habitacional digno para todos os 
cidadãos europeus. Até 2010 já atribuiu cerca de 21 milhões de lares 
em toda a União Europeia.

A festa dos vizinhos é um dos eventos organizados pela CECODHAS 
Portugal em parceria com a agência de comunicação LIVE Comunicação 
Global. Estas duas entidades, juntamente com as câmaras municipais, 
promovem desde 2005 este encontro que muito tem contribuído para 
o estreitamento dos laços de proximidade.

Agência de comunicação responsável 
LIVE Comunicação Global
Rua dos Douradores, 11 SL51100 -203 Lisboa –Portugal
Tel.: 210 995 054 Fax.: 218 888 406
www.livecomunicacaoglobal.com

Figura 5
A festa dos vizinhos na Nazaré. 
Fonte: http://www.vizinhos.eu

Figura 6
A festa dos vizinhos em Coimbra. 
Fonte: http://www.vizinhos.eu

Figura 7
A festa dos vizinhos em Setúbal. 
Fonte: http://www.vizinhos.eu
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 4.2.1  Objectivo principal

“Não conhecemos os nossos vizinhos, e não estimulamos as relações 
interpessoais. Algo tem de mudar!”3

Este projeto tem como objetivo principal criar laços de proximidade entre 
vizinhos, atuando de forma a melhorar a vida em comunidade, assente no 
convívio local e em princípios de solidariedade 

Um estudo encomendado pelos Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (Letarte, 2009) em março de 2009 mostra como 
a festa dos vizinhos tem conseguido ao longo dos anos de existência 
estabelecer pontes de convívio social e um espírito de entre ajuda entre 
as pessoas. São os bons resultados obtidos ao longo das várias edições 
desde 2000 que têm contribuído para uma adesão maior e um envolvi-
mento maior por parte dos países, das cidades, dos bairros e dos vizinhos.

 4.2.2  Introdução 

“Usufruir do meio onde vivemos em harmonia com aqueles que 
nos estão mais próximo criando laços de solidariedade, e mesmo 
de amizade com o outro, atenua os efeitos negativos da conjuntura 
social e potencia a construção de um futuro melhor”.4

 3. Fonte: http://www.vizinhos.eu
 4. João Carvalhosa, coordenador nacional do Dia Mundial dos Vizinhos in newsletter ‘a festa dos 

vizinhos’ n.º 3, março 2011.

Figura 9
A festa dos vizinhos em ambiente 
urbano, Saint-Basile-le-Grand, 
Canadá. Foto de Caroline Pierre. 
Fonte: http://www.fetedesvoisins.
qc.ca
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Os graves problemas do isolamento, do individualismo e da indiferença em 
relação às pessoas que moram mesmo ao nosso lado são consequências 
de uma vida urbana agitada. Os laços de parentesco e de vizinhança, anti-
gamente privilegiados pela proximidade, desagregaram -se, e as cidades 
são hoje locais onde as pessoas vivem muito tempo na proximidade, mas 
que raramente se falam ou se conhecem.

A perda do conceito e da vida em comunidade fragilizou a sociedade 
e fez crescer os medos e a insegurança. Segundo este projeto, estes 
receios poderiam ser minimizados se as relações interpessoais com 
quem nos está próximo fossem estimuladas, estimulando uma vizinhança 
mais ativa, num mundo ameaçado pelo aumento do individualismo. 
A reconstrução das ligações sociais de pequena escala começou num 
bairro de Paris em 1999, atingindo dimensão mundial com a ajuda de uma 
forte mediatização e com o empenho de todos os que se identificaram 
com a causa.

 4.2.3  O projeto em si

A convivência está ligada à nossa capacidade de viver em comunidade, 
aceitar o outro, ter capacidade de tolerar e lidar com as tensões normais 
da diferença. Esta festa pretende ser um ponto de partida para que as 
pessoas se conheçam e possam estabelecer sinergias capazes de melho-
rar o seu quotidiano. 

Este projeto é fruto da urgência de se viver numa sociedade mais social, 
mais preocupada com os outros, na qual se contrarie a sensação de 
impotência face aos problemas sociais. 

O princípio deste evento é simples: todos os anos, num dia da última 
semana de maio fixado pela organização a nível mundial, pessoas do 
mesmo prédio, do mesmo bairro, juntam -se numa festa entre vizinhos 
com o intuito de celebrar o dia mundial dos vizinhos e fomentar valores 
de cooperação, amizade e tolerância entre todos. Num contexto informal, 
as pessoas conhecem -se e descobrem pontos em comum.

“Conhecer os vizinhos ajuda à coesão social” (fonte: http://www.vizinhos.
eu) é uma máxima defendida pela entidade promotora, que através deste 
encontro anual mostra a diferença que podem fazer os pequenos gestos 
na vida quotidiana e partilhada das pessoas. 

Um simples cumprimento ou um convite despretensioso para sair ou 
partilhar uma refeição podem levar à descoberta de interesses ou assun-
tos comuns, ao desenvolvimento de laços entre as pessoas e à troca 
de experiências. 
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Com a duração de um dia, a festa dos vizinhos (organizada pelos cidadãos 
em pequena escala) reúne as condições básicas para se transformar num 
momento de partilha entre vizinhos. 

Ser (re)conhecido pelos outros e vice -versa contribui para a integração 
local e para um sentimento de pertença ao espaço e à comunidade. O reco-
nhecimento minimiza o medo e fomenta melhores relações de vizinhança 
e de proximidade, importantes para uma saudável convivência com o outro.

Em algumas cidades, a festa é complementada com exposições, concer-
tos, espetáculos de dança, concursos de culinária, feiras gastronómicas, 
atividades desportivas, actuações de grupos locais, conferências e debates 
mais sérios. Algumas associações aproveitam a oportunidade para mostrar 
à sua comunidade local o trabalho que desenvolveram ao longo do ano.

Estas atividades paralelas têm um papel fundamental como desbloquea-
dores de conversa, estimulando uma participação ativa na festa. Qualquer 
lugar servirá para reunir os vizinhos; no entanto, o ideal será aproveitar 
um espaço público comum dentro do próprio bairro, pois é mais acolhedor 
e propicia o convite à participação de mais vizinhança.

 4.2.4  Como surgiu...

O Dia dos Vizinhos surge em França, no 17.º bairro de Paris, por iniciativa 
do vice -presidente da câmara de então, Atanase Périfan, que aproveitando 
a orgânica de bairro que se vive na capital francesa decidiu criar uma 
festa que promovesse o convívio entre as pessoas da comunidade local.

Com o mote “mieux -vivre ensemble”5, o Dia dos Vizinhos começou a ser 
celebrado em 1999 e em menos de três anos ultrapassou as fronteiras 
da França, multiplicando -se em iniciativas por toda a Europa, avançando 
gradualmente para outros continentes.

Em 2004, devido ao confirmado sucesso da festa, surge o Dia Europeu dos 
Vizinhos com a adesão de sete países e uma participação de 3,4 milhões 
de europeus (fonte: www.vizinhos.eu). No ano seguinte, Portugal estreia-
-se na participação do evento, juntando -se assim aos quinze países da 
União Europeia a festejar o dia com os vizinhos. 

Em treze anos de existência aderiram 15 milhões de pessoas de trinta e 
dois países de todo o mundo (fonte: www.immeublesenfete.com). Para além 
dos números que refletem o êxito da festa, o empenho que as pessoas que 
organizam colocam na iniciativa tem sido um factor determinante para o 
seu sucesso e divulgação. 

 5. TL: aprender a viver melhor em comunidade.
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Atanase Périfan, seu fundador e principal impulsionador, afirma “la fête des 
voisins, un état d’esprit”6 (fonte: http://www.immeublesenfete.com, 2009), 
e é com este espírito que encara esta festa indispensável para reforçar 
laços de proximidade e enaltecer um sentimento de pertença ao bairro.

Este projeto tem -se revelado uma excelente oportunidade para a interação 
entre as pessoas, trazendo para o seu quotidiano o contacto social, o diá-
logo, a partilha de objetos e de experiências e promovendo um ambiente 
de amizade e de entreajuda.

 4.2.5  Estratégia de comunicação e design 

A forte mediatização tem sido fundamental para a divulgação da festa 
por todo o mundo, tal como a explicação sistemática sobre as vantagens 
sociais da festa. 

Com uma estratégia de comunicação muito bem implementada, a orga-
nização utiliza todos os meios de comunicação ao dispor para fazer a 
promoção: TV, website, Facebook, jornais, newsletters.

No website principal é possível descarregar um kit de comunicação pronto 
a usar com todos os suportes em digital e ideias para dinamizar a festa.

Esta iniciativa pretende que cada um prepare a sua própria festa e incite 
os cidadãos -vizinhos a juntarem -se para a organizar de modo a que todos 
possam participar.

A maioria das festas são organizadas pelas câmaras municipais inscri-
tas; no entanto, a organização mundial do evento defende que o ideal 
seria os próprios habitantes do bairro tomarem a iniciativa de conhe-
cer os vizinhos. Cada país tem o seu website, através do qual distribui 
todos os materiais necessários para uma divulgação e organização 
do evento. Em 2010, Portugal participou com 16 câmaras municipais 
(fonte: www.vizinhos.eu)

Todos os anos, no final das edições, são divulgados números novos que 
mostram como evolui a adesão das pessoas.

De raiz comum, os organizadores principais distribuem pelas respetivas 
entidades organizadoras de cada país os kits que estes deverão utilizar 

 6. TL: a festa dos vizinhos, um estado de espírito.

sexta-feira, 01 de junho 2012

www.facebook.com/dia.mundial.dos.vizinhos

www.vizinhos.eu

Organizada por:  __________________________________________________________________________

Local:  ________________________________________________________  Hora:  _____________________

Pormenores práticos do encontro: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Figura 9
Cartaz para a festa dos vizinhos 
2012. Fonte: http://www.vizinhos.eu

Quadro 1
Evolução da participação na 
festa dos vizinhos. Fonte: www.
immeublesenfete.com

anos 1999 2001 2004 2006 2008 2010 2012

participantes 10 mil 1,2 milhoes 3,4 milhões 6 milhões 8 milhões 8 milhões 15 milhões

países 1 1 7 22 29 32 35
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A FESTA DOS VIZINHOS: UM 
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A FESTA DOS VIZINHOS  
EM AVEIRO

para manter a mesma linguagem gráfica em todos os países. Desta forma 
estabelece-se uma identidade única da festa dos vizinhos por toda a 
Europa, o que ainda a torna mais fácil de conhecer e reconhecer.

O organismo mundial garante assim uma linguagem gráfica coerente 
fazendo com que a imagem do evento não sofra grandes alterações.

Os suportes de comunicação têm mantido ao longo das edições o mesmo 
conceito e a mesma linguagem visual associada à banda desenhada, de 
cores fortes e contrastantes. A mensagem de convívio é reforçada pelas 
fotografias das festas dos eventos anteriores. 

Os materiais de comunicação disponibilizados pela organização são fato-
res facilitadores da organização da festa. Todo o trabalho de desenvol-
vimento dos suportes gráficos está feito, só é necessária a publicação e 
distribuição dos mesmos: desde cartazes em vários tamanhos para afixar 
até ao merchandising para usar na própria festa, como aventais e t -shirts.

 4.2.6  A festa dos vizinhos em Aveiro

A convite da CECODHAS, a Divisão da Habitação Social da Câmara 
Municipal de Aveiro organiza, desde 2005, a festa dos vizinhos nas urba-
nizações sociais de Santiago e Eixo.

O município de Aveiro conta com o apoio das juntas de freguesia da Glória 
e de Eixo, da IPSS Florinhas do Vouga e da Associação de Melhoramentos 
de Eixo para organizar o dia.

Esta festa de partilha comunitária tem como público -alvo, a população 
residente em habitação social; no entanto, é extensível à comunidade 
em geral.

Figura 10
Cabeçalho do sítio promocional 
da festa, onde cada instituição 
ou particular organizador podem 
descarregar o kit de comunicação 
para divulgar o evento. Fonte: 
http://www.vizinhos.eu
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A dr.a Susana Esteves7, técnica superior da Câmara Municipal de Aveiro 
da Divisão da Habitação Social, refere que esta iniciativa é apenas uma 
de muitas que têm sido feitas para combater os graves problemas de 
isolamento identificados nestes bairros da cidade. Apesar de este ser o 
quinto ano consecutivo da realização da festa, reconhece que “existe ainda 
um longo caminho a percorrer nestas relações de proximidade”.

Conhecendo a tipologia e o funcionamento dos bairros, a divulgação da 
festa é feita de forma personalizada, contactando diretamente por telefone 
as pessoas que habitam nos bairros e colocando folhetos à entrada dos 
prédios e nas caixas do correio. Devido às características da urbanização 
de Santiago, “esta é a forma mais eficaz de divulgar e levar as pessoas 
a participar. O passa -a -palavra também resulta”, afirma a dr.a Susana 
Esteves.

Estas duas urbanizações sociais do concelho de Aveiro têm caracte-
rísticas bastantes distintas, levando a que o tipo de abordagem para a 
concretização de uma festa como esta seja diferente. A urbanização de 
Santiago tem 1052 fogos, e está inserida numa das maiores freguesias 
de Aveiro – a Glória – com uma elevada densidade demográfica (a mais 
densa do concelho), população de origens geográficas e culturais muito 
diversificadas e situações de desemprego de longa duração.

A urbanização do Eixo tem cerca de 18 anos e é composta por vinte casas 
unifamiliares. A maioria dos seus habitantes são naturais da freguesia, 
logo os laços de proximidade são mais fortes, acrescendo que a envolvente 
tem características rurais. Tal como nos outros países e nas outras cidades 
de Portugal, os materiais necessários para a festa são encomendados 
diretamente à agência de comunicação, que os produz e envia diretamente 
para os organizadores locais.

 4.2.7  Conclusão

A história desde projeto é construída pelas pessoas, a partir de episódios 
de encontros, de casamentos, de solidariedade, de amizade, de entre ajuda 
que não teriam acontecido se as pessoas continuassem a viver isoladas, 
fechadas sobre si mesmo, e alheias à comunidade em redor.

Este projeto europeu que se espalhou por todo o mundo ambiciona cons-
truir uma Europa baseada em valores importantes como a solidariedade 
e o respeito pelo outro, bem como promover a cidadania plena através do 
encontro entre pessoas. A festa dos vizinhos revelou ser um ingrediente 
ativo da vida em comunidade, trabalhando diariamente no fortaleci-
mento das relações de proximidade, na construção da interação social, 

 7. Entrevista realizada à drª Susana Esteves em 7/7/2010.
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e promovendo atitudes e comportamentos de respeito pelo outro e con-
fiança no diferente.

A celebração do Dia Europeu dos Vizinhos, em conjunto com outras ini-
ciativas comunitárias e públicas, contribui para o desenvolvimento de um 
ambiente de vida saudável e seguro.

“... a saúde humana é altamente dependente da saúde das comu-
nidades onde se vive.” (Letarte, 2009)

No entanto, para que esta festa tenha resultados positivos é necessário 
que todos os intervenientes e principais atores lhe reconheçam valor e 
capacidade de mudar/melhorar a sua vida quotidiana e entendam que o 
desaparecimento das fronteiras não implica necessariamente a perda 
ou invasão de privacidade.
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 4.3 Neighborgoods.net8

Uma economia de partilha sustentável

 8. Nota: Palavra aglutinada dos termos em inglês neighbor (vizinho) e goods (bens). O termo escolhido 
acentua a perda do sentimento de posse individual de um bem/objeto em prol de um sentimento 
de partilha de um bem/objeto.

Palavras -chave
partilha, sustentabilidade, poupança de recursos, relações de confiança

Website
http://neighborgoods.net/

Figura 13
Para um melhor entendimento 
do conceito do projeto, na 
página inicial do sítio da Internet 
é disponibilizado um vídeo 
explicativo.

Figura 11
Página da Internet onde é feita a 
gestão de toda a informação sobre 
o que se pode pedir emprestado 
e também como disponibilizar 
produtos que se queira partilhar..

Figura 12
Imagem promocional ilustrativa das 
palavras-chave deste projeto: partilha, 
proximidade e confiança. 
Foto: Cris Dobbins (Fonte: http://www.
facebook.com/NeighborGoods)
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 4.3.1  Introdução

“Para quê comprar, se posso pedir emprestado, sem pagar.” 
— Micki Krimmel

Neighborgoods.com é uma comunidade online que permite às pessoas 
partilhar, pedir emprestado e emprestar aos vizinhos objetos que apenas 
se usa esporadicamente. 

Este projeto possui implicitamente a ideia de uma ação local para mini-
mizar um problema global, o consumo irrefletido. 

Serge Latouche critica a “sociedade dominada por uma economia de cres-
cimento, cuja lógica não é crescer para satisfazer as necessidades, mas 
sim crescer por crescer” (Dannoritzer, 2011). Na opinião do economista, 
trata -se de dar espaço à imaginação e à criatividade numa ação que deve 
ser feita por todos. “Se eu decido reduzir o meu consumo de petróleo, mas 
o meu vizinho não o faz, o resultado é que eu farei com que ele tenha mais 
petróleo para consumir, e, portanto, não haverá uma mudança substan-
cial a nível global. Por isso, são melhores as iniciativas coletivas que se 
organizam por um escolha ecológica de todos. Este tipo de experiências 
é muito mais interessante” (Mira, 2010). Ele sugere também gastar com 
bom senso e aprender a consumir menos. O problema que se coloca é 
como aprender a consumir menos. 

Numa tendência contrária à sociedade de consumo, este estudo de caso 
promove uma dinâmica local através da partilha de bens, atribuindo ao 
ato de partilhar um caráter social mais importante do que ter, possuir ou 
consumir. 

 4.3.2  Como surgiu...

A inspiração surgiu em 2007, quando Micki Krimmel conheceu as pessoas 
que trabalhavam para um projeto chamado http://www.freecycle.org . Uma 
rede social com 8 434 981 indivíduos (Beal, 2003) de todo o mundo. Um 
projeto sem fins lucrativos que promove a reutilização dos objetos e o pro-
longamento do seu ciclo de vida. A sua experiência pessoal e profissional 
— colaborou com Al Gore no filme An Inconvienient Truth — incentivou -a a 
desenvolver um plano anti consumo que fizesse com que as pessoas não 
comprassem tantos objetos de uso ocasional. Para isso, Krimmel teria de 
inventar uma alternativa ao sistema de consumo, e dar opções às pessoas 
para que estas pudessem escolher entre gastar dinheiro e comprar, ou 
economizar e partilhar. Quanto teve de comprar algo para uma viagem que 
só iria usar uma vez, surgiu -lhe a ideia para NeighborGoods.net.
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Em outubro de 2009, nasceu em Los Angeles uma ideia simples, que 
contribuiu para a revitalização dos laços da comunidade local. O projeto 
surgiu com o objetivo de fazer as pessoas poupar dinheiro e recursos: 
“Economize dinheiro e recursos, partilhando objectos com os seus amigos 
e vizinhos” (Krimmel, 2009).

Para além dos objetivos comuns da partilha num contexto local, da pou-
pança, da redução da pegada ecológica, este projeto tem sido também 
um estímulo à socialização e à aproximação entre as pessoas, já que a 
partilha do mesmo objeto é recorrente entre os mesmos indivíduos.

Este projeto assenta em princípios utilitários, em que todos os que o uti-
lizam beneficiam. NeighborGoods tem a vantagem de permitir emprestar 
a vizinhos ou amigos o que se tem guardado no armário e já não se usa, 
mas também não se quer dar, vender ou trocar. 

As novas tecnologias e as redes sociais emergentes potenciam a parti-
lha entre estranhos e impulsionam uma nova cultura da desmateriali-
zação dos objetos, onde se partilham ferramentas, boleias, livros, terra, 
se dorme em casa de pessoas que não se conhecem e se empresta 
dinheiro a desconhecidos. Uma nova forma de economia onde o que 
importa não é possuir o objeto, mas o serviço que este oferece. A revita-
lização destas práticas antigas e hábitos de consumo, como a partilha, 
a troca, está, por ironia, a ser reinventada e impulsionada pelas novas 
tecnologias globais.

As redes sociais deixam de ser apenas globais e transformam -se em 
ferramentas locais capazes de transformar a vivência da comunidade 
próxima. Neste estudo de caso, a conetividade em linha e a proximidade 
física possibilitam que se vá além do consumo colaborativo, estabelecendo 
relações de confiança entre pessoas que inicialmente não se conheciam.

A questão da confiança, é essencial quando se trata de partilhar algo que 
é nosso e que temos medo de perder. O sítio da Internet Neighborgoods tira 
partido das relações de proximidade subjacentes à vizinhança, tornando-
-as vantajosas e rentáveis em benefício das pessoas.

 4.3.3  O projeto em si

A experiência de contabilizar os minutos de não utilização de um objecto 
que se possui, cuja utilização é de apenas 10 minutos por semana revela 
um desperdício de tempo de utilização de 500 000 minutos/ano. Estes 
cálculos levam a uma reflexão sobre a sociedade de consumo e sobre a 
discutível necessidade de se comprar tudo o que se tem. Se existe esta 
necessidade de posse, então porque não partilhar sem deixar de possuir?
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Sob este ponto de vista, resolve um problema diferente da troca, da venda 
ou da doação e fomenta a partilha local num espírito de entre ajuda. Neste 
projeto, Micki Krimmel propõe em estilo de missão quebrar as barreiras 
invisíveis e estabelecer relações de confiança nas comunidades vizinhas. 
Ajudar as pessoas a economizar dinheiro, mas tornar tudo mais susten-
tável reduzindo a compra de bens. 

A reflexão sobre a poupança económica e de recursos ambientais cha-
mou a atenção para os valores éticos e de cidadania, tal como partilhar e 
confiar. Partilha e confiança são dois conceitos essenciais neste projeto 
NeighborGoods. Sem confiar torna -se difícil partilhar. As ferramentas 
online funcionam como intermediário entre as pessoas e ao mesmo tempo 
como mediadores de risco, para os mais desconfiados.

Para se ter acesso aos produtos, o utilizador tem de passar por um pro-
cesso de reconhecimento da identidade, onde coloca os seus dados pes-
soais e define o seu perfil. O perfil do utilizador vai evoluindo ao longo da 
sua permanência na comunidade online e na interação com os outros 
utilizadores. Estes começam a reconhecer quem é, o nome ganha corpo 
com uma pontuação atribuída ao seu desempenho e com os comentários 
que remetem para o histórico dos empréstimos. Toda esta informação 
pretende ser o mais transparente possível e visível a todos os utilizado-
res, pois é na reputação construída ao longo destes processos de troca/
partilha que se edifica a confiança. 

O vídeo inserido na página principal www.neighborGoods.net aborda de 
forma compreensível e com imagens adequadas as vantagens económi-
cas, sociais e ecológicas deste projeto e o seu modo de funcionamento.

Um projeto de rede social contém em si fatores que dependem das pessoas 
associadas. Para conseguir garantir a sua sustentabilidade terá de ser 
aliciante e utilitário. No sítio da Internet torna -se essencial a adesão de 
cada vez mais pessoas, para criar um inventário maior de itens a partilhar. 
É uma relação entre a oferta e a procura, entre o que se tem e o que o outro 
necessita, uma simbiose local.

Todos os bens são disponibilizados pelos proprietários no seu perfil pre-
viamente traçado da forma o mais rigorosa possível. Cada vizinho ou 
amigo possui uma “lista de pedidos” na qual pode enumerar os objetos 
de que necessita.

A participação/cooperação com a comunidade local não só ajuda as pes-
soas a poupar dinheiro, mas também a consolidar o sentido da palavra 
“vizinho”. 
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 4.3.4  Plano de comunicação

A passagem dos meios de comunicação unicamente emissores para os 
novos meios de comunicação de maior interação e participação, tal com 
as redes sociais, os fóruns e até os blogues, tem permitido a partilha de 
informação entre os vários utilizadores, e a discussão de temas atuais sem 
que as pessoas se encontrem (Lipovetsky et al., 2010: p. 96). A conexão 
das pessoas através das novas tecnologias possibilita que este tipo de 
serviço atinja mais rapidamente os seus objetivos estratégicos e garanta 
uma maior visibilidade a nível mundial. A plataforma NeighborGoods 
recorreu às afirmadas plataformas de redes sociais, como o Facebook, o 
Twitter e o Open ID, para se tornar rapidamente visível mundialmente e 
acessível ao nível local.

 4.3.5  Conclusão

O estudo de caso apresentado fomenta a integração na comunidade vizi-
nha. Um projeto que aproxima as pessoas e faz prosperar um sentido de 
comunidade fundamentado pela partilha através de uma plataforma de 
rede social que privilegia a proximidade e revitaliza atitudes sociais que 
ao longo dos anos se foram perdendo. 

 “Porque é que passamos tanto tempo a ensinar as nossas crianças 
a partilhar, de forma simpática, os seus brinquedos, mas para os 
adultos partilhar é uma palavra -conceito tão difícil?” (BOTSMAN 
et al., 2010: p. 67)

A economia da partilha começa a ser cada vez mais dominante, face aos 
problemas atuais, tanto económicos como associados à gestão de recur-
sos. A partilha está associada a uma qualidade de caráter, uma atitude 
valorizada na teoria, mas inexistente e difícil de concretizar na prática.

“New digital tools aim to help people move beyond status updates to 
build productive relationships online and off.”9 (Loring, 2011)

A partilha de bens é, neste estudo de caso, assegurada por uma plataforma 
online capaz de gerar mudança nos hábitos de consumo e no comporta-
mento das pessoas, numa tentativa de estimular as relações reais para 
unir de forças em prol dos desafios comuns locais e/ou mundiais. 

 9. TL: “As novas ferramentas digitais possibilitam a construção de relações sociais dentro e fora do 
ecrã”. A jornalista Loring defende no seu artigo Networks for Neighborhood que as comunidades 
online complementam o contexto virtual com projetos colaborativos e de partilha no mundo real.
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Esta microação localizada é auxiliada pela proximidade para se conseguir 
estabelecer uma rede local de pessoas que prestem um serviço colabora-
tivo. Com uma estratégia de ação focalizada na comunidade, impulsiona 
novas atividades e projetos em comum, desenvolvendo uma cidadania 
ativa e tornando os bairros espaços físicos mais agradáveis à vida. 
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Palavras -chave
projeto educativo, design colaborativo, comunidade local, dinamização 
do espaço público

Website
http://moleculararchitecture.blogspot.com/

Entidade promotora
United Way Toronto (UWT) Action for Neighbourhood Change
26 Wellington Street East, 2nd floor, Toronto, ON, M5E 1W9, CANADA

Entidades parceiras 
Community Social Planning Council 
Toronto 
B -1366 Weston Road, CANADA

Universidade de Toronto – John H. Daniels Faculty of Architecture, 
Landscape and Design
230 College Street, Toronto ON M5T 1R2 , CANADA

 4.4  Cozinha comunitária portátil
O design ao serviço da comunidade 

Figura 14
A cozinha dispõe de 50 lugares 
sentados, uma zona de churrasco 
e caixotes que permitem fazer a 
separação do lixo. Para além da 
parte material, providencia em 
cada encontro a interação entre os 
membros da comunidade.
Fonte: http://moleculararchitectu
re.blogspot.com

Figura 15
Uma refeição sobre rodas. 
Projeto desenvolvido pelos alunos 
da John H. Daniels Faculty of 
Architecture, Landscape and 
Design, em parceria com a 
comunidade local. 
A particularidade da sua produção 
é que todo o produto final foi 
construído com materiais 
reciclados e doados pela 
comunidade. 
Fonte: http://moleculararchitectu
re.blogspot.com
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 4.4.1  Introdução

“Never underestimate the power of a meal, a pot of chili, ham-
burguer on the grill, or a platter of pasta can revolutionize your 
neighborhood”10 (Walljasper, 2007: p. 158).

Uma refeição consegue eliminar o dramático e o formal das reuniões e 
possibilita um convívio social entre vizinhos mais aberto e verdadeiro, no 
qual o assunto recorrente é normalmente o próprio bairro. 

As razões sociais e de circunstância que juntam as pessoas acabam por 
fazer dos encontros práticas comunitárias, com impacto no espaço urbano 
comum e na vida das pessoas. A conjugação de interesses e motivações 
promove uma vizinhança informada, ativa e empenhada. No final, perma-
necem as conexões, as afinidades e os laços comunitários que se criam 
e convergem para amizades ou apenas para momentos de entre ajuda.

A escolha deste projeto deve-se à sua especificidade e à metodologia 
aplicada. O resultado desta iniciativa deu estrutura social à comunidade, 
e a estratégia de design colaborativo desde a conceção à materialização 
do objeto contribuiu para a formação de estudantes de arquitetura da 
Universidade de Toronto. A integração dos principais beneficiários no 
processo de design e a execução de um protótipo com materiais cedi-
dos pela comunidade atribuem a este trabalho um caráter singular 
e exclusivo. 

Existe apenas um exemplar desta cozinha comunitária; no entanto, os 
desenhos técnicos encontram -se disponíveis no blogue, no caso de alguém 
pretender reproduzir e partilhar com os seus vizinhos uma refeição ao 
ar livre. 

 4.4.2  O projeto em si

A United Way Toronto (UWT) é uma associação canadiana que promove 
uma cultura de proximidade entre as pessoas, acreditando que este 
tipo de ligações agrega a cidade e melhora a qualidade de vida do seu 
tecido social.

A UWT estabelece metas com estratégias a longo -prazo para enfrentar os 
novos desafios sociais, que procura resolver de forma eficaz e duradoura 
em parceria com outras entidades comunitárias locais. A organização 
acredita num serviço próximo e partilhado, com uma forte envolvência da 
comunidade no sentido de concretizar uma dinâmica de bairro pró- ativa 

 10. TL: Nunca subestime o poder de uma refeição, uma panelada de chili, um hamburguer na brasa ou 
um prato de massa podem revolucionar o seu bairro.
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concentrada na geração de ideias e na descoberta de recursos capazes 
de atingir objetivos partilhados. 

Em outubro de 2006, a UWT inaugurou o projeto Action for a Neighborhood 
Change (ANC), um projeto de revitalização dos bairros suburbanos que 
pretende ser também um programa de incentivo à mudança social. 
Defendendo que a mudança deve emergir da própria comunidade, a UWT, 
atribui o papel principal da revitalização aos seus residentes, que num 
esforço social definem planos de ação, onde partilham ideias e novos 
desígnios para si e para o seu bairro. As associações de moradores, com 
a sua visão e conhecimento do terreno, foram essenciais para o desenvol-
vimento de planos assertivos capazes de produzir mudanças positivas.

O bairro histórico de Mount Dennis na cidade de Toronto mostrava sinais 
de desgaste social com o desaparecimento de vários postos de trabalho, 
devido ao encerramento da fábrica da Kodak. A intervenção do programa 
ANC e da comunidade académica através da Faculty of Architecture, 
Landscape and Design foi um dos fatores críticos do sucesso da iniciativa.

Num encontro de interesses sociais, ambas as entidades iniciaram este 
projeto colaborativo em janeiro de 2008, e pela primeira vez treze alunos 
orientados pelo professor e designer Adrian Blackwell trabalharam em 
conjunto com um grupo de residentes no bairro, que todas as sextas-feiras 
cozinhavam uns para os outros.

Com o nome “assembling11 a molecular architecture” o projeto teve quatro 
objetivos:

1.  Projetar algo passível de ser construído de forma artesanal.
2.  Colaborar com uma comunidade numa área suburbana com uma estrutura 

urbana dividida e com problemas de isolamento económico e social.
3.  Incidir sobre um assunto pertinente e urgente que fosse capaz de levar 

as pessoas a socializarem mais e obterem prazer dessa situação.

 11. Assemblagem é um estrangeirismo que foi associado às artes em 1953. Importado do francês 
Assemblage, refere-se aos projetos artísticos construídos a partir da junção de vários objetos. 
Diferente da colagem devido à sua tridimensionalidade, na assemblage os artistas reúnem qual-
quer tipo de objeto, de qualquer material, de forma a criar uma obra de arte original. (fonte: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Assemblage)

Figura 16
Almoço-convívio entre os vizinhos. 
Nesta imagem é possível ver 
as várias zonas do produto 
e a interação das pessoas 
com a mesma. Fonte: http://
moleculararchitecture.blogspot.
com
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4.  Finalmente, pensar na arquitetura e no design com um princípio social e 
político com público percetível, encorajando o aluno a sair do seu espaço 
de conforto e participar num projeto colaborativo e enriquecedor (Toronto, 
2008).

A questão da colaboração passou por vários intervenientes e funcionou 
por várias etapas: reuniões entre os elementos criativos, interações entre 
os alunos e a comunidade e entre os alunos e uma rede de associações 
locais com objetivos concretos, parceiras na procura de uma melhor 
qualidade de vida das pessoas nas cidades.

Durante meses, foram feitas várias reuniões antes de se encontrar a 
solução final. Num esforço coletivo para inventar o melhor produto, foram 
realizados esquemas, imaginando soluções arrojadas e inovadoras, dis-
cussões em grupo e intensas sessões de brainstorming.

Todas as semanas, os estudantes reuniam com a comunidade residente. 
O que começou por ser uma reunião de trabalho, na segunda semana 
passou a ser um jantar de convívio, onde as ideias surgiam naturalmente.

As duas partes intervenientes no desenvolvimento do projeto marcaram 
as suas posições e encontraram o seu lugar no processo. Os designers 
apresentavam novas propostas e soluções, e a comunidade, focada no 
problema, delimitava as ideias, tendo sempre em mente o seu objetivo 
principal. Insistiam na importância do cozinhar e de comerem todos juntos, 
lembrando também a necessidade de se criar uma estrutura móvel que 
pudesse facilmente ser deslocada no espaço público (Blackwell, 2008). 
O design da estrutura implicava também incluir lugares sentados, permitir 
a confeção dos alimentos e a separação dos resíduos.

Figura 17
Zona da churrasqueira e de 
apoio à cozinha. Fonte: http://
moleculararchitecture.blogspot.
com
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Os residentes identificavam as necessidades e requisitos do produto, 
enquando os designers propunham propostas para a satisfação dessas 
mesmas necessidades. 

Depois de várias propostas e quatro meses de trabalho intenso, o resultado 
foi para além da materialidade do produto, um projeto bem documentado, 
com todas as fases fotografadas e filmadas. A fase de produção integrou 
estudantes e moradores num envolvimento que gerou um sentimento de 
orgulho e de pertença local.

O produto final é uma cozinha versátil constituída por três partes transpor-
táveis, cada uma com uma função específica – um carrinho para preparar 
a comida com uma grande área de churrasco e um lava -loiça, um carrinho 
para a coleta do lixo com três grandes contentores e, por último, uma 
mesa de grande dimensão que acomoda cerca de 50 pessoas – todas as 
peças foi construídas com materiais doados pela própria comunidade. O 
reaproveitamento de objetos que não estavam a ser utilizados, tais como 
bicicletas antigas, madeiras de paletes industriais, tornou -se outro desafio 
para quem desenhou e concebeu.

Os três elementos que compõem esta cozinha comunitária podem, devido 
à sua visível modularidade, ser distribuídos de forma diferente consoante 
o local do evento. Esta característica permite que os moradores “arqui-
tetem” diferentes composições urbanas nos diversos espaços do bairro. 
Depois da refeição, as várias partes são facilmente encaixadas umas nas 
outras e transportadas de um sítio para o outro apenas por duas pessoas. 

Figura 18
A portabilidade do produto era 
um dos requisitos necessários 
e foi cumprido. Fonte: http://
moleculararchitecture.blogspot.
com
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Com esta cozinha comunitária, os residentes apropriam -se do espaço 
público para uso social com o intuito de promover a interação e o convívio 
social semanal entre vizinhos, onde a partilha de comida é o elemento 
agregador da comunidade.

A cozinha “sobre rodas” modular e versátil é uma resposta simples à neces-
sidade de criar relações de vizinhança através das quais se podem desen-
volver estratégias para resolução de problemas locais que afetam todos.

 4.4.3  Conceito -chave

“Nenhum de nós tinha construído até hoje nada assim”.
— Scott Keyes12

O conceito -chave deste projeto resulta da tentativa de pensar de que 
forma o design e a arquitetura podem, enquanto disciplinas curriculares, 
contribuir para um processo colaborativo ao serviço da comunidade local. 

Este projeto social tornou a experiência gratificante para os alunos que 
encararam a comunidade como o seu primeiro cliente final. O contacto com 
a realidade das comunidades e a proximidade à sociedade revelaram ser 
mais instrutivos na capacidade de resolver problemas do que o contexto de 
sala de aula, onde estas questões são facilmente ludibriadas ou abafadas.

“We’re all one people, that’s why we need more projects like the 
community kitchen… welcoming places where we can hug, laugh, 
and eat together”.13

— Josie Mullins, residente local

A cozinha começou a ser integrada nas atividades existentes no bairro, 
e todas as sextas -feiras apareciam 40 -50 pessoas para partilharem a 
comida, o espaço e trocar ideias. Ao longo de quatro anos, os moradores 
mostraram -se interessados nas preocupações reais e nas questões de 
vizinhança, e com entusiasmo participaram em sessões locais para deli-
near estratégias de solução dos assuntos mais relevantes e vitais para a 
comunidade (Toronto, 2011).

 12. Um dos treze alunos do mestrado em Arquitetura aquando da inauguração da cozinha a 26 de abril 
de 2008 no Gladhurst Park (fonte: http://www.assemblingmodular).

 13. TL: Somos todos uma só população, é por isso que precisamos de mais projetos como a cozinha 
comunitária... com lugares acolhedores onde possamos abraçar, rir e comer juntos (fonte: http://
www.assemblingmodular).
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 4.4.4  Conclusão

“... the task is no longer to design for a universal audience, or national 
grups, or market segments, or even the ideological abstraction know 
as ‘the consumer’. Despite the continuing role of mass -production in 
many societies, the task is to design for the individual placed in his or 
her immediate context. Our products should support the individual 
in the effort to become an active participant in culture, searching 
for locally significant coherence and connection. (...) Designing such 
pathways is a difficult challenge”.14 (Buchanan, 1998: p. 16) 

Este projeto trouxe para a comunidade a metodologia processual do 
design, quebrou algumas barreiras institucionais e envolveu os estu-
dantes num projeto de significado social relevante. Integrou os alunos 
na complexidade do mundo real, retirou -os da sua zona de conforto, as 
salas de aula e confrontou-os com o utilizador final. Para além do papel 
pedagógico, o design funcionou como ferramenta de inovação social no 
estreitamento dos laços entre as instituições escolares com a comunidade 
local. Um projeto participado e colaborativo permite aos alunos, enquanto 
“cidadãos do mundo” pensarem na forma como agir no local através de 
um pensar global. 

O entendimento dos objetivos do projeto e quais as suas vantagens con-
quistou as pessoas da comunidade local, que aceitaram o desafio e cola-
boraram de forma ativa ao longo de todo o processo de desenvolvimento 
do produto.

O produto final foi uma cozinha comunitária, resultado de um conheci-
mento local por parte dos designers/cidadãos e dos inputs dos principais 
beneficiários. 

A apropriação dos espaços públicos pela comunidade para uma melhor 
qualidade de vida incentiva ao espírito de partilha e de entre -ajuda entre 
vizinhos. As refeições confecionadas e servidas neste contexto de espaço 
de e para todos, são uma forma de conhecer e socializar com o outro, 
descobrir os recursos disponíveis no bairro e promover um sentido de 
comunidade que incentive à discussão dos problemas locais e a encontrar 
formas de os resolver.

 14. TL: O propósito do design não é mais projetar produtos para o público universal, ou para determinados 
mercados nacionais, ou segmentos de mercado, nem sequer para o conceito abstrato denominado 
‘consumidor’. Apesar do incessante papel da produção em massa em muitas sociedades, a tarefa 
do design hoje assenta em projetar para o indivíduo inserido no seu contexto imediato. Os produtos 
deveriam ajudar o indivíduo no seu empenho em se transformar num participante cultural ativo, 
na procura de uma coerência e conexão com significado local.
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BAIRRO DA PRAÇA DE 
ENTRECAMPOS (PT)

 4.5 Outros estudos de caso 
Os exemplos seguintes deverão ser considerados como estudos de caso 
desta dissertação, devido à sua pertinência e impacto social. No entanto, 
a autora preferiu não aprofundar mais estes exemplos por pretender 
apresentar neste capítulo uma maior diversidade de tipologias de casos. 

 4.5.1 Bairro da praça de Entrecampos (PT)

Em Portugal, o bairro da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa 
(EPUL) situado na praça de Entrecampos em Lisboa, é um exemplo do 
aproveitamento de recursos da comunidade residente.

Com o slogan “a minha vida mais perto de tudo”, o atelier Promontório 
Arquitetos desenvolveu um projeto de espaços residenciais com equipa-
mentos de lazer e áreas verdes, oferecendo aos jovens a oportunidade de 
viver numa zona privilegiada e central da cidade. 

De forma a promover a socialização entre vizinhos, foi criado numa das 
redes sociais mais influentes, o Facebook, um grupo fechado com 158 

Website
http://www.facebook.com/groups/pracadeentrecampos/

Figura 19
Vista geral do bairro da praça de 
Entrecampos. Fonte: http://www.
facebook.com



O DESIGN NA VALORIZAÇÃO  
DE UMA CULTURA DE PROXIMIDADE

SILVINA FÉLIX

106

membros15 para promover encontros sociais e e a partilha de informações 
que muito tem contribuído para a aproximação dos vizinhos.

A conjugação de uma plataforma digital com um segmento de mercado 
jovem habituado a lidar com as novas tecnologias potenciou a materia-
lização de uma rede que começou por ser virtual, mas que rapidamente 
se converteu em socialização offline. Os assuntos abordados na página 
dizem respeito na sua maioria à vivência no bairro e nas casas. Os “new 
kids on the block”16 procuram sugestões junto dos moradores mais antigos 
para solucionar problemas relativos a equipamentos da casa, ou pedir 
contactos para encomendar serviços nas proximidades. O comércio local 
contribui também para a dinamização do bairro com descontos ao vizinhos.

A plataforma funciona como um jornal de parede, divulgando os produtos 
disponíveis para venda e a oferta imobiliária. Entre os moradores promove-
se um espírito de troca e partilha de objetos, fornecem-se informações 
locais de interesse mútuo, anunciam-se festas temáticas de convívio entre 
a vizinhança e combinam-se atividades desportivas. Para além disso, 
moradores conhecem os recursos que existem dentro da comunidade e 
utilizam -nos em benefício de todos, promovendo desta forma uma socia-
lização tanto online como offline.

 4.5.2 Hey, Neighbor! (EUA)

 15. Dados de 24/11/2011 (Fonte: http://www.facebook.com/groups/pracadeentrecampos/)
 16. É deste modo que são tratados os novos moradores dos blocos, numa referência à boys band New 

Kids on the Block, que surgiu na década de 90.

Website
http://heyneighbor.com/pages/home

Figura 20
Logotipo do sítio da Internet Hey, 
Neighbor!. 
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As redes sociais têm-se revelado capazes de manter em contacto amigos, 
família e meros conhecidos, eliminando obstáculos tradicionais como a 
distância geográfica (Gross, 2011).

No passado, a tecnologia desempenhou um papel fundamental na apro-
ximação de pessoas afastadas geograficamente, mas não deu a devida 
atenção à forma como nos conectamos com a rede social mais próxima: 
os vizinhos.

“We did not see a social network that could connect us to what we 
believe is one of the most important communities of all, the neigh-
borhood. We realized that neighborhoods really were the original 
social network.”17

— Nirav Tolia, fundadora do website: http://nextdoor.com. 

 17. TL: Nós fechamos os olhos a uma rede social que nos une ao que acreditamos ser uma das comu-
nidades mais importantes, o bairro. Este, sim, foi a rede social de origem.

Figura 21 e 22
Página inicial do sítio da Internet 
onde estão implícitos alguns dos 
conceitos-chave deste projeto: 
What makes a neighborhood great? 
Neighbors.
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O sítio da Internet Hey, Neighbor! faz parte de uma tendência que tem 
aumentado nos últimos anos de ferramentas online para colmatar a 
ausência de proximidade física.

Numa pesquisa realizada pelo Pew Research Center (cit. por Gross, 2011) 
em 2010, 19% dos entrevistados comunicaram saber os nomes de todos 
os seus vizinhos, enquanto 28% afirmaram não conhecer nenhum deles. 
A pesquisa revelou, também, que os utilizadores diários das redes sociais 
tinham uma maior probabilidade de conhecer os seus vizinhos do que 
os não utilizadores ou os que acediam à rede com menor frequência, 
contrariando as suposições de que as redes sociais online diminuem a 
interação com o mundo real.

Hey, Neighbor! é uma plataforma digital, ainda em versão beta, que tem 
como principal objectivo estabelecer relações sociais entre vizinhos, 
atuando de forma localizada para tentar descobrir recursos no bairro, que 
podem existir até na porta ao lado de quem necessita deles. Procura-se 
recuperar a proximidade física entre vizinhos através, por exemplo, do 
envio de notificações para os telemóveis dos utilizadores, quando alguém 
do bairro precisa de um favor, uma ferramenta ou um serviço.

Esta rede social reaviva a consciência social do empréstimo gratuito ou 
da troca de favores, que podem resultar das coisas mais simples: a ajuda 
para deslocar um sofá, o pedido de uma chave de fendas ou a disponi-
bilidade para se comprar algo. É uma ideia simples que visa aproveitar 
a dinâmica de uma economia colaborativa já aproveitada noutros sítios 
como Rentalic.com, Nextdoor.com ou Neighborgoods.net.

“We’re not necessarily trying to make everyone who passes each 
other on the street hug each other. But there’s a value to having a 
relationship with the people who live next to you.”18

— Daniel Dietrich, fundador do sítio www.heyneighbor.com

 

 18. TL: Não estamos necessariamente a tentar que as pessoas que se cruzam na rua se abracem. Mas 
existe um ganho intrínseco no relacionamento com quem vive próximo de nós.”
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 4.5.3  Na terra de Candy Chang (EUA)

“I would rather hear potty -mouth remarks from my neighbors than 
nothing at all!”19

— Candy Chang, co fundadora do sítio http://civiccenter.cc/

 19. TL: Prefiro ouvir observações disparatadas dos meus vizinhos do que não ouvir nada!

Website
http://candychang.com

Figura 23
Hello, Neighbors! Projeto urbano 
concebido a partir da dissertação
Hello, Neighbors!: Outdoor Flyers, 
Online Forums, and an Eye 
Towards Collective Neighborhood 
Communication realizada em 2007 
na Universidade de Columbia. 
Fonte: http://candychang.com

Figura 24
Neighbor Doorknob Hanger. 
Contributo de Candy Chang para a 
revista GOOD de abril 2010, onde 
o tema principal eram os bairros e 
as relações de vizinhança.
Fonte: http://civiccenter.cc

Figura 25
It’s Good to be here. Projeto urbano 
com o objetivo de estabelecer uma 
ligação emocional entre a pessoa 
e a cidade onde habita. Fotografia: 
Randal Ford.
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Candy Chang é uma artista de arte urbana e designer gráfica, de ascen-
dência tailandesa, que acredita na transformação das cidades e dos seus 
espaços públicos através da inovação urbana. Reconhecida como líder no 
desenvolvimento de novas estratégias para o planeamento das cidades, 
o trabalho que desenvolve junto das comunidades locais promove a inte-
ração dos cidadãos através de projetos em si. Através da arte e do design 
ambiciona aproximar a cidade dos cidadão de forma a que estes possam 
desempenhar um papel mais ativo na sociedade civil.

Os seus projetos nascem de perguntas que surgem da observação crítica 
à cidade, enquanto cidadã, dando depois origem a projetos comunitários 
criativos, muitas vezes recorrendo a ferramentas simples, num misto de 
arte de rua, planeamento urbano e ativismo político.

Candy Chang trabalhou com comunidades nos Estados Unidos , África do 
Sul, Malásia, Finlândia, México, Quénia e Cazaquistão, onde implementou 
projetos sobre os direitos humanos, a habitação, a proteção da natureza 
e o desenvolvimento económico.

No seu trabalho de investigação abordou o tema Hello, Neighbors!: Outdoor 
Flyers, Online Forums, and an Eye Towards Collective Neighborhood 
Communication, onde demonstrou que apesar de existirem cada vez 
mais ferramentas de comunicação, ainda é difícil conseguir chegar a 
todo o bairro. Para facilitar a comunicação entre vizinhos, Candy Chang 
desenvolveu um sistema de comunicação de panfletos estrategicamente 
colocados em postes de iluminação pelos vários bairros da cidade, que 
rapidamente se tornaram cartazes oficiais de uma comunicação local. 

 
Duas ideias simples de Candy Chang:

1.  Neighborland (http://neighborland.org)

Uma ferramenta digital para ajudar as pessoas a criar e implementar 
ideias nas suas comunidades. A plataforma pretende também impulsionar 

Figura 26
Projeto Before I die I want to _____________________

Figura 27
Páginas interiores da publicação Hello, Neighbors!

Figura 28
Projeto Looking for Love Again encomendado pelo 
Alaska Design Forum. Um projeto de histórias e 
memórias recolhidas junto das pessoas sobre os 
edifícios abandonados e negligenciados da cidade.
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NA TERRA DE CANDY CHANG 
(EUA)

a criação de uma rede de proximidade capaz de apoiar ideias dos vizinhos 
e de conectar pessoas que compartilhem os mesmos interesses.

Neighborland resultou de um esforço da equipa liderada por Dan Parham, 
Tee Parham e Candy Chang em estreita colaboração com instituições 
locais e residentes, no qual o mais importante é agir, colaborar e fazer as 
coisas acontecer!

“A healthy neighborhood is a connected neighborhood.”20

 20. TL: Um bairro saudável é um bairro conectado. (fonte: http://handbook.neighborland.com/about/)

Figura 29
Sítio da Internet onde a 
comunidade partilha as suas 
ideias para melhorar o seu bairro.
Fonte: http://neighborland.org 

Figura 30 
Imagens da intervenção urbana 
junto da comunidade local.
Fonte: http://neighborland.org 
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2.  I wish this was (http://iwishthiswas.cc)

O projeto de arte urbana I wish this was de Candy Chang transformou 
os não -lugares existentes nas cidades numa ferramenta de comunica-
ção da opinião pública. Através da colocação de autocolantes em locais 
estratégicos e abandonados com a mensagem inicial “I wish this was”, 
propõe uma reflexão às pessoas que numa contribuição cívica simples 
personalizam os autocolantes com os seus desejos e sonhos, imaginando 
novos cenários para o seu bairro. Estes autocolantes levam as pessoas a 
pensar, com humor ou com mais objetividade, sobre formas de melhorar 
o espaço envolvente e, de forma colaborativa criar novos planos para o 
bairro e para a comunidade.

Figura 31
Num simples autocolante, a 
comunidade escreve os seus 
desejos para determinado lugar 
no seu bairro.
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 4.6  Conclusão do capítulo

A partir da análise dos três estudos de casos apresentados conclui -se 
que as transformações sociais podem nascer de pequenos investimentos 
financeiros e de um forte empenho dos indivíduos. 

A prosperidade a longo prazo de uma cidade passa por se conseguir mobi-
lizar os interesses comuns das pessoas na resolução de problemas reais. 
As mudanças de hábitos de vida, o isolamento, a inexistência dos espaços 
públicos que promovam uma dinâmica que defenda a socialização, o fluxo 
constante de recém -chegados como consequência da mobilidade geográ-
fica das pessoas, são fatores que potenciam a necessidade de programas 
e de serviços mobilizadores para uma integração social. 

Os casos apresentados são exemplos de projetos que demonstram a 
importância da coesão social nas comunidades locais, como forma de 
estimular ações de melhoramento nos seus próprios bairros.

De salientar as estratégias encontradas para um mesmo objetivo, estabe-
lecer uma rede social assente na proximidade que promova a socialização 
entre vizinhos e deste modo desenvolver uma comunidade mais pró -ativa 
e participativa. Os projetos apresentados são a expressão de uma cul-
tura urbana emergente, onde a partilha, a empatia e o reconhecimento 
igualitário do outro ajudam a construir uma sociedade mais conectada 
e mais sustentável.

Apesar de serem ações locais de revitalização da comunidade integradora, 
a ligação ao mundo globalizado, como forma de divulgação de conceitos/ 
ideias, é feita através do uso das novas tecnologias da comunicação, 
apesar de cada caso apresentar diferentes abordagens e finalidades. 

Muitas iniciativas locais e comunitárias, tais como restaurantes de bairro, 
hortas comunitárias, mercados de trocas, têm envolvido os cidadãos na 
vida urbana e favorecido a responsabilidade cívica de cada um. O conhe-
cimento do local e das pessoas que nele habitam possibilita um maior e 
mais fácil reconhecimento dos problemas, que são muitas vezes globais, 
mas necessitam de respostas locais.

O estudo do local e do indivíduo no seu contexto e a capacitação do mesmo 
transportam para o design novas abordagens para solucionar os proble-
mas identificados. Cabe ao designer coordenar a adequação do projeto 
a uma realidade local.

As respostas têm nascido de pequenas iniciativas impulsionadas por 
pessoas comuns que se dedicam àquilo em que acreditam, e mais impor-
tante, acreditam na sua capacidade de mudar o mundo, mesmo que seja 
um pouco de cada vez.
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Fotografia  
Vista da varanda 
da torre n.º 2
<<
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Tolerar é pouco. É preciso conhecer o 
outro, enriquecer com ele.”
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 5.  Proposta de projeto: conheça 
o seu vizinho

 5.1  O design ao serviço da comunidade local

Tal como afirma Boaventura de Sousa Santos, a tolerância para com o 
outro já não é a solução: “eu tolerar o outro significa que aceito que ele 
exista, mas hoje isso é muito pouco”. O sociólogo defende a ideia de que 
para acabar com a intolerância não basta apenas ser tolerante, coexistir: 
é preciso conhecer o outro. 

Este projeto de investigação em design visa, através do (re)conhecimento 
do outro, conectar as pessoas mais próximas geograficamente, para que 
estas sejam capazes de encontrar novas formas de colaboração, des-
cobrir interesses em comum, estabelecer parcerias e facultar a partilha 
de recursos no bairro/prédio urbano, num espírito de ajuda mútua entre 
vizinhos para a valorização de uma cultura de proximidade. 

Com o objetivo de estimular e fortalecer as relações sociais no local em 
questão, através da troca informal de conhecimentos, de experiências, 
e até de competências realizadas através de uma interação presencial.

A análise dos inquéritos feitos ao “objeto” de estudo e também a vivência 
diária da autora no prédio revelou um foco específico a explorar, a troca 
intergeracional. O prédio em questão, localizado no centro da cidade de 
Aveiro, em pleno bairro do liceu, possui uma taxa de ocupação de 95% 
abrangendo várias gerações e áreas profissionais. Na metodologia do 
projeto, foram analisadas as interações predominantes existentes no 
prédio, entre os que habitam nele há mais anos, ou entre os que partilham 
o mesmo piso.

 5.2  Conhecer o contexto local

Para uma vivência urbana sustentável é fundamental que as pessoas se 
sintam interligadas dentro da comunidade local. Para isso, é necessário 
dar às pessoas a oportunidade de se conhecerem para que colaborem em 
parceria, de modo a entenderem que assim terão muito mais hipóteses de 
sucesso a enfrentar os problemas, impossíveis de resolver isoladamente.

Uma rede de vizinhança assenta em princípios de circunstância, com 
base numa comunidade de lugar, e a transformação desta rede casual, 
através da descoberta de pontos de contacto e de ligações colaborativas, 
numa rede de interesses, é essencial para uma comunidade sustentável.
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Usar o design como estratégia para solucionar problemas identificados 
junto da comunidade local, implica conhecer o contexto local, compreender 
as necessidades e as motivações, para passar à fase seguinte, a geração 
de ideias. 

Para conhecer, “invade -se” a vida dos outros através de encontros, entre-
vistas, observações e, claro, muita conversa. A partir de um conhecimento 
individual, obtém -se um ponto de vista do coletivo.

 5.3  Objetivos da proposta

Um dos objetivos no design desta proposta, foi construir um projeto local 
com baixo custo, mas que produzisse um alto impacto nas pessoas de 
acordo com os objetivos esperados.

Enquanto projeto social pretende encontrar novas soluções que acionem 
mudanças sociais e económicas envolvendo a comunidade, e que esta 
reconheça no design um agente de mudança e de inovação social.

Como experiência cooperativa, este projeto ambiciona que todos sintam 
que contribuíram e que podem contribuir ainda mais para a sua comuni-
dade local, desenvolver, projetar “com” e não apenas “para” as pessoas, 
para uma melhoria da sua “própria” qualidade de vida. 

Pretende-se assim desbloquear o fator humano e as suas ideias latentes, 
para que este se torne mais ativo e empenhado em agir localmente, para 
mudar globalmente.

Partindo do pressuposto de uma resposta positiva à pergunta de partida, 
pretende -se que este projeto, a curto e a longo prazo, contribua para:

•	 o estreitamento dos laços comunitários;
•	 dar a conhecer as pessoas e fazer com que estas convivam mais frequen-

temente, se assim o desejarem;

CONHECER 
PARA

COMUNICAR

COLABORAR

CONFIARCONSTRUIR

CONECTAR MUDAR
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•	 quebrar as barreiras invisíveis;
•	 promover a partilha de bens e de serviços de proximidade;
•	 estabelecer uma rede de cooperação entre vizinhos;
•	 encontrar pontos em comum que sirvam como desbloqueadores da rela-

ção de vizinhança;
•	 descobrir as competências dos moradores no prédio e estimular o apro-

veitamento das mesmas;
•	 criar um bom convívio entre vizinhos;
•	 melhorar os espaços urbanos envolventes;
•	 fomentar um espírito de entreajuda e de solidariedade;
•	 promover uma cidadania ativa;
•	 estimular os vizinhos a integrar ou implementar iniciativas que promovam 

a comunidade local;
•	 e promover um sentimento de pertença local.

 5.4  Metodologia do projeto: conhecer quem mora ao lado

A metodologia adotada teve em conta os recursos disponíveis para a exe-
quibilidade do projeto de design face aos objetivos gerais e específicos 
da dissertação.

Quadro 1
Esquema representativo da 
metodologia de projeto a adotar. 
A vantagem de se projetar 
localmente possibilita ao designer 
uma observação rápida das 
consequências das suas ações, 
para além de um rápido reajuste 
em caso de necessidade. 

OBSERVAR

COMPREENDER

SISTEMATIZAR

PROJETAR

PROTOTIPAR

IMPLEMENTAR

AVALIAR

consiste em ouvir, observar, criar empatia com as pessoas de forma 
a entender melhor as suas necessidades

identificar e sistematizar as diferentes necessidades, vontades e 
desejos para o prédio

gerar ideias com o objetivo de identificar soluções para o problema 
encontrado

desenvolver maquetes para testar a sua eficácia e corrigir erros 
detetáveis

finalizar o projeto em si

avaliar o impacto do design na vida das pessoas e os resultados 
atingidos
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Esta pesquisa teve como instrumento de recolha de informação o preen-
chimento de um questionário e algumas entrevistas.

Os inquéritos foram distribuídos porta a porta com uma breve explicação 
da ideia geral do projeto, de maneira a conseguir algum envolvimento inicial 
e incentivar à participação. Os inquéritos entregues aos residentes locais 
tiveram o intuito de conhecer as pessoas, procurar saber o seu grau de 
satisfação local e social, entender o relacionamento entre vizinhos, identi-
ficar possíveis formas de colaboração e desejos para o local onde habitam. 

Após a entrega do questionário, em alguns casos, foi realizada uma entre-
vista com o objetivo de clarificar alguns pontos do questionário e conse-
guir uma resposta mais fidedigna. A abordagem pela entrevista também 
satisfaz duas necessidades estabelecidas pelos objetivos: a necessidade 
de conseguir informação por parte do entrevistado e de simultaneamente 
gerar uma empatia que transforme a troca de perguntas e respostas num 
processo cooperativo.

Em cada encontro/entrevista, a designer procurou partilhar o máximo 
de experiências, sem instrumentalizar a recolha da informação, pois as 
pessoas deram o seu tempo e o seu testemunho, logo esperam algo em 
troca, nem que seja uma tarde de conversa.

O inquérito efetuado (ver Anexo 1) aos moradores é composto por duas 
partes distintas: 

A primeira parte possui quatro grupos identificados por letras (A -D) e 
pretendeu recolher informação objetiva que caracterizasse os residentes, 
a sua satisfação local e social. O último grupo de perguntas desta parte 
(grupo D) teve como propósito obter sugestões e ideias que pudessem 
encontrar novas formas de cooperação;

Na segunda parte, a informação pretendida é mais subjetiva e pessoal, 
numa perspetiva de encontrar gostos e interesses através da descoberta 
“do outro lado do vizinho”;

Recorrendo a uma aborgadem participativa para descobrir possíveis 
cenários para a interação, os moradores locais foram considerados peritos 
dos seus contextos de vida e potenciais fontes para a inovação social.

Neste levantamento pretendeu -se tratar o capital social do ponto de vista 
das afinidades, encontrar pontos em comum capazes de gerar serviços de 
partilha, tal como por exemplo as boleias às grandes superfícies. 

Para além do questionário por entrevista, a vivência no prédio há dois anos 
e meio permitiu à autora uma observação direta, participante e não parti-
cipante, sobre alguns fatores determinantes para o arrancar deste projeto.
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CARACTERIZAÇÃO DO 
OBJETO DE ESTUDO 

 5.5  Caracterização do objeto de estudo 

O objeto de estudo da proposta de intervenção pelo design são os mora-
dores da torre n.º 2, um prédio situado no bairro do liceu em Aveiro. 
A constituição da amostra – alvo de análise resultou dos moradores que, 
após explicadas as intenções do projeto, aderiram voluntariamente a 
esta iniciativa. 

Dos 17 questionários entregues, 9 foram devolvidos, o que representa 
uma percentagem de resposta de 53% dos vizinhos. 

Os 9 inquéritos preenchidos representam no total 20 moradores de várias 
faixas etárias, com uma ligeira prevalência do sexo feminino, numa relação 
de 9 para 11.

Devido à antiguidade do prédio as faixas etárias dos moradores variam entre 
os 3 e os 80 anos. Os residentes mais antigos têm-se mantido praticamente 
deste que o complexo habitacional foi construído no início da década de 
70, e são casais com idades entre os 30 -40 anos com filhos pequenos que 
começam a integrar esta comunidade. Para a população mais envelhecida 
do prédio, esta inclusão mostrou ser bem -vinda e animadora.

O número de pessoas por agregado familiar varia pouco e apresenta uma 
média de 2 pessoas por habitação. O inquérito mostra o isolamento de 
alguns idosos com mais de 65 anos, e as suas dificuldades na realização 
de tarefas quotidianas que exigem algum esforço físico, como, por exemplo, 
o transporte das compras. 

Ao contrário, os casais mais jovens possuem a capacidade física, mas não 
a temporal. O tempo parece ser cada vez menos, para todas as tarefas  
a executar. 

Devido à deslocação diária do trabalho -casa dos mais jovens, estes rara-
mente utilizam o comércio local, ao contrário dos mais idosos, que ainda 
recorrem aos serviços na proximidade com uma frequência diária.

Para avaliar o grau de satisfação local foram referenciados vários parâme-
tros de avaliação, aos quais foram atribuídos um valor na escala de 1 -10. 
De um modo geral, a avaliação foi bastante positiva com valores entre o 
8 -9, no entanto, e como seria de esperar, o valor que cada morador atribui 
aos parâmetros de avaliação oscilam com destaque para o fator humano, 
o bairro e a proximidade ao centro da cidade.

Quanto ao relacionamento entre vizinhos, verificou -se que a proximidade 
entre apartamentos, como, por exemplo, os situados no mesmo andar, 
favorece o relacionamento entre moradores. Existem outros fatores, como 
a semelhança familiar, casais com filhos de idades próximas com os 
mesmos interesses e gostos pessoais. No reconhecimento é mais fácil de 
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encontrar relações de colaboração, no entanto, parece ser na diferença 
aparente que reside o maior desafio deste projeto. Conhecer mais alguém, 
além de quem já se conhece. 

O inquérito realizado revelou também a predisposição para colocar as 
competências ao serviço da comunidade vizinha (resposta C3), mas a 
maioria desconhece como o fazer. 

Por isso, e para que as ideias de todos relativamente a projetos para o 
futuro da comunidade pudessem ser partilhadas, os moradores contribu-
íram de forma participativa com sugestões para encontrar novas formas 
de colaboração e iniciativas em comum.

Estas foram algumas das propostas sugeridas:

•	 melhorar os espaços verdes através da plantação de mais flores e a repo-
sição das árvores que foram sendo cortadas;

•	 colocar placas de aviso para que as pessoas sejam mais conscienciosas 
e apanhem os dejetos dos seus animais;

•	 criar uma rampa à entrada do prédio para as cadeiras de rodas e carri-
nhos de bebé;

•	 construir um parque infantil;
•	 criar uma churrasqueira comunitária;
•	 construir um aparcamente seguro para as bicicletas;
•	 dinamizar com iniciativas ou infraestruturas o espaço comum por cima 

das garagens;
•	 colocar no hall de entrada um placard com mais informação;
•	 implementar entre os moradores uma biblioteca de partilha;
•	 organizar jantares ou almoços de convívio entre vizinhos;
•	 manter a relva cortada.

Num contexto de prédio com várias gerações residentes, revelou-se per-
tinente explorar as possibilidades e potencialidades de uma troca gera-
cional para interligar os vários atores locais e criar sinergias sustentáveis.

 5.6  Proposta de design: Sou eu, vizinho! – Retrato de quem está perto

Com base nos resultados obteve -se uma visão geral dos moradores do 
prédio e das suas interações na proximidade. 

Concluiu -se que existem vários níveis de relacionamento entre moradores, 
que se agrupam maioritariamente de acordo com o número de anos de resi-
dência no prédio ou de acordo com a faixa etária das gerações presentes.

Verifica -se igualmente que as interações entre os moradores que habi-
tam em casa arrendada, com caráter mais temporário, e os moradores 
permanentes são reduzidas.
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PROPOSTA DE DESIGN:  
SOU EU, VIZINHO! 

De modo a cumprir os objetivos definidos no ponto 5.3, a solução con-
siderada mais pertinente foi a elaboração de um livro que pudesse ser 
oferecido a todos os moradores. Um livro que retratasse temporalmente  
os habitantes do prédio e os “apresentasse”. 

Um objeto de comunicação construído a partir dos gostos, interesses e 
motivações dos que estão próximos. Um livro com o título Sou eu, vizinho! 
que dá a conhecer o outro através de um retrato da comunidade local e 
que organiza a informação obtida nos inquéritos em três partes distintas:

Na primeira parte, será tratada a informação objetiva recolhida com os 
inquéritos, numa tentativa de caracterizar o prédio quanto ao seu grau de 
satisfação residencial, satisfação social e de relacionamento com os vizinhos. 

A segunda parte apresenta a informação mais pessoal e subjetiva de cada 
um dos moradores. Com fotografias de rosto, aquele vizinho deixou de ser 
uma estranho que vive em estreita proximidade para se tornar num rosto 
com nome. Toda a informação contida nas páginas “pessoais” foi recolhida 
junto dos moradores através dos inquéritos realizados. 

A terceira parte disponibiliza um conjunto de elementos, destacáveis ou 
não, que estimulam e que agem como desbloqueadores da comunicação 
e facilitam as ligações na proximidade.

CONHECER CONECTAR MUDAR

Perder o medo do 
desconhecido

Segurança no prédio

Estabelecer relações de 
troca, de empréstimo e de 
partilha

Sentimento de pertença 
local e integração na 
comunidade

Vontade de mudar e 
entender a necessidade  
de o fazer 

Melhoria da auto estima 
através um sentimento  
de utilidade

A socialização certamente será progressiva e consoante as necessidades 
e interesses das pessoas; no entanto, o seu reconhecimento como vizinhos 
e a sua integração num projeto comunitário revelaram um consentimento 
à aproximação.

Esta proposta apresenta benefícios, dos quais vale a pena destacar:

•	 a recolha de novas ideias, opiniões e sugestões;
•	 compreender as outras pessoas e as suas necessidades de forma a esta-

belecer parcerias de entreajuda;
•	 desenvolver uma relação construtiva entre vizinhos;
•	 envolver as pessoas num projeto comunitário que beneficie a sua 

comunidade;
•	 aparecimento de novas ideias colaborativas a implementar no local;
•	 planear projetos para o futuro.

Quadro 2
A proposta de design apresentada 
insere-se na primeira etapa do 
esquema apresentado “conhecer”.
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 5.7  Estudo de layout para o projeto

As imagens apresentadas representam uma proposta de layout para a 
segunda parte do livro, na qual o leitor identifica a pessoa e conhece os 
interesses e gostos dos vizinhos. 

O retrato fotográfico, neste projeto, funciona como uma ferramenta de 
comunicação através da qual se reconhece visualmente o vizinho. O rosto 
humano de cada um dos residentes estabelece uma relação, um encontro 
entre quem vê e quem se deixou fotografar.

O mistério do retrato é reduzido com a introdução na imagem de um 
elemento identificador da pessoa e de informações de carácter pessoal 
e mais subjetivo.  

Figura 1-4
Exemplos de duplas-páginas de 
alguns dos vizinhos que aceitaram 
colaborar no projeto.
Formato do livro: 190x250 mm.

Destacou-se a identificação 
da pessoa através do elemento 
gráfico mais trabalhado.
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ESTUDO DE LAYOUT PARA O 
PROJETO: SOU EU, VIZINHO!

Figura 3
As fotografias dos vizinhos 
foram realizadas pela autora da 
dissertação na habitação de cada 
um dos vizinhos.

Figura 4
Exemplo de dupla-página relativa 
a uma página pessoal. Formato do 
livro: 190x250 mm.

Figura 5
Fotografia original. As fotografias 
dos vizinhos foram realizadas 
pela autora da dissertação 
na habitação de cada um dos 
residentes.

Figura 6
Imagem gráfica para identificação 
em forma de balão remetendo 
para um diálogo, uma conversa 
entre vizinhos.

23.1.1938
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Figura 7
Fotografia original.

Figura 8
Proposta de resultado final.

Figura 9
Fotografia original.

Figura10
Proposta de resultado final.
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ESTUDO DE LAYOUT PARA O 
PROJETO: SOU EU, VIZINHO!

Figura 11
Fotografia original.

Figura 12
Proposta de resultado final.

Figura 13
Fotografia original.

Figura 14
Proposta de resultado final.
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 5.8  Possíveis espaços de interação 

O contexto intergeracional dominante no prédio potencia um projeto capaz 
de promover a coesão social e diminuir o isolamento dos mais velhos 
através do estreitamento das relações com as gerações mais jovens.

Outro assunto importante a destacar é a capacitação dos jovens nas 
decisões que afetam as suas vidas. A importância de envolver os jovens 
na valorização das suas vizinhanças é de reconhecida utilidade para 
assumir compromissos e inovar em iniciativas. Os habitantes mais jovens 
enquanto conhecedores da sua própria realidade conseguem, tal como 
os habitantes mais velhos, no entanto menos ativos, identificar de forma 
clara e verdadeira os problemas locais e também as soluções possíveis 
(Martine, 2007: p. 29).

A proposta de projeto apresentada, o livro de apresentação do vizinho Sou 
eu, vizinho!, não tem um caráter vinculativo, e muito menos representa o 
fim em si mesmo. 

Os estudos de caso apresentados no capítulo 4 colocam em evidência que 
outras soluções estratégicas poderiam ser adotadas para dar resposta 
ao problema apontado. Eis algumas delas:

•	 um jornal de parede analógico com informação relevante para os mora-
dores e atualizada regularmente pelos próprios;

•	 um sistema de comunicação que utilizasse as caixas de correio como 
veículo de transmissão, e que servisse para otimizar as relações de troca 
já existentes;

•	 um sítio da Internet de partilha de bens tangíveis ou intangíveis;
•	 uma exposição local que retratasse a rede social da proximidade;
•	 uma biblioteca do prédio num espaço comum;
•	 partilha de boleias de idas ao supermercado;
•	 transposição do conteúdo do livro para um grupo fechado em ambiente 

virtual.

Qualquer que seja o projeto a implementar deverá ter por base princípios 
utilitários com algum espírito de solidariedade, não do ponto de vista do 
assistencialismo, mas da entreajuda e da troca de experiências, no qual 
cada vizinho deverá identificará a utilidade do projeto para si e de que 
forma ele próprio conseguirá ser útil para os outros. 

Porque não recorrer aos serviços num extremo da proximidade, os vizinhos? 
Uma comunidade de circunstância poderá, através de uma ação focali-
zada, transformar -se numa comunidade de interesses através de serviços 
prestados por todos e para todos, numa perspetiva de reciprocidade.

No entanto, o relacionamento entre vizinhos é ocasional e cada um é livre 
de participar ativamente ou não, na dinâmica da sua comunidade local.
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 6. Conclusão 

 6.1  Design por uma cidadania ativa e participativa

“Eu sou ‘cidadão do mundo’, não desejo o regresso ao nacionalismo, 
mas se amanhã amarmos unicamente o longínquo sem estarmos 
conscientes de que se odeia o seu próximo porque ele está presente, 
porque ele cheira mal, faz barulho, porque me incomoda, porque me 
convoca, ao contrário do longínquo que eu posso fazer desaparecer, 
portanto, se amanhã nós começarmos a preferir o longínquo em 
detrimento do próximo, destruiremos a cidade, isto é, o direito de 
cidade.” (Virilio, 2000: p. 46) 

Uma comunidade é abundante nos seus recursos, seja em bens, compe-
tências ou ideias, e quantas mais atividades em conjunto realizar, mais 
parcerias conseguirá estabelecer, mais segurança existirá e mais ideias 
para projetos a implementar. Apesar do elevado grau de satisfação das 
pessoas com o local onde habitam, existe sempre algo a melhorar, a inovar.

Na maioria das vezes, as pessoas estão predispostas para o fazer, apenas 
não sabem o que fazer, nem por onde começar, por isso mantêm -se inertes 
à espera, e a riqueza de recursos existentes na comunidade dilui -se em 
tarefas menores, num desperdício de potencial criativo. 

Sobressai, assim, a ideia da necessidade de libertar as capacidades cria-
tivas da comunidade local, marcar a diferença e valorizar a proximidade.

A presente tese propôs -se refletir sobre a intervenção do design no desen-
volvimento de uma rede social assente na proximidade, procurando esta-
belecer as ligações entre os moradores da torre 2 em Aveiro. 

Através de uma estratégia de projeto pré definida, a designer participou 
ativamente junto da comunidade local, com o objetivo de recolher infor-
mações que, para além de relevantes, sustentam a pertinência do projeto. 

A proposta de intervenção pelo design apresentada não representa o fim, 
caracteriza um percurso de etapas cumpridas, que continuará a seguir 
o mesmo rumo ou divergir por outro caminho, não esquecendo nunca o 
seu propósito inicial: promover a interação social para uma proximidade 
colaborativa e questionar de que forma esta vantagem geográfica pode 
ser utilitária, para além de sustentável, para o planeta. 

A intervenção no local facilita a implementação e a avaliação dos resul-
tados. No entanto, o projeto que obteve resultados positivos através de 
determinada abordagem num determinado contexto poderá falhar redon-
damente quando retiradas certas condições para o sucesso. 
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A adequação ao local transforma -se em tarefa para o designer, pois tal 
como as suas ferramentas estão constantemente em mudança, também 
deverão estar as suas estratégias e objetivos. 

Perante um cenário inédito, resultado de um esquecimento da relação 
indissociável homem -natureza, “o futuro da humanidade só irá ser escrito 
com soluções coletivas, internacionais e mesmo supranacionais para 
estes problemas. O desafio, como se sabe, é mundial” (Lipovetsky et al., 
2010: p. 229). As soluções cooperativas assentam na procura de um novo 
e dinâmico equilíbrio entre a sociedade, as cidades e a natureza, no qual 
a rede dos habitat da humanidade esteja cada vez mais conectada com 
a natureza que a envolve.

Uma das principais barreiras a transpor revelou ser a inércia e a apatia das 
pessoas nas cidades na relação com o outro e com a comunidade em geral. 

Esta dissertação pretendeu ser o fator desbloqueador do potencial cria-
tivo, incentivar à mobilização das pessoas e ajudar na sua capacitação, 
e ser a fonte de inspiração para induzir as pessoas a uma maior coope-
ração, levando-as a compreender que qualquer um pode ter a iniciativa 
ou implementar um projeto capaz de reabilitar o local através das suas 
ideias. A integração das pessoas residentes neste tipo de projetos comu-
nitários implica um envolvimento pessoal e incute um sentido de respon-
sabilidade e de cidadania.

“A sustentabilidade está pronta para encontrar meios socialmente 
mais consistentes, economicamente mais eficientes e ecologica-
mente mais corretos de produzir e distribuir os recursos existentes. 
Está pronta para garantir a qualidade de vida ao estabelecer o valor 
dos produtos em comum — o ambiente e a comunidade — e ao 
reconhecer a nossa dependência de ambos.” (Rogers, 2001: p. 174)

O projeto em si resultou para a sua autora não devido a uma compensação 
monetária, ou à fama, mas pelo significado, pela partilha, pelo contributo 
para um melhor relacionamento entre vizinhos.

São as pequenas iniciativas, que resultam muitas vezes de um baixo 
investimento financeiro e de um forte empenho pessoal, e que trazem 
dividendos para a construção de um valor atribuído à comunidade. Por uma 
“cidadania criativa” (Rogers, 2001: p. 150) catalisada para participar em 
atividades comunitárias essencialmente inovadoras e sobretudo criativas.

Perante a necessidade de mobilização e de participação, não é legítimo 
o individualismo e o isolamento para a definição de novos objetivos para 
as comunidades locais e criativas.



6.1   
 

137

DESIGN POR UMA CIDADANIA 
ATIVA E PARTICIPATIVA

6. 
CONCLUSÃO

Do meu ponto de vista, o design deve expor -se à contemporaneidade para 
prosseguir na dignificação das relações sociais e do seu habitat. 

Persistir na utilidade do design perante os acontecimentos e fenómenos 
da sociedade global revelando os seus interesses e capacidades de ver 
o mundo e de o transformar. 

Foi também esse o meu propósito...
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  Anexos

Anexo 1  Inquéritos realizados à comunidade local
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